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stenenbankberichten
Uitnodiging ledenvergadering 2012 en presentatie weesinrichting
Vereniging Dorpsbelang Hees
Donderdag 12 april in de Petruskerk
van 20 tot 22 uur (open vanaf 19.30 uur)

Algemene ledenvergadering 2012
& presentatie het leven in Weesinrichting
Neerbosch en de relatie met Hees

Agenda:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

Weesinrichting Neerbosch

Opening
Mededelingen
Goedkeuring Verslag Algemene jaarvergadering 14 april 2011
Terugblik 2011
Jaarverslag 2011 penningmeester
Exploitatie overzicht 2011
Verslag kascommissie, decharge penningmeester en benoeming nieuwe kascommissie 2012
Huishoudelijk reglement van de vereniging
Benoeming nieuwe bestuurslid/leden
Minke Veldhoen is op 1 september 2011 teruggetreden als lid van het bestuur. Het bestuur stelt
voor om Toon de Goede te benoemen als nieuw bestuurslid. Eventuele andere kandidaat bestuursleden kunnen zich uiterlijk zeven dagen voor de vergadering schriftelijk melden bij de secretaris
(Schependomlaan 14, 6542 RM Nijmegen of dorpsbelanghees@planet.nl).
Oprichting Stichting “Vrienden van Vereniging Dorpsbelang Hees”
Toelichting te voeren beleid en plannen 2012
Concept begroting 2012
Rondvraag

Pauze
14 Lezing/Presentatie:
“Het leven in de Weesinrichting Neerbosch en de relatie met Hees.”
Met een unieke fotocollage van het dagelijkse Neerbosche leven, jaren ’30
De lezing wordt gegeven door Anne-Marie Jansen , conservator Van ’t Lindenhoutmuseum.
Na afloop is er gelegenheid voor een informeel samenzijn
De stukken behorend bij agendapunt 3 en 7 staan in deze Stenen Bank Berichten. Voor punt 4 en 8
verwijzen wij u naar de Stenen Bank Berichten van december 2011. De stukken behorend bij agendapunten 5 en 9 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 dorpsbelanghees@planet.nl). Alle stukken staan vanaf half maart op de website van de vereniging.
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Stichting Vrienden van
de Vereniging Dorpsbelang Hees

Jaarverslag 2011

Eind vorig jaar is de Stichting Vrienden van de Vereniging Dorpsbelang Hees opgericht. Dit
artikel geeft informatie over het hoe en waarom van de nieuwe Stichting.

Verslag van de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de Vereniging Dorpsbelang Hees (14 april 2011)

Waarom een Stichting?
De financiële inkomsten van VDH bestaan in de eerste plaats uit de jaarlijkse contributies van de leden.
Daarnaast vraagt de vereniging elk jaar subsidies van de
gemeente voor specifieke activiteiten, zoals de uitgave
van De Stenen Bank en het jaarlijks kinderfeest Bouwdorp
Hees. De toekenning van gemeentelijke subsidies staat
echter steeds meer onder druk door de bezuinigingen van
de overheid. Soms zijn er ook inkomsten uit schenkingen
of bijzondere projecten. Een voorbeeld van dit laatste zijn
de inkomsten uit de boekverkoop rond het honderdjarig
bestaan van de vereniging in 2011.
Om de doelstellingen van de vereniging ook in de toekomst
te kunnen uitvoeren is het vormen en aanhouden van een
gezonde financiële buffer zeer gewenst. Het bestuur is
verheugd dat het opbouwen van zo’n reserve de laatste
jaren met succes heeft plaats gehad. Daardoor hebben we
voldoende geld achter de hand om ook in de toekomst op
te komen voor het behoud en versterking van het groene
karakter van Hees. Denk bijvoorbeeld aan mogelijke overheidsplannen met gevolgen voor het leefmilieu in de wijk
waarvoor wij specifieke (dure) technische of juridische
kennis nodig hebben.
Maar het aanhouden van ruime reserves heeft ook nadelen. De gemeente neemt bij het beoordelen van subsidieaanvragen ook de financiële positie van de vereniging in
aanmerking. Een reserve van meer dan €5000 kan leiden
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tot vermindering van subsidie. Vorig jaar konden we dat
met een goede uitleg over bijzondere reserveringen voor
het jubileumjaar nog deels voorkomen, maar in de toekomst wordt dat moeilijk.
Wij hebben deze overwegingen besproken met notaris
Van Gerven, lid van onze vereniging, die wij daarvoor zeer
erkentelijk zijn. Dat heeft in december 2011 geleid tot
het oprichten van de Stichting Vrienden van de Vereniging
Dorpsbelang Hees. Deze Stichting heeft als enig doel
het verlenen van financiële steun aan de Vereniging
Dorpsbelang Hees voor specifieke projecten. Het bestuur
van de Stichting bestaat statutair uit drie bestuursleden
van VDH, waarmee de belangen van de vereniging verzekerd zijn. De statuten van de Stichting zijn zodanig opgesteld dat de Stichting naar verwachting de ANBI-status
kan verkrijgen, met fiscale voordelen.
Het bestuur van VDH heeft in december 2011 besloten de
baten van de verkoop van het boek “Hees bij Nijmegen,
van dorp naar groene stadswijk, 1196-2011” over te dragen
aan de Stichting Vrienden van de Vereniging Dorpsbelang
Hees. Om het gewenste effect te bereiken heeft het
bestuur deze overdracht voor de jaarwisseling moeten uitvoeren, echter onder voorbehoud van toestemming van de
algemene ledenvergadering. Tijdens de algemene ledenvergadering op 12 april 2012 zal het bestuur aan de leden
daarom alsnog toestemming vragen voor de overdracht
van genoemde gelden naar de Stichting.

Door: Wilma van Seters

Aanwezig zijn de bestuursleden Ton van Seters (voorzitter), Wilma van Seters,( secretaris), Toon Zondag (scheidend penningmeester), Jacques Huybrechts (aantredend
penningmeester), Miny Schennink (bestuurslid), Minke
Veldhoen (bestuurslid) en Siebold de Graaf (bestuurslid).
De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom
bij de 20ste algemene ledenvergadering. Niemand van de
leden heeft zich vooraf afgemeld.
Hij vertelt de aanwezigen dat er in dit jubileumjaar, waarin
wij het 100-jarig bestaan van de oude en het 20-jarig
bestaan van de nieuwe vereniging vieren, een aantal extra
activiteiten en feestelijkheden zullen plaatsvinden.
Dan wordt het verslag van de algemene ledenvergadering van 14 april 2010 goedgekeurd met dankzegging aan
Wilma.

Dan wordt er door middel van een speech, het aanbieden
van bloemen en een cadeau afscheid genomen van penningmeester Toon Zondag. De nieuwe penningmeester
Jacques Huybrecht, die al bestuurslid is, wordt voorgesteld. Dan licht de voorzitter de begroting 2011/2012 toe,
waarna deze door de aanwezigen wordt goedgekeurd.
Bij de rondvraag komt de heer Peters aan het woord over
“t Gengske” in de Bredestraat. Hij voert momenteel overleg met de gemeente over het plaatsen van hekken, en wel
van 20.00 uur tot ’s ochtends 08.00 uur om aldus overlast
van hangjongeren tegen te gaan. Over dit onderwerp
wordt even gediscussieerd. Dan volgt weer een discussie
over het Arenaproject. Jan de Kanter (voorzitter van de
werkgroep Ruimtelijke Ordening) en Mieke Welschen (lid
bewonersgroep Dominicushof en lid van onze vereniging)
namen hier ook deel aan.

De voorzitter vertelt even kort waar alle werkgroepen
zich dit jaar mee hebben bezig gehouden. Details hierover
staan in de Stenen Bank Berichten van december 2010.
Hij bedankt alle vrijwilligers en vraagt de aanwezigen te
applaudiseren voor hen.

Verder wordt er nog aandacht gevraagd voor verkeersluwte in de wijk en een veilige oversteek in de Dennenstraat
voor schoolgaande kinderen. De heer Peters spreekt ook
zijn zorgen uit over het feit dat iedereen tegenwoordig op
de website van de gemeente zonder digID-code informatie
over bouw van woningen etc. kan lezen en zien.

Er wordt een vraag gesteld over de komst van de nieuwe
stadsbrug waartegen de vereniging zich verzet heeft tot
aan de Raad van State toe. De voorzitter licht toe dat er
door dit rechtscollege maar weinig rekening is gehouden
met de wensen, die wij hebben voorgesteld.

Al deze besproken onderwerpen kunnen alleen op steun
van de vereniging rekenen als de bewoners en belanghebbenden zelf actie hebben ondernomen en daarbij richting
gemeente support wensen. De voorzitter legt dit dan ook
duuidelijk aan de aanwezigen uit.

Het jaarverslag van de penningmeester, bestaande uit
een exploitatieoverzicht en een balans over 2010, wordt
toegelicht door de nog zittende penningmeester. Daarna
volgt het verslag van de kascommissie die de aanwezigen
verzoekt het bestuur over het boekjaar 2010 te déchargeren. Daarna gaan de aanwezigen akkoord met de décharge
van het bestuur voor het gevoerde beleid. Hierna wordt de
nieuwe kascommissie benoemd; deze zal bestaan uit de
heer Van Eck en mevrouw Stoep.

De heer De Kanter zet nog even kort zijn beleidsplan met
betrekking tot ruimtelijke ordeningzaken in de wijk uiteen;
de details daarvan zijn in de Stenen Bank van maart 2011
te lezen.
Hierna sluit de voorzitter de vergadering en geniet menigeen nog na onder het genot van een lekker drankje.
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Activiteitenagenda Hees 2011
12 april 20.00 uur:
31 mei 20.00 uur:
3 juni:
23 juni 20.00 uur:
5-10 augustus:
18 augustus 16.30-20.00 uur:

Algemene Ledenvergadering Petruskerk en
lezing Weesinrichting Neerbosch
Lezing Kees van Oosten over luchtkwaliteit Petruskerk
Dag van het Park in het Kometenpark
Midzomernacht concert Petruskerk
Bouwdorp Hees Kometenpark
Dorpsfeest in tuin Petruskerk

Bachcantates in Petruskerk aanvang 19.30 uur
Zondag 8 april — Zondag 13 mei — Zondag 10 juni

Leden van het bestuur en de werkgroepen
In 2011 hebben de volgende leden zich vrijwillig ingezet voor onze vereniging:
Bestuur

Werkgroep Bouwdorp Hees

Werkgroep Groen Hees

• Ton van Seters, voorzitter

• Monique Vermeulen, voorzitter

• Ab Verheul, voorzitter

• Wilma van Seters, secretaris

• Debby Wilschut

• Arie Kooy

• Jacques Huybrechts, lid en sinds

• Floor Trommelen

• Cor van der Donk (tot november 2011 )

• Hetty Vonk

• Mieke Welschen

• Siebold de Graaf

• Ilona Jansen

• Jeannette van Mierlo

• Miny Schennink-Paus

• Bianca Eijkhout

• Kees Eekhout

april 2011 penningmeester

• Minke Veldhoen (tot 1 sept. 2011)
• Toon Zondag, penningmeester
(tot april 2011)

• Paul Henriksen Franssen (tot

Werkgroep Historie

november 2011)

• Jan Brauer, voorzitter
• Anne-Marie Jansen

Werkgroep Ruimtelijke Ordening

Redactie de Stenen Bank

• Lidy Mahler

• Jan de Kanter, voorzitter

• Minke Veldhoen (eindredactie)

• Henk Termeer

• Ad Biemans

• Jan Brauer

• Ernest Verhees

• Mike Rijken

• Henk Termeer

• Marcel Schmidt

• Jacques de Vroomen

Werkgroep Milieu

• Jan Crijns (overleden november 2011)

• Wilma van Seters

• Ton van Seters, voorzitter

• Siebold de Graaf

• Simone Weijs, vormgeving

• Johan van der Mee

• Frank Jongejan, fotograaf

• Paul Buijs

Website
• Jacques Huybrechts
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