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het nestbeticht iseen informatieblad vmr de leden
van buumiereniqing 'het Schilderuiest':
Jozef Ikradstraat
Jacob RuysdaeWaat
Jô~obMaristraat
Pieter de H a r t r a a t
Paulus Pottemtraat
Jan Steenstraat
Rembrandtplein

I

verschijnt 4 à 5 maal per jaar
oplage 70 exemplaren

In dit nummer

Achter de schermen zijn wij natuurlijk al weer volop bezig
met het organiseren en plannen van de activiteiten voor het
nieuwe jaar. Met de oudejaars borrel nog in ons
achterhoofd ( die overigens weer zeer geslaagd was ) gaan
we al weer bijna naar de algemene leden vergadering toe,
ook dit is weer een leuk samenzijn met onze buurt leden en
gebeurt onder het genot van een lekker kopje koffie. Het
heugelijke fijt van dit jaar is natuurlijk :

Voorwoord
10 jarig jubileum
hallo oudere jeugd
3eef de pen door
verhuisbericht
een bedankje
felicitatie
beste wemen
afmelding

het Bestuur

"het10jarig jubileum"-:

vovzitter: Jm Remmen
Pieter de H o m t r a a t 11, tel.: 343005
vice-voorzitter: Hmnie du Porto
Jozef israelstraat 13, tel.: 342543
secretaris: Ruud Tainissen
Jacob Maristraat 14,
penningneester: Huub mn Zuijlen
Jozef Irraektraat ll , tel.: 342863
lid: YYM Simons
JacobMarisstraat 6, tel.: 343316
lid: S o m j a T h o m (jeugdcomm.)
Jan Steenstraat 6, tel.: 341208
lid: Roy van Dij&
Rembrandtplein 5
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Ze zeggen het kan het hele jaar door, dus ook nu het jaar
bijna een maandje oud is. Namens het bestuur willen wij
jullie als eerste nog een heel goed en gezond 2007 wensen.
2006 is afgesloten en dat zonder een 11 stedentocht te
hebben gehad, maar ja wat niet is kan nog komen.
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Redactie
b e n Kale
Roqer du Pato
redwttedm:

Hier moeten we toch even
Schildersnest jong en oud.
Maar ook bij de organisatie van de komende activiteiten kan
het Cchildersnest niet zonder de hulp van de vele
vrijwilligers die zoals gewoonlijk met grote getale klaar
stam, wBrvoor orizeldank groot i~~~!~ondervrijwi!!igers
zou menig activiteit niet door kunnen gaan.
Rest mij nog te zeggen: veel leesplezier en tot ziens op de
algemene ledenvergadering.

Dorien Kde
Jozef luaektraat 16, tel.: 342103
E-mail: d.koie@hom.nl
vomi~ng:
du P o m .
Jozef Israetstraat 13, tel.: 342543
E-mail: r.du~orto@tircali.nl

w

Nan7enS het bestuur: Roy van DQck.

v w n enlof info over het birunblod:

De redactie wenst alsnog iedereen een gezond en een
fijn 2007 toe met veel verhaaltjes en berichtjes van jong
en oud in het nestbericht.

zie de redactieadressen
het eerrtwlxegend nummer verschijnt in:

maart 2007
uiterlijke inteverdatum kopij:

De redme

18 maart ZW7
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h e t Nestbericht

Uitnodiging
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Jaarlijkse algemene ledenvergadering
Maandag 26 februari 2007,20.00 uur
In de pantry van de Samensprong,
•
Pieter de Hooghstraat te Bergen

Bergen 16 januari 2007
Beste leden van de Buurtvereniging.
Het verenigingsjaar 2006 is weer voorbij. Het bestuur is alweer volop bezig met de
voorbereidingen voor het verenigingsjaar 2007. Zo ook met de algemene ledenvergadering .
Hierbij nodigen wij u van harte uit voor deze algemene ledenvergadering die gehouden wordt
op 26 februari 2007 om 20.00 uur in de pantry van de Samensprong, Pieter de Hooghstraat te
Bergen.
De volgende punten staan op de agenda:
1.
Opening
2. . Notulen algemene ledenvergadering 13 februari 2006
3.
Jaarverslagen
Bestuur
Jeugdcommissie
Financieel verslag
-Verslag kascontrolecommissie
4.
Vaststellen contributie 2007
5.
Begroting 2007
6.
Bestuursverkiezing Voorzitter
Aftredend en herkiesbaar
Jos Remmen
Bestuursleden Aftredend en herkiesbaar
Jos Remmen
Aftredend en herkiesbaar
Yvon Simons
Kandidaten voor het bestuur kunnen zich aanmelden tot aanvang van de

Pauze
8.

9.
10.
11.

Voorstellen bestuur en vooruitblik 2007
Bekendmaking teruggave lening tent
Voorstellen, schriftelijk ingediend door leden voor aanvang van de algemene vergadering
Rondvraag
Sluiting

Alle verslagen kunnen vanaf een week voor de algemene ledenvergadering ingezien worden bij
de voorzitter en liggen bovendien een half uur voor aanvang van de vergadering ter inzage.
Het beswur

Nieuw Bergen, 13 februari 2006
NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING
Aanwezig:
Huub van Zuylen
Ruud Tönnissen
Tiny van Gaal
Mine van Mil1
Nell v. Gorp
Dorien Kale
Jan Urselmann
Mie van Eldik

Sonja Thomson
Jas Remmen
Nellie Groot
Nelly Janssen
Peter Kale
Nelly Custers
Math Pingen
Lennart Reen

Roy van Dyck
Hennie du Porto
Klaas Groot
Koos Visser
Anny Linders
Frans Custers
Nelly Pingen
Peter Vousten

Afgemeld: Angelique van Zuylen, Irma Basten, Annie Visser Rik en Yvon Simons, Monique Tönnissen, Roger du Porto,
Stuart Thomson Silvie Remmen, Ton en Marian Derkx, Thys en Lianne Geurts, Mia Muller, Jos Jillissen, Hanneke en Ger
Streutjