NOTULEN
ALGEMENE LEDENVERGADERING VERENIGING STEVENSBEEK D.D. 23 MEI 2017

Oproep:

de oproep voor deze algemene ledenvergadering (ALV) vond plaats in de Bles van 12
mei 2017.

Aanwezigen:

in totaal zijn 41 leden aanwezig tijdens de ALV.

1.

Opening

Om stipt 20.00 heet Gerard de Baaij (GdB) alle aanwezige leden van harte welkom op deze eerste
ALV van de Vereniging Stevensbeek.
Theo van Oorschot (TvO) zal van de ALV een verslag opstellen dat op de website van de vereniging
gepubliceerd zal worden.

2.

Agenda

De agenda voor deze ALV is aangehecht aan deze notulen (*) en wordt ongewijzigd vastgesteld.
Het geplande afscheid van het oud-bestuur van Ruimte voor Morgen is geen agendapunt, maar vindt
na afloop van de ALV plaats.

3.

Mededelingen werkgroepen

GdB somt de 23 actieve werkgroepen die Stevensbeek heeft op. Deze zijn ook genoemd in de
presentatie, welke op de website van de vereniging te zien en downloaden is. GdB legt uit dat vanuit
de Dorpsraad – het bestuur van de vereniging – voor elke werkgroep een ‘buddy’ is aangewezen. De
buddy is aanspreekpunt voor de werkgroepen vanuit of namens de Dorpsraad en de vereniging.
Er zijn vooralsnog geen mededelingen vanuit de werkgroepen. Wel wordt door enkele leden zorg
geuit over (doorgang en organisatie van) de kermis 2017. GdB geeft aan dat dat later tijdens de ALV
nog aan de orde zal komen.

4.

Mededelingen bestuur

GdB maakt melding van het volgende:
•

•

Thema-avond Krimp kleine kernen bijgewoond. Belangrijkste boodschap: om krimp tegen te
gaan dient een dorp attractief te zijn en blijven. Dit is ook de opdracht voor de werkgroep
Attractief Stevensbeek
In de gemeente zijn nieuwe wandelroutes uitgezet en in dat kader zijn twee bankjes
geplaatst in Stevensbeek. Onderhoud van deze bankjes geschiedt de eerste vijf jaren door of
vanwege Bronlaak.
Vanuit de leden wordt de zorg geuit ten aanzien van de bij de Radioplassen aanwezige
bankjes. Deze worden vernield of beschadigd. GdB geeft aan dat het beheer hiervan bij de

•

•

•

•

•

•

5.

gemeente ligt en dus ook de verantwoordelijkheid voor die bankjes, maar dat dit als
aandachtspunt zal worden genoteerd en bij gelegenheid onder de aandacht van de
gemeente zal worden gebracht.
Bijeenkomst Energie neutraal bijgewoond. Doelstelling is dat de gemeente St. Anthonis in
2035 volledig energie neutraal is. Er is een werkgroep Duurzaamheid in het leven geroepen,
die zich ook met dit thema zal bezig houden.
Bijeenkomsten gemeente en dorpsraden andere kernen in het kader van het thema
zelfsturing bijgewoond. Hierbij is onder meer gesproken over het beschikbaar zijn of worden
van subsidies/gelden in dit verband.
Bijeenkomst toekomstige gemeente Land van Cuijk bijgewoond. Deze bijeenkomsten gaan
over het in de toekomst eventueel samengaan van de vijf gemeente in het Land van Cuijk in
één grote gemeente. In juli 2017 vindt verslaglegging van de bijeenkomsten aan de raden van
de gemeenten plaats, waarna in september 2017 besluitvorming plaats zal vinden ten
aanzien van hoe verder.
Bijeenkomst Structuurvisie Kernen bijgewoond. Voor Stevensbeek tijdens deze bijeenkomst
geen echt belangrijke aandachtspunten. Algemene tendens is dat een tekort aan kleinere
woningen bestaat. De werkgroep Wonen zal dit als aandachtspunt mee nemen.
Bijeenkomst Verkeersbeleid gemeente St. Anthonis bijgewoond. Hierbij met name aandacht
gevraagd voor de verkeersgevaarlijke situatie op de Stevensbeekseweg richting St. Anthonis
ter hoogte van de boerderij van Ronald Raaijmakers (waar de weg een knik maakt). GdB
geeft aan dat gemeentelijk beleid onder meer zal inhouden dat op nagenoeg alle
gemeentelijke wegen binnen bebouwde kom 30 km zal mogen worden gereden en buiten de
bebouwde kom 60 km. Voor provinciale wegen geldt 80 km.
De vereniging tel momenteel circa 275 leden. Dat is ca 50% van het aantal inwoners van
Stevensbeek, dat lid van de vereniging zou kunnen worden en dat is behoorlijk. Er blijft naar
gestreefd worden om het ledental verder te verhogen.

Benoeming bestuur (Dorpsraad)

GdB zet uiteen dat volgens de statuten van de vereniging het bestuur uit maximaal 7 leden kan
bestaan en dat 7 leden zich kandidaat hebben gesteld, te weten: GdB, Juan Jakobs, Matt van den
Oever, Jos van den Berg, Jos Pluk, Henk Pouwels en TvO.
Eén van de leden merkt op dat deze kandidaten natuurlijk geen afspiegeling van de gemeenschap
vormen en vraagt zich af waarom geen vrouwen als kandidaat zijn gevraagd. GdB legt uit hoe de
kandidaatstelling van de huidige kandidaten tot stand gekomen is en dat de vrouwen, die in dat
verband betrokken zijn geweest, allen om hen moverende redenen hebben aangegeven geen
bestuursfunctie te willen vervullen. Ook naar aanleiding van een zeer recente oproep in de Bles
hebben zich geen nieuwe of andere kandidaten gemeld. GdB stelt voorop dat het goed zou zijn
wanneer in de toekomst ook vrouwen en jongere inwoners van Stevensbeek zich als kandidaat
zouden stellen voor een bestuursfunctie binnen de vereniging.
Vervolgens wordt op verzoek van GdB tot stemming over de benoeming van de hiervoor genoemde 7
kandidaten als bestuurslid van de vereniging overgegaan en de aanwezige leden stemmen unaniem
voor benoeming van (ieder van) hen.

GdB dankt de aanwezige leden voor het in het benoemde bestuur gestelde vertrouwen. GdB geeft
aan dat hij als voorzitter van de vereniging zal fungeren, terwijl Juan Jakobs als
secretaris/penningmeester is aangewezen.

6.

Ambitienota

De ambitienota is voorafgaande aan de ALV door alle leden te downloaden geweest op de website
van de vereniging. Een exemplaar van deze nota is op de website van de vereniging te zien en
downloaden.
GdB licht aan de hand van de aan deze notulen gehechte presentatie de kernpunten van de
ambitienota toe. De ambitienota is als het ware de leidraad van de vereniging voor de komende
jaren. In jaarplannen wordt die leidraad dan voor elk jaar meer geconcretiseerd, met aanduiding van
prioriteiten.
De vraag wordt gesteld wat bedoeld wordt met ‘levensloopbestendigheid’. GdB antwoordt daarop
dat daarmee beoogd wordt dat inwoners van Stevensbeek zo lang als mogelijk in ons dorp moeten
kunnen blijven wonen.
Vervolgens wordt tot stemming over de vaststelling van deze ambitienota overgegaan en deze wordt
unaniem goedgekeurd en dus vastgesteld door de ALV.

GdB benadrukt in dit verband overigens dat de Bles voor de vereniging het belangrijkste
communicatiemiddel/-kanaal is. Pas daarna de website, die alleen voor de leden van de vereniging
bedoeld is.
Vanuit de leden komt de opmerking dat het verwarrend is dat de ‘oude’ website van Ruimte voor
Morgen ook nog bestaat. GdB benadrukt dat de huidige website van de vereniging een tijdelijke is,
die te zijner tijd vernieuwd zal worden. De suggestie om op de Ruimte voor Morgen website een link
naar de huidige website van de vereniging op te nemen wordt in overweging genomen.

7.

Jaarplan

Het jaarplan 2017 is voorafgaande aan de ALV door alle leden te downloaden geweest op de website
van de vereniging. Een exemplaar van dit jaarplan is op de website van de vereniging te zien en
downloaden.
GdB licht de belangrijkste aspecten van het jaarplan aan de hand van de aan deze notulen gehechte
presentatie toe. Daarbij stelt hij voorop dat het jaarplan het eerste jaarplan is, opgesteld op basis van
beschikbare informatie en van de werkgroepen verkregen input. Het kan zijn dat het jaarplan niet
volledig (actueel) is.
GdB licht ook toe wat de werkgroepen voor 2017 op het programma hebben staan. Dat is ook te
lezen in het jaarplan.
De begroting voor 2017, welke onderdeel uitmaakt van het jaarplan, is eveneens besproken en
toegelicht. Omdat het een eerste begroting is, is deze behoorlijk algemeen opgesteld. Verwacht
wordt dat voor 2018 een meer nauwkeurige begroting opgesteld zal kunnen worden. Deze zal dan

onderdeel uitmaken van het jaarplan 2018, dat tijdens de volgende ALV ter vaststelling aan de ALV
zal worden voorgelegd.
In het kader van de begroting worden de volgende vragen gesteld:
-

-

-

Moet ter zake van de bijdrage zelfsturing aan de gemeente verantwoording worden
afgelegd?
GdB: ja, dat is zo. Dat zal ook telkens gebeuren.
Is het zo dat de door de vereniging in het kader van zelfsturing te ontvangen bijdrage in 2018
substantieel verhoogd zal worden?
GdB: dat is waarschijnlijk zo, maar besluitvorming daarover moet nog plaatsvinden. Tijdens
de volgende ALV is hierover waarschijnlijk meer duidelijkheid.
Heeft de vereniging een reserve?
GdB: ja, die is er, maar is niet in de jaarbegroting opgenomen. De reserve bedraagt
momenteel circa € 4.000.

Vervolgens wordt op verzoek van GdB tot stemming over de vaststelling van het jaarplan 2017
overgegaan en dit jaarplan wordt unaniem goedgekeurd en dus vastgesteld door de ALV.

In het kader van de toelichting van de werkgroepen is het volgende nog ter sprake gekomen:
-

-

8.

Werkgroep LVC net: de verwachting is dat in september 2017 een start wordt gemaakt met
de aanleg van glasvezel in het Land van Cuijk en dat de gehele regio binnen 1 jaar nadien van
glasvezel is voorzien;
Werkgroep kermis: zoals eerder aangegeven maken aanwezige leden zich zorgen over
doorgang van de kermis 2017. Juan Jakobs (JJ) stelt voorop dat de Dorpsraad en dus de
vereniging de kermis niet zal organiseren. JJ treedt als buddy voor de werkgroep kermis op,
welke momenteel bestaat uit Peter Jakobs en Sjoerd Fokkens. Attracties zijn geregeld, maar
met name de feesttent is nog een groot issue. De Pionier heeft circa 2,5 weken geleden
aangegeven dat zij definitief geen rol wil (en kan) spelen in het kader van de organisatie van
de kermis en dan met name de feesttent.
Op 30 mei 2017 vindt overleg plaats met de gemeente. Het gaat daarbij om organisatie,
vergunningen, financiering. JJ geeft aan dat alle verenigingen en stichtingen en inwoners van
Stevensbeek de handen ineen moeten slaan om de organisatie van de kermis voor dit jaar
nog mogelijk te maken. Het heeft geen zin om daarbij naar elkaar te wijzen; er moet wat
gebeuren. JJ doet een oproep aan de aanwezigen om hieraan een bijdrage te leveren.
Aanwezigen merken op dat ook een oproep in de Bles dient plaats te vinden. GdB geeft aan
dat dat zal gaan gebeuren. Ook wordt aangegeven dat het belangrijk is dat er op 30 mei 2017
dan een concreet voorstel aan de gemeente voorligt, waarop besloten kan worden.

Rondvraag

De vraag wordt gesteld of het echt zo is dat inwoners zich op een allerlaatste moment voor een ALV
als lid kunnen aanmelden en dan stemrecht hebben. Dat zou ertoe kunnen leiden dat een stemming
over een wellicht gevoelig onderwerp (negatief) beïnvloed wordt.
TvO licht toe dat besloten is de statuten hierop niet aan te passen. Indien zo’n situatie zich zou
voordoen, dan zal het bestuur de stemming over het betreffende onderwerp van de agenda halen en

een nieuwe ALV bijeenroepen om alsnog over dat onderwerp te kunnen stemmen. De negatieve
beïnvloeding is daarmee geneutraliseerd.

9.

Sluiting

Om 21.25 sluit GdB de ALV af en dankt eenieder voor zijn/haar aanwezigheid.

Na afloop van de ALV wordt afscheid genomen van het oud-bestuur van Ruimte voor Morgen, Chris
Ermers, Marius Peters, Michel Vlemmix, Willy Hegmans en Thea Arts. Aan hen wordt namens de
vereniging een jubileumexemplaar van 50 jaar Bles uitgereikt.
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