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Verslag Algemene vergadering Dorpsraad 25-02-2016
Aanwezig:

Notulist:

Namens de dorpsraad: Hanneke Vlaar, Marja van Mourik, Franka Peulen
(Penningmeester), Harold Peulen (Secretaris) en Rinus Smits (Voorzitter).
Daarnaast nog 7 toehoorders.
Harold Peulen

1. Opening en introductie:
Rinus Smits opent de vergadering om 20.10 uur. Hij heet alle aanwezigen hartelijk welkom
en geeft een korte inleiding over het reglement van de vergadering. Vervolgens worden de
notulen van de vorige algemene vergadering van 12-10-2015 besproken. Geen van de
aanwezigen heeft op of aanmerkingen. Bij deze zijn de notulen dan ook goedgekeurd. De
secretaris zal de versie op de website maria-hoop.nl ook definitief maken.
Vragen /opmerkingen n.a.v. Opening en Introductie:

Geen vragen of opmerkingen.
2. Terugblik op activiteiten 2015

Kermis: Harold Peulen geeft een korte terugblik op de resultaten van de kermis van
2015 en blikt vooruit naar de kermis 2016 met als kernpunten:
i.
Kermis 2015 was niet kostendekkend. Aangezien de Dorpsraad zich garant had
gesteld voor een mogelijk tekort heeft de dorpsraad een bijdrage van ca. €350
geleverd om het tekort te dichten.
ii.
In november is de kermis 2015 geëvalueerd met de exploitant. Deze gaf aan
zeer tevreden te zijn, maar voor 19, 20 en 21 augustus 2016 meerdere
staanplaatsen te hebben, wat tot gevolg heeft dat hij voor 2016 een bijdrage
van €2000 (i.p.v. €1500 in 2015) wil hebben om wederom met attracties
aanwezig te zijn.
iii.
De dorpsraad heeft niet de financiële middelen om de kermis voor dit hogere
bedrag te organiseren. Zeker omdat we niet verwachten dat de sponsoring uit
het dorp wederom zo hoog zal zijn. De Dorpsraad kan dit financiële risico dan
ook niet dragen.
iv.
Daarnaast ontbreekt het binnen de Dorpsraad aan mankracht om intensief met
de kermis organisatie aan de gang te gaan en bijvoorbeeld op zoek te gaan naar
extra sponsoren.
v.
Harry Wolters van café ‘t Centrum is samen met Henri Mulders nog op zoek
naar een exploitant die een vergelijkbare kermis kan leveren voor een
structureel lager bedrag (ca. €1000). Tot nu toe heeft dit nog geen positief
resultaat opgeleverd.
vi.
Mocht het niet lukken om de kermis 2016 voor een acceptabel bedrag te
organiseren dan zal de Dorpsraad geen kermis dit jaar organiseren. Om met
name de kinderen uit het dorp toch iets te kunnen bieden zal de Burendag dan
uitgebreid worden met enkele kleine kermis attracties.
Vragen/opmerkingen n.a.v. de Kermis:

Joep Jeurissen geeft aan vragen te hebben over de kermis balans. Hij kan zich
niet voorstellen dat de inkomsten en uitgaven precies gelijk zijn.
Penningmeester Franka Peulen legt het principe van een balans uit en geeft aan
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dat de gedetailleerde financiële gegevens bij punt 3 (het financieel jaarverslag)
aan bod komen.

Burendag: Marja van Mourik, vertegenwoordiger van de werkgroep Burendag geeft een
kort verslag van de lopende acties van de werkgroep Burendag met de volgende
belangrijkste punten.

Na vragen in de vorige algemene vergadering betreffende subsidie van het
Oranjefonds zijn de subsidie voorwaarden onderzocht. Hieruit is naar voren
gekomen dat de Burendag zoals die de afgelopen drie jaar is georganiseerd
volledig voldoet aan de subsidie voorwaarden van het Oranjefonds.

De Burendag werkgroep is inmiddels al weer bij elkaar gekomen t.b.v. het
organiseren van Burendag 2016. Dit heeft volop nieuwe ideeën opgeleverd om
Burendag 2016 nog beter te maken met als basis de reeds bekende dorpsmarkt.

Burendag 2016 valt officieel op zaterdag 24 september. Er bestaat de
mogelijkheid om uit te wijken naar de vrijdag of de zondag. Mogelijk dat er dit
jaar uitgeweken zal worden naar de zaterdag.

