NOTULEN
Algemene ledenvergadering Vereniging Stevensbeek
Datum:

30 juni 2021

Plaats:

‘t Stekske

1. Welkom – opening
Voorzitter Theo van Oorschot opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

2. Vaststellen notulen ALV 17 december 2019
De notulen worden paginagewijs doorgenomen en daar waar nodig van een korte toelichting
voorzien. De notulen worden door de vergadering goedgekeurd.

3. Mededelingen van het bestuur
Het bestuur heeft besloten om aan alle geboren kinderen vanaf 2020 een bezoek te brengen
en een kado te overhandigen in de vorm van een knuffelbeer, genaamd de Stevensbeer.
De ledenadministratie is bijgewerkt en het aantal leden bedraagt per medio 2021: 325.
Om ons dorp wat meer en duidelijker in beeld te brengen zijn we gestart met het maken van
een brochure over Stevensbeek en de directe omgeving. Naar verwachting zal deze brochure
2e helft 2021 gereed zijn.

4. Mededelingen van de werkgroepen
Claudia van Oorschot verzorgt vanuit Stevensgroen een toelichting over alle activiteiten die
zijn gedaan en nog gedaan zullen worden. Hierbij wordt special aandacht gegeven aan de
ontwikkelingen op het Patersveld.
De gemeente heeft de staat van onderhoud van de bomen aan de Lindelaan, Lactariaweg en
Mullemsedijk beoordeeld en voorgesteld om tot gedeeltelijke rooien en vervanging over te
gaan, om zo meer diversiteit te creëren. Er is inhoudelijke onduidelijkheid over het plan. De
uitgangspunten zijn niet helder en de omvang van het plan idem. Stevensgroen is door de
gemeente gevraagd om het plan onder de aandacht van het dorp te brengen, doch gaat

uitdrukkelijk niet over de inhoud. Besloten is dat er een informatie avond georganiseerd gaat
worden, waarbij de gemeente en haar adviseurs bevraagd kunnen worden.

5. Terugblik 2019-2020
De gemeente heeft de mogelijkheid aan haar inwoners geboden om middels het
subsidieproject Vitale Kernen verenigingen, werkgroepen etc. de gelegenheid te bieden
investeringen te doen, die normaliter niet of lastiger uitvoerbaar zouden zijn. Stevensbeek is
hiermee zeer actief geweest. De nieuwe kiosk, ringleiding ‘t Stekske, verbindingsactiviteiten
SVS jeugd, de fietstaxi zijn enkele voorbeelden hiervan.
Corona heeft ook in Stevensbeek zijn sporen nagelaten. Alhoewel we nog steeds niet verlost
zijn van dit virus zijn er hierdoor tot op heden gelukkig geen overledenen.
De bevrijdingsroute is doorgegaan, het bevrijdingsfestival kan helaas in 2021 geen doorgang
vinden. Hopelijk is dit wel mogelijk in 2022. Het bestuur zal hier vol op inzetten en pogen om
de betreffende budgetten hiertoe te behouden.

6. Jaarverslagen 2019-2020
Doordat in 2020 de ALV waarin de jaarrekening 2019 zou worden behandeld geen doorgang
kon vinden wordt deze jaarrekening samen met de jaarrekening 2020 behandeld. Beide
jaren wordt met een positief saldo afgesloten. De vereniging heeft minder financiën
uitgegeven dan dat er zijn ontvangen en de financiële positie is als goed te betitelen. In de
jaarcijfers is ook de subsidie voor het bevrijdingsfestival opgenomen, waarbij nog onzeker is
of deze subsidie moet worden terugbetaald.
De ledenvergadering keurt de jaarverslagen 2019 en 2020 unaniem goed.
7. Verslag commissie controle jaarverslagen
De commissie wordt gevormd door Bas Knapen en Wendy Frehe en brengt een positief
advies uit ter zake de jaarverslagen 2019 en 2020.
De commissie heeft wel gevraagd waarom de vereniging niet deelneemt aan het
subsidieprogramma ‘NL doet’. Vanuit Stevensbeek doen verschillende verenigingen mee aan
NL doet. De vereniging Stevensbeek wil deze deelnemende verenigingen echter niet voor de
voeten lopen.

8. Benoeming commissie jaarverslag 2021
Bas Knapen heeft inmiddels 2 jaren in de commissie gezeten en wordt bedankt voor zijn
inbreng. Wendy Frehe heeft zich bereid verklaard om ook volgend jaar het jaarverslag
namens de leden te beoordelen. Desgevraagd aan de vergadering hebben Rob Slootmans en
Clasien den Hollander zich aangemeld voor de commissie.
De ledenvergadering keurt hun benoeming goed.

9. Décharge van het bestuur
Voorstel vanuit de commissie aan de vergadering is om het bestuur décharge te verlenen.
De vergadering stemt in met het voorstel en verleent het bestuur aldus décharge voor het
in 2019 en 2020 gevoerde bestuur.

10. Speerpunten:
-

-

Hof van Lindebeek. Juan Jacobs geeft een update over de stand van zaken.
Het bestuur wil graag dat het uitvoeringstempo wat hoger komt te liggen,
echter beseft ook dat het geen makkelijk project is. M.n. de uitvoering van de
appartementen in de voormalige kerk laat te lang op zich wachten. De almaar
hoger wordende grondstofprijzen baren wel zorgen. Hierdoor stijgen
uiteraard ook de verkoopprijzen.
De Korenaar. De plannen zijn ingediend en hieruit kan een keuze gemaakt
worden. Het bestuur heeft advies aan de gemeente uitgebracht.

11. Dorpsontwikkelingsplannen
-

-

Organisatie. De organisatie is zodanig dat de inhoud van de plannen van de
werkgroepen moet afkomen. Een projectgroep bestaande uit leden van de
dorpsvereniging en SVS en wordt gecontroleerd door een Raad van Toezicht;
Sportland. Gerard de Baaij geeft een toelichting op de planvorming en de
stand van zaken;
Fraai Stevensbeek. Idem aan Sportland, maar dan verzorgd door Theo van
Oorschot.
Jeugdplannen. Idem aan Sportland, maar dan verzorgd door Henk Pouwels.
Samenwerking scholen/ondernemers. Idem aan Sportland, maar dan verzorgd
door Juan Jakobs.

12. Zonnepark Stevensbeek.
Theo van Oorschot geeft een toelichting waarom het bestuur tot een enquête heeft
besloten. Dit is zeker geen gemakkelijke stap geweest. Dat er vanuit verschillende richtingen
in ons dorp duidelijke weerstand tegen dit plan is geweest, heeft hieraan bijgedragen. De
signalen leken zeer duidelijk en nagenoeg unaniem. Nadat de enquête de vermoedens
bevestigden heeft het bestuur zich ingespannen om de stem van het dorp gerespecteerd te
zijn en om dus te voorkomen dat dit plan ten uitvoer zou komen.

13. Rondvraag
Geen aantekening.

14. Sluiting van de vergadering
Theo van Oorschot sluit de vergadering en dankt alle aanwezige leden voor hun
aanwezigheid.

