
stenenbankberichten
kwartaalblad van de Vereniging Dorpsbelang Hees | losse nummers € 2,50 | jaargang 25 | maart 2015

Vereniging Dorpsbelang Hees

Donderdag 9 april in de Petruskerk
Aanvang 20.00 uur (kerk is open vanaf 19.30 uur)

Uitnodiging algemene ledenvergadering 2015 en lezing/presentatie
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Agenda:

1 Opening

2 Mededelingen

3 Goedkeuring Verslag Algemene jaarvergadering 10 april 2014

4 Terugblik 2014

5 Jaarverslag 2014 penningmeester

6 Verslag kascommissie, decharge penningmeester over 2014

7 Benoeming nieuwe kascommissie 2015

8 Aanpassing Huishoudelijk Reglement

9 Aftreden bestuursleden en benoeming nieuwe bestuursleden:

10 De voorzitter Ton van Seters, de secretaris Wilma van Seters, de penningmees-

ter Jacques Huijbrechts en bestuurslid William Thoonen verlaten het bestuur. 

Het bestuur stelt voor om Nico de Vos te benoemen als nieuwe voorzitter van het 

bestuur en Tony Schouten, Ton Ellenbroek en Jef van Kuyk als nieuwe leden van het 

bestuur. Eventuele andere kandidaat-bestuursleden kunnen zich vóór 1 april 2015 

schriftelijk melden bij de secretaris (Schependomlaan 14,  6542 RM Nijmegen,  

email: secretariaat@dorpsbelanghees.nl).  

11 Toelichting te voeren beleid en plannen 2015

12 Conceptbegroting 2015

13 Rondvraag

Korte Pauze

14 Lezing/Presentatie “Veiligheid in uw wijk en rondom uw huis”. De presentatie wordt 

gegeven John Striekwold, wijkagent Hees.

Na afloop wordt er een drankje geschonken.

De stukken behorend bij agendapunt 3 staan in deze Stenen Bank-berichten. Voor punt 

4 en 10 verwijzen wij u naar de Stenen Bank-berichten van december 2014.  De stukken 

behorend bij agendapunten 5, 8 en 11 liggen vóór de aanvang van de vergadering ter 

inzage. Wie al eerder hiervan een kopie wil ontvangen kan contact opnemen met de 

secretaris (telefoon: 3770765, of per e-mail: secretariaat@dorpsbelanghees.nl).

Alle stukken staan vanaf half maart op de website van de vereniging.
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Opening
De voorzitter heet de aanwezigen welkom bij de 23ste 

algemene ledenvergadering van de vereniging.

De voorzitter betreurt de magere opkomst. 

Verslag van de Algemene Jaarvergadering van 11 april 
2013
Het verslag van de Algemene Jaarvergadering van 11 april 

2013 wordt zonder additionele punten goedgekeurd 

door de aanwezigen en gearresteerd met dank aan de 

secretaris.

Terugblik 2013
De voorzitter vertelt dat de activiteiten in 2013 zeer goed 

bezocht werden. De daarbij betrokken  werkgroepen 

waren heel actief en het werd een succesvol jaar in 2013. 

Wij hebben een soortgelijk programma opgezet voor 2014, 

waarvan zowel de nieuwjaarsreceptie in januari als het 

verkiezingsdebat in februari goed verliepen.

De werkgroepen Bouwdorp/kinderactiviteiten, Cultuur, 

de Stenen Bank, Groen Hees, Historie, Milieu en Ruimtelijke 

Ordening verzetten weer het nodige werk met erg veel 

enthousiasme. Zij krijgen een groot applaus van de aanwe-

zigen op verzoek van de voorzitter.

Jaarverslag 2013, verslag kascommissie, décharge pen-
ningmeester over 2013 en benoeming nieuwe kascom-
missieleden voor 2014
De penningmeester geeft uitleg over het exploitatie over-

zicht, de begroting en het financieel overzicht van 2013 en 

toont die stukken via de beamer. 

Er zijn vragen over een verschil  in het exploitatie-/begro-

tingsoverzicht. Dit blijkt een foutief bedrag te zijn, waar-

schijnlijk vanwege een foutieve koppeling. Naast de pen-

ningmeester licht de voorzitter nog het een en ander toe. 

We sluiten 2013 af met een negatief exploitatiesaldo  

(verschil tussen alle inkomsten en uitgaven in 2013) 

van €600,-.

Op de vraag van enkele leden of het oprichten van de 

Stichting Vrienden van de Vereniging Dorpsbelang Hees 

niet eerst had moeten worden goedgekeurd door de aan-

wezige leden, wordt door de voorzitter geantwoord dat 

dat in de ALV van 12 april 2012 al is gebeurd. Daarnaast 

merkt een van de leden op dat hij graag ziet dat die steun-

gelden uit de stichting apart worden gespecificeerd. De 

voorzitter zegt dat toe. Hij maakt duidelijk dat het geld van 

de stichting alleen naar de vereniging kan worden overge-

maakt en dat dit tot nu toe niet is gebeurd. In de toekomst 

is dit wellicht nodig.

Er wordt besloten dat het financiële overzicht door de pen-

ningmeester zal worden aangepast en op de website gezet 

zal worden. Mochten leden er een harde kopie van willen, 

dan kunnen zij na afloop op een lijst intekenen en zal deze 

aan hen worden toegestuurd.

Daarna deelt kascommissielid Anton Beljaars, die dit jaar 

samen met Ingrid Kemperman de kascommissie vormde, 

mee dat zij alle financiën steekproefsgewijze controleer-

den en dat de penningmeester  zijn werk naar tevreden-

heid heeft uitgevoerd. Anton Beljaars vraagt de ALV om de 

penningmeester en het bestuur te dechargeren voor de 

jaarrekening over 2013. 

De kascommissie beveelt wel aan dat contanten beter 

controleerbaar zouden moeten zijn. Na het opmaken 

van de kas na een evenement zouden na controle twee 

bestuursleden moeten tekenen voor de opbrengst. Het 

bestuur neemt deze opmerking mee in de volgende 

bestuursvergadering.  

Hierna worden twee nieuwe kascommissieleden gevraagd. 

Er melden zich vier kandidaten aan: Tony Schouten, 

Rob Kuppens, Bram Gerbrandy en Toon Zondag. Ingrid 

Kemperman heeft aangegeven nog een jaar te blijven. 

Rob en Tony trekken zich terug. Het bestuur stelt voor om 

Ingrid en Bram te benoemen als kascommissielid en onze 

voormalige penningmeester Toon als reserve kascommis-

sielid. Hiermee gaan de aanwezigen akkoord.

Begroting 2014
De penningmeester presenteert de begroting voor 2014. Er 

wordt een tekort voorzien van €1560,-. Er is op dit moment 

nog niet bekend welk bedrag aan subsidie wij zullen ont-

vangen van de gemeente. De aanwezigen gaan akkoord 

met deze begroting.

Jaarverslag 2014
Verslag van de jaarvergadering van de Vereniging Dorpsbelang Hees (10 april 2014)

Aanwezig: de bestuursleden Ton van Seters (voorzitter), Wilma van Seters (secretaris), Jacques Huybrechts 

(penningmeester), Siebold de Graaf, Toon de Goede, William Thoonen en Miny Schennink-Paus, en verder 

29 leden. Vier leden hebben zich afgemeld.

Wilma van Seters

Toelichting te voeren activiteiten en beleid 2014

Activiteiten:

12 januari: Nieuwjaarsreceptie met zang van de 

Heese Stemmen.

11 april:  De Algemene Jaarvergadering.

27 april: Concert door het Nijmeegs Strijkersgilde 

met €2,50 korting voor leden van VDH.

21 juni: Midzomernachtconcert. 

17 t/m 22 aug: Bouwdorp in Dorpspark Hees.

6 september: Dorpsfeest in en om de Petruskerk 16.30-

20.00 uur.

4 oktober: Ommetje Hees.

okt/ november: Halloweenfeest voor de jeugd onder 

voorbehoud.

nov/ dec.: Sinterklaasfeest voor de jeugd.

Beleid 2014
Het beleid van 2013 zal ook in 2014 worden voortgezet. 

Het bestuur is samen met de werkgroepen Milieu, Groen 

en Ruimtelijke Ordening druk bezig om o.a. geluidsover-

last, verdere verstening van de wijk, stank en uitstoot 

van industrie, toename door verkeer vanwege de nieuwe 

stadsbrug (handhaving 50km!) dicht bij ons woongebied 

in de hand te houden en te verminderen. Dat vereist uiter-

ste voorzichtigheid vooral naar de gemeente. We werken 

hierbij nauw samen met Leefmilieu en met de Gelderse 

Milieufederatie. 

Hierna geeft de voorzitter een toelichting over een con-

venant dat we binnenkort met de gemeente willen gaan 

tekenen. De gemeente wil op het voormalige terrein van 

Breed aan de Energieweg een tuincentrum en een garage 

laten vestigen. In ruil daarvoor worden de kassen in Park 

West aangekocht en bij het park gevoegd. Daarnaast wor-

den er nog een aantal andere afspraken gemaakt over 

groenbehoud langs de Heese kant van de Energieweg. 

De werkgroep Groen Hees en de helft van werkgroep 

Ruimtelijke Ordening zijn het hiermee eens. Het bestuur 

heeft daarna besloten om het convenant te steunen.