Er is ook binnen de Burendag werkgroep behoefte aan nieuwe vrijwilligers. Als
er mensen zijn die hun steentje willen bijdragen aan de organisatie, mail naar
burendagmariahoop@outlook.com.
Vragen/opmerkingen n.a.v. Burendag:

Joep Jeurissen geeft aan benieuwd te zijn naar de financiën van Burendag.
Voorzitter Rinus Smits geeft aan dat dit bij punt 3 aan bod zal komen.
EHN: Franka Peulen, deelnemer van de werkgroep Eerste Hulp Netwerk geeft een korte
uitleg over wat de EHN werkgroep heeft gedaan en nog mee bezig is met als belangrijkste
punten:

EHN is een netwerk van 13 vrijwilligers gerelateerd aan eerste hulp. De
vrijwilligers hebben allemaal minimaal een EHBO diploma.

Inzet van de vrijwilligers is bedoeld als eerste hulp en ondersteuning tot de
professionele hulp er is, met name omdat aanrijtijden van professionele hulp in
ons dorp redelijk lang kunnen zijn.

De vrijwilligers zijn momenteel bereikbaar via een telefoonlijst die regelmatig in
Nuuts veur uch wordt gepubliceerd. Er wordt momenteel in samenwerking met
de gemeente gewerkt aan een centraal nummer dat gebeld kan worden bij
hulpvragen voor EHN of MOEKE. Vanaf dit centrale nummer zullen de
vrijwilligers worden opgeroepen.

Momenteel wordt er gewerkt aan een programma in samenwerking met de
EHBO afd. Maria Hoop om EHN en MOEKE onder de aandacht te brengen bij de
doelgroepen. Er zal contact gezocht worden met de diverse verenigingen in
Maria Hoop om dit programma aan te bieden.

Het EHN netwerk heeft altijd behoefte aan extra vrijwilligers. Ben je dus in het
bezit van minimaal een EHBO of BHV diploma, meld je dan aan via
Dorpsraad@maria-hoop.nl
Vragen/opmerkingen n.a.v. EHN:

Geen vragen of opmerkingen
MOEKE: Marja van Mourik, deelnemer van de werkgroep MOEKE doet een kort verslag van
de status en activiteiten van de werkgroep met als belangrijkste punten:

In december 2015 is de eerste aanvraag binnengekomen voor hulp in het kader
van MOEKE. Deze is tot tevredenheid van alle partijen afgerond.
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De samenwerking met de EHN werkgroep zal worden geïntensiveerd zoals reeds
gemeld in het EHN verslag. Zo zal MOEKE ook deel uitmaken van het
programma dat de EHN werkgroep gaat aanbieden en zal MOEKE ook gebruik
gaan maken van het centrale telefoonnummer.

Op dit moment zijn er ca. 25 vrijwilligers die hebben aangegeven zich in te
willen zetten om deze hulp te verlenen. Er is echter behoefte aan nog meer
vrijwilligers en de aanwezigen worden dan ook opgeroepen zich als vrijwilliger
aan te melden. Dit kan via moekemariahoop@outlook.com of
dorpsraad@maria-hoop.nl
Vragen/opmerkingen n.a.v. MOEKE:

Geen vragen of opmerkingen
Nuuts veur Uch: De redactie geeft een korte uiteenzetting over de historie en de
ontwikkelingen rond onze dorpskrant “Nuuts veur uch” met als belangrijkste punten:

Nuuts Veur uch bestaat al weer 5 jaar, een feit om trots op te zijn. Daarbij was
de laatste editie met 40 pagina’s de dikste ooit.

Omdat Nuuts 5 jaar bestaat zal er rond 21 maart 2016 een speciale
jubileumeditie uitkomen.

Dankzij het nog steeds toenemend aantal sponsoren van zowel binnen als buiten
Maria Hoop, blijft het voor ons mogelijk om de steeds dikker wordende krant uit
te blijven geven. En dat helemaal gratis voor alle inwoners van Maria Hoop!

Opmerkingen of suggesties over Nuuts zijn van harte welkom. Tijdens de vorige
vergadering was er een suggestie om meer inbreng van de kinderen van de
basisschool. Dit is meteen opgepakt en was te zien in de winter editie van 2015.
Vragen/opmerkingen n.a.v. Nuuts veur Uch:

Geen vragen of opmerkingen.
Media / Website: Harold Peulen geeft een korte uiteenzetting over waar we met de media
en website mee bezig zijn geweest en de plannen voor 2016 met als belangrijkste punten:

Zowel de website maria-hoop.nl l als de facebookpagina Maria Hoop Community
worden steeds beter bezocht. Daarnaast weten mensen de dorpsraad via deze
media te vinden met vragen of suggesties.

De Dorpsraad is erg blij met deze suggesties. Zo zijn we bijvoorbeeld naar
aanleiding van suggesties uit het dorp bezig om de gemeente tot actie te manen
om het hondenpoep probleem rond de basisschool aan te pakken.

De agenda op de website is weer up to date gemaakt zodat het voor iedereen
makkelijker bij te houden is welke activiteiten er in het dorp plaatsvinden.

Vanaf maart 2016 willen we beginnen met het vernieuwen van de website
maria-hoop.nl . We willen meer koppeling mogelijk maken met Nuuts en de
facebookpagina Maria Hoop Community en daarnaast het geheel overzichtelijker
en gebruiksvriendelijker maken.
Vragen / opmerkingen n.a.v. Media / website:

Geen vragen of opmerkingen.
3. Financieel verslag 2015 en begroting 2016
De penningmeester geeft een samenvatting van het financieel verslag over 2015 en een
voorlopige begroting voor 2016 inclusief extra uitleg. Belangrijkste opmerkingen:

Bank Inkomsten 2015: Het valt op dat de inkomsten hoger zijn uitgevallen dan
vooraf ingeschat. De hoofdoorzaken hiervoor zijn:
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Hogere sponsor inkomsten voor Nuuts veur uch
Buitengewoon hogere sponsoring uit het dorp voor de kermis.
Sponsoring Burendag lijkt lager dan verwacht maar dit wordt
gecompenseerd in de Kas balans.

Bank Uitgaven 2015: De uitgaven zijn hoger uitgevallen dan vooraf ingeschat.
Belangrijkste redenen hiervoor zijn:
o Als gevolg van de geluidsopnamen tijdens de algemene vergadering van 12
oktober 2015 zijn de vergaderkosten hoger uitgevallen dan verwacht.
o Met name de kosten voor de kermis zijn hoger uitgevallen dan verwacht.
Belangrijkste oorzaak hiervoor was een onverwachte rekening voor het
huren van het aggregaat.

Kas 2015: Met de overdracht van Burendag van De Annendaal naar de Dorpsraad
is er ook een kas gekomen. Voor 2015 zitten hier alleen Burendag posten in, vanaf
2016 zullen we ook een kleine kas hanteren t.b.v. het makkelijker kunnen doen
van betalingen tijdens georganiseerde evenementen.

Begroting 2016:
o Kermis is gezien de huidige stand van zaken geschrapt uit de begroting
voor 2016.
o Er staat op de begroting van 2016 nog steeds een reservering van €250 als
bijdrage aan een nog nader te bepalen activiteit. Als mensen dus een
activiteit voor het dorp willen organiseren kan de Dorpsraad hier mogelijk
aan bijdragen.

Kas controle: Er heeft nog geen externe kascontrole plaatsgevonden over 2015. De
vergadering wordt gevraagd naar vrijwilligers. Hierop volgt 1 aanmelding in de
vorm van Carolien Goertz. De dorpsraad zal een oproep in het dorp doen voor een
tweede vrijwilliger.
Vragen / Opmerkingen n.a.v. voorlopig financieel verslag en begroting:

Geen vragen of opmerkingen.
o
o
o

4. Geplande activiteiten voor 2016: Harold Peulen geeft een korte uitleg over de geplande
activiteiten van de Dorpsraad in 2016 te weten:

Burendag: Burendag is een groeiend evenement met steeds meer bezoekers, we
zullen in 2016 zeker weer Burendag organiseren.

Whatsapp groep buurtpreventie: Dit was de vorige vergadering al aangekondigd
maar als gevolg van tijdgebrek zijn we hier nog niet aan toegekomen.

Vernieuwen / verbeteren van de website Maria-Hoop.nl: Het verbeteren van de
website maria-hoop.nl zodat deze duidelijker en informatiever wordt voor gebruikers en
meer mogelijkheden bied tot koppeling met de dorpskrant of de facebookpagina Maria
Hoop Community.

Aanpakken van door het dorp aangedragen ideeën of aandachts punten: Zo zijn
we zoals al eerder gemeld bezig met het hondenpoep probleem rond de basisschool.
Een ander punt waar we mee bezig zijn is het feit dat als gevolg van het overhevelen
van zorgtaken van Overheid naar Gemeente, de kinderen op onze basisschool die niet
in Nederland wonen voor bepaalde zorg buiten de boot vallen. We willen voorkomen
dat deze kinderen kiezen voor een school buiten onze gemeente met als gevolg dat
onze basisschool niet meer het minimaal aantal leerlingen haalt.
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Kermis 2016: Mocht er een exploitant gevonden worden voor een acceptabel bedrag
dan zullen we ook in 2016 een kermis organiseren.
Vragen / Opmerkingen n.a.v. geplande activiteiten:

Geen vragen of opmerkingen
5. Rondvraag:

Stina Janssen: Jullie geven aan Burendag misschien op zaterdag te willen
organiseren. Dit is niet handig aangezien er om 18:00 uur een Heilige Mis is en dan
dient het kerkplein leeg te zijn. De Burendag werkgroep geeft aan naar aanleiding
van de opmerking van Stina bij deze uit te wijken naar zondag 25 september 2016.
6. Sluiting: De voorzitter bedankt iedereen voor zijn inbreng en sluit de vergadering om
20:45 uur.
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