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Vereniging Dorpsbelang Hees

Donderdag 13 april in de Petruskerk
Aanvang 20 uur (kerk is open vanaf 19.30 uur)

Uitnodiging algemene ledenvergadering 2013 en lezing
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Agenda:

1 Opening

2 Mededelingen

3 Goedkeuring Verslag Algemene jaarvergadering 12 april 2012

4 Terugblik 2012

5 Jaarverslag 2012 penningmeester

6 Verslag kascommissie, decharge penningmeester

7 Benoeming nieuwe kascommissie 2013

8 Benoeming nieuw bestuurslid

9 Om aan de wens voor een oneven aantal bestuursleden, uitgesproken tijdens voorgaande ALV’s, te 

voldoen stelt het bestuur voor om William Thoonen 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). 

10 Toelichting te voeren beleid en plannen 2013

11 Concept begroting 2013

12 Rondvraag

Korte pauze

13 Lezing: “Architect Pierre Cuypers, de architect van de Antonius Abt Kerk Dennenstraat en  

het Rijksmuseum” 

De lezing wordt  gegeven door Thea van Vroenhoven, directeur Pithos Kunst en Cultuur

Na afloop is er gelegenheid voor een informeel samenzijn

De stukken  behorend bij agendapunt 3 staan in deze Stenen Bank-berichten. Voor punt 4 en 9 

verwijzen wij u naar de Stenen Bank-berichten van december 2012.  De stukken behorend bij agen-

dapunten 5 en 10 liggen vóór de aanvang van de vergadering ter inzage. Wie al eerder hiervan een 

kopie wil ontvangen, kan contact opnemen met de secretaris (024-3770765 of dorpsbelanghees@

planet.nl). Alle stukken staan vanaf half maart op de website van de vereniging.
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De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom 

bij de 21e ALV. Hij vertelt de aanwezigen dat er een aan-

tal afgeschreven boekjes klaarliggen die de leden gratis 

mogen meenemen. Dan wordt het verslag van de ALV van 

14 april 2011 goedgekeurd met dankzegging aan de secre-

taris Wilma.

De voorzitter blikt terug op 2011 waarin we het hon-

derd- en twintigjarig jubileum van de vereniging vierden. 

Hoogtepunten van 2011 waren de Nieuwjaarsreceptie, 

het Midzomernachtconcert, het Bouwdorp, het 

Jubileumdorpsfeest – waarbij het eerste exemplaar van 

het boek over duizend jaar Hees werd aangeboden aan de 

burgemeester – en het Jubileumconcert in oktober. Verder 

vertelt de voorzitter even kort waar alle werkgroepen 

zich in 2011 mee hebben beziggehouden. Details hierover 

staan in de Stenen Bank-berichten van december 2011. Hij 

bedankt alle bestuursleden en vrijwilligers binnen de ver-

eniging, die al deze activiteiten hebben ondersteund en 

vraagt de aanwezigen voor hen te applaudisseren.

Het jaarverslag, bestaande uit een exploitatieover-

zicht en financieel overzicht over 2011, wordt door de 

penningmeester toegelicht. Daarna volgt het verslag van 

de kascommissie die de aanwezigen oproept de penning-

meester over het boekjaar 2011 te déchargeren, waarna de 

aanwezigen mede akkoord gaan met het déchargeren van 

het bestuur voor het gevoerde beleid. Hierna wordt de kas-

commissie 2012 benoemd, bestaande uit de heer Beljaars 

en mevrouw Stoep.

Minke Veldhoen is in september 2011 afgetreden als 

bestuurslid. Toon de Goede heeft zich aangemeld als 

nieuw bestuurslid. Nadat hij zich heeft voorgesteld, gaat 

de vergadering akkoord met zijn benoeming. De voorzitter 

benadrukt nogmaals dat het bestuur nog steeds op zoek is 

naar jongere leden die zitting willen nemen in het bestuur.

Het bestuur heeft een huishoudelijk reglement opge-

steld om de verantwoordelijkheden binnen de vereniging 

goed vast te leggen. Volgens de statuten moet dit docu-

ment goedgekeurd worden door de ALV. De aanwezigen 

gaan akkoord met het voorgestelde reglement. De vraag 

van de heer Peters (Bredestraat) of aansprakelijkheid ook 

beschreven moet worden in dit reglement, zal door het 

bestuur nader onderzocht worden.

We hebben in 2012 naast de algemene ledenvergadering 

een zestal activiteiten op sociaal en cultureel gebied geor-

ganiseerd en vier voor de jeugd. Welke wijk kan bogen op 

zo’n actieve bewonersvereniging, die niet alleen activi-

teiten organiseert, maar met de verschillende werkgroe-

pen ook echt een brede bijdrage levert voor de wijk en de 

bewoners? Daar mogen we met zijn allen trots op zijn!

In 2013 en de jaren daarna willen we het beleid van de 

voorgaande jaren in grote lijnen gaan voortzetten, waarbij 

met name de leefbaarheid in onze wijk Hees centraal zal 

staan. Hierover willen we u graag horen. Waar mee stop-

pen of wat te veranderen? Met welke suggestie komt u 

voor de nieuwe activiteit van het jaar?

Organisatie en communicatie
Het bestuur en de diverse werkgroepen van de vereniging 

doen hun uiterste best om alles zo goed mogelijk voor 

elkaar te brengen. We hebben op dit moment gelukkig 

al heel veel leden die zich geheel vrijwillig inzetten voor 

onze vereniging (7 bestuursleden en zo’n 30 vrijwilligers in 

7 werkgroepen). Om dit in de toekomst te kunnen blijven 

doen, is het belangrijk dat er zich nieuwe mensen melden 

die zich voor de vereniging willen inzetten. Alhoewel dat 

gelukkig ook regelmatig gebeurt, is het jammer dat weinig 

jóngere inwoners van Hees zich aanmelden.

Via ons blad de Stenen Bank (vanaf maart 2013 in kleur!), 

onze website en via flyers proberen wij u zo goed mogelijk 

op de hoogte te houden. Maar is dat voldoende in deze 

alsmaar sneller wordende wereld? Uit ervaring is gebleken 

dat een oproep aan de leden in de Stenen Bank-berichten 

(zoals in december 2012) niet werkt. We hebben welgeteld 

één reactie binnengekregen, maar dat vonden we niet 

voldoende bij een ledental van ruim 600. U benaderen via 

e-mail werkt alleen als we van u e-mail adressen zouden 

hebben, maar die hebben we nog niet. Op de achterkant 

van de contributiebrief, die u bij deze Stenen Bank hebt 

ontvangen vindt u hierover informatie. U weet het: uw 

Het bestuur heeft, op advies van notaris Van Gerven, 

eind 2011 besloten om de Stichting Vrienden van de 

Vereniging Dorpsbelang Hees op te richten. Als bestuurs-

leden zijn Ton van Seters (voorzitter), Siebold de Graaf 

(secretaris) en Jacques Huybrechts (penningmeester) 

benoemd. Het in de Stichting gestalde geld kan alleen 

gebruikt worden voor de Vereniging Dorpsbelang Hees. 

Eind 2011 is een tijdelijk kasoverschot naar de stichting 

overgemaakt, zoals in de jaarrekening is verantwoord. 

De voorzitter vraagt of de aanwezigen hiermee kunnen 

instemmen. De aanwezige leden gaan akkoord. De heer De 

Kanter vraagt het bestuur te overwegen om het bedrag 

dat de vereniging kan overmaken naar de Stichting te 

maximeren. Het bestuur zal zich hierover beraden.

De voorzitter licht de plannen voor 2012 toe. Op basis 

van deze plannen licht de penningmeester de begroting 

voor 2012 toe, waarna de begroting door de aanwezigen 

wordt goedgekeurd.

Bij de rondvraag wordt uitleg gegeven over de plannen 

die RIBW heeft met het klooster aan de Wolfskuilseweg. 

Het pand wordt gerenoveerd t.b.v. 25-30 psychiatrische 

patiënten die de maatschappij weer in willen. Er wordt 

weinig overlast verwacht. (Zie ook pagina 13, red.)

In het voormalige KNVB-gebouw zitten momenteel 

krakers. Overlast melden bij bureau Handhaving van de 

gemeente (via telefoonnummer 14-024) en bij de politie.

Er is een boekje verschenen over de geschiedenis van 

Sancta Maria dat te koop is bij Iriszorg.

Ria Roerdink vraagt nadere uitleg over de actie West wil 

groene buffer. Jan de Kanter, voorzitter van de Werkgroep 

Ruimtelijke Ordening, geeft een nadere toelichting. Op 18 

april wordt een petitie met handtekeningen overhandigd 

aan de gemeenteraad.

Jan Brauer vraagt of het boek over duizend jaar Hees als 

pdf op de website kan komen. Het bestuur vindt dat een 

goed idee en zal het nader onderzoeken. Mogelijke her-

druk vindt het bestuur geen goed idee omdat daarvoor te 

weinig vraag is naar het boek.

Hierna sluit de voorzitter de vergadering. Tijdens de 

pauze en na de zeer interessante presentatie over de 

Weesinrichting Neerbosch door Anne-Marie Jansen, praat 

menigeen nog na onder het genot van een lekker drankje.

Jaarverslag 2012

Verslag van de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de Vereniging Dorpsbelang Hees (12 april 2012)

Aanwezig zijn Ton van Seters (voorzitter), Wilma van Seters, (secretaris), Jacques Huybrechts (penningmeester),  

Miny Schennink (bestuurslid), Siebold de Graaf (bestuurslid) en 34 leden. Een van de leden heeft zich vooraf afgemeld.

Door: Wilma van Seters

Mijmeringen van onze voorzitter
Over verleden en toekomst van VDH
Door: Ton van Seters

Na afloop van de gezellige Nieuwjaarsborrel op 11 januari jl. in de Petruskerk, 
zat ik te mijmeren over wat we allemaal als vereniging bereikt hebben in 
2012 en hoe we verder moeten gaan in de toekomst.

mailadres wordt door ons niet aan derden doorgegeven.

Binnen het bestuur zijn we ook bezig met de vraag of we 

ons op de sociale media zoals Facebook en Twitter moeten 

storten om u allen en met name de jongere garde beter te 

kunnen bereiken.

Culturele en jeugdactiviteiten
Net als in 2012 gaan het bestuur en de werkgroepen weer 

allerlei activiteiten organiseren. Begin augustus zal het 

Bouwdorp weer gaan plaatsvinden in het Kometenpark 

met zo’n 150 kinderen. Daarnaast worden er nog drie 

andere jeugdactiviteiten (o.a. Halloween, een groot succes 

in 2012) op touw gezet voor de jeugd in Hees.

De Werkgroep Cultuur heeft grootse plannen: een concert 

met entreekorting voor leden op 13 april, een bloementen-

toonstelling op 25 mei en het midzomernachtconcert op 22 

juni. Verder zijn ze nog bezig met andere activiteiten voor 

de rest van het jaar.

Ook organiseert de vereniging weer het dorpsfeest op 7 

september.

In mijn ogen zijn het allemaal fantastische activiteiten! 

Maar de vraag die ik me ook stel is: zijn we als vereniging 

zo goed bezig of moeten we in de toekomst (ook) iets 

anders voor de bewoners van Hees gaan organiseren?

Behoud leefklimaat en groen karakter van Hees
De Werkgroepen Ruimtelijke Ordening, Groen Hees, Milieu 

en Historie houden zich bezig met het behoud van het 

leefklimaat en het groene karakter van Hees. Er is veel 

enthousiasme en deskundigheid binnen de werkgroepen. 

Echter door de aanpassingen in de wetgeving wordt het 

soms moeilijker om adequaat te kunnen reageren. We heb-

ben af en toe te maken met zaken waarvoor we zelf niet 

de vereiste deskundigheid in huis hebben. We zouden dan 

een beroep willen doen op leden die ons hierbij zouden 

kunnen helpen.

>>
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Leden van het bestuur en de werkgroepen
In 2012 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 (vanaf april 2012)

Redactie de Stenen Bank
•	Minke Veldhoen, eindredacteur  

(hoofdredacteur tot okt. 2012)
•	Peter Waterkoort, hoofdredacteur 

(vanaf okt. 2012)
•	 Jan Brauer (tot maart 2012)
•	Henk Termeer
•	 Jacques de Vroomen
•	Wilma van Seters
•	Simone Weijs, vormgeving
•	Frank Jongejan, fotograaf

Werkgroep Bouwdorp Hees
•	Monique Vermeulen, voorzitter
•	Debby Wilschut
•	Floor Trommelen (tot aug. 2012)
•	Hetty Vonk (tot aug. 2012)
•	 Ilona Jansen
•	Bianca Eijkhout
•	Cheriel Hofstad (vanaf aug. 2012)
•	René Kievits (vanaf sept. 2012)

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

Werkgroep Groen Hees
•	Ab Verheul, voorzitter
•	Arie Kooy
•	Mieke Welschen
•	 Jeannette van Mierlo (tot mid 2012)
•	Kees Eekhout

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

Werkgroep Milieu
•	Ton van Seters, voorzitter

Werkgroep Ruimtelijke Ordening
•	 Jan de Kanter, voorzitter
•	Ad Biemans (tot mid 2012)
•	Mike Rijken
•	Marcel Schmidt (tot mid 2012)
•	Siebold de Graaf
•	Bea van Zijll de Jong - Lodenstein (vanaf 

feb 2012)
•	Anton Beljaars (vanaf mid 2012)

Website
•	 Jacques Huybrechts

Financiering activiteiten vereniging
Zelfs met de subsidie, die we de laatste jaren van de 

gemeente Nijmegen ontvangen, is het ons in 2012 niet 

gelukt om de begroting rond te krijgen. We gaven meer 

geld uit dan we binnenkregen. Op zich is dat niet erg als je 

ziet hoeveel we bereikt hebben! We hebben in het verle-

den daarvoor ‘gespaard’ en er is nog wel een kleine financi-

ele buffer. Ik denk dat we ons hierover ons langzamerhand 

moeten gaan bezinnen. Meer subsidie vragen in deze 

crisistijd is geen echte optie. Dus hebben we als bestuur 

eigenlijk maar een aantal mogelijkheden over:

1 Bezuinigen op een aantal activiteiten of een (hogere) 

bijdrage vragen aan de deelnemers

2 De kosten van het lidmaatschap van de vereniging 

verhogen

3 Meer sponsoren proberen te vinden

Oproep van uw voorzitter
Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande opmer-

kingen hebben of wilt iets voor de vereniging gaan bete-

kenen, laat het mij dan weten. Ik denk hier met name aan 

de volgende punten: verbetering communicatie naar de 

leden, aanpassing van of organiseren van extra activitei-

ten, leveren van deskundigheid bij bijvoorbeeld ruimtelijke 

ordening of milieukwesties, evt. extra financiële onder-

steuning.

U kunt mij bereiken via het e-mailadres van de vereniging 

(dorpsbelanghees@planet.nl), per post (Schependomlaan 

14, 6542RM Nijmegen) of per telefoon op 024-3770765.

Ik hoop u ook te mogen begroeten op onze alge-

mene ledenvergadering op 12 april om 20.00 uur in de 

Petruskerk.