Hierop volgt een pleidooi van Bea van Zijll de Jong 

Lodensteijn en Anton Beljaars om niet in te stemmen met 

het convenant, omdat volgens hen anders het principe 

van onze vereniging overboord gegooid zou worden. Ton 

stelt dat compromissen met gemeenten vaak beter wer-

ken dan verzet en haalt daarbij het terrein van het oude 

Dominicus College en de kassen langs de Wolfskuilseweg 

(Park Lugtigheid) aan. De discussie wordt gesloten met de 

toezegging van de voorzitter dat dit onderwerp nogmaals 

in de eerstvolgende bestuursvergadering zal worden 

besproken. De uitkomst hiervan komt op de website en in 

de Stenen Bank.

Rondvraag
1 Sancta Maria: Wat gebeurt hiermee? Ton antwoordt 

dat dat in de gaten wordt gehouden. Op dit moment 

zitten er anti-kraakbewoners in het pand.

2 Annemieke Slockers: Bedankt het hele bestuur voor al 

het werk dat het bestuur verzette waarop een applaus 

volgt van de aanwezigen.

3 Ton deelt mede namens Wilma (secretaris) mee dat zij 

in 2015 na tien jaar opstappen uit het bestuur. Hij ver-

zoekt de aanwezigen om over opvolging na te denken. 

De vergadering wordt gesloten om 21.30 uur.

Hierna volgt een korte pauze met een drankje erbij. Na 

de pauze verzorgen Henk Rullman en Dorien Langkamp 

een lezing met plaatjes via de beamer over de historie van 

Hees. Zij zingen daarbij door hen zelf gemaakte liedjes 

onder begeleiding van Frank Jansen op gitaar. Dit is een 

groot succes, waar nog over wordt nagepraat onder het 

genot van een glaasje en wat nootjes.



Activiteiten 2015
 − Algemene Ledenvergadering  >  Donderdag 9 april vanaf 20.00 uur in de Petruskerk

 − Midzomer Zangfestijn  >  Zaterdag 20 juni vanaf 19.30 uur in de Petruskerk

 − Bouwdorp Hees  >  23-28 augustus in Dorpspark Hees (voorheen Kometenpark)

 − Dorpsfeest  >  nader te bepalen datum

 − Nachtommetje Door Hees  >  Zaterdag 3 oktober in de avond

Bachcantates in de Petruskerk:
 − zondag 12 april BWV 42 Am Abend aber desselbigen Sabbats  

 − zondag 10 mei BWV 37 Wer da gläubet und getauft wird  

 − zondag 14 juni BWV 10 Meine Seel erhebt den Herren
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Leden van het bestuur en de werkgroepen
In 2014 hebben de volgende leden zich vrijwillig ingezet voor onze vereniging:

Bestuur
•	Ton van Seters, voorzitter
•	Wilma van Seters, secretaris
•	 Jacques Huybrechts, penningmeester 
•	Siebold de Graaf 
•	Miny Schennink-Paus
•	Toon de Goede 
•	William Thoonen

Redactie de Stenen Bank
•	Minke Veldhoen (eindredactie tot dec.)
•	Peter Waterkoort (hoofdredactie)
•	Henk Termeer (wnd hoofdredacteur 

vanaf nov.)
•	 Jacques de Vroomen (tot sept.)
•	Wilma van Seters 
•	Simone Weijs, vormgeving
•	Frank Jongejan, fotograaf
•	Theo Verheggen (eindredactie v.a. dec.)
•	Miranda Thoonen, fotograaf (v.a. sept.)

Ledenadministratie
•	Wilma Timmers en Jacques Huijbrechts

Werkgroep Groen Hees
•	Ab Verheul, voorzitter 
•	Arie Kooy
•	Mieke Welschen 
•	Kees Eekhout 
•	Cor van der Donk (vanaf aug.)

Werkgroep Historie
•	 Jan Brauer, voorzitter a.i. 
•	Henk Termeer
•	Ernest Verhees 

Werkgroep Ruimtelijke Ordening 
(tot mid 2014)
•	 Jan de Kanter, voorzitter 
•	William Thoonen 
•	Bea van Zijll de Jong - Lodenstein
•	Anton Beljaars 
•	Wendie Joosen 

Werkgroep Milieu
•	Ton van Seters, voorzitter
•	Toon de Goede

Werkgroep Bouwdorp Hees
•	Monique Vermeulen, voorzitter
•	Debby Wilschut
•	René Kievits 
•	 Ilona Jansen 
•	Bianca Eijkhout 
•	Menno Sengers
•	Fiona van Deventer 

Werkgroep Cultuur
•	Miny Schennink-Paus, voorzitter
•	Dick van Eck
•	Tony Schouten
•	Emely de Graaf
•	Siebold de Graaf
•	Ben Schennink

Website
•	 Jacques Huybrechts


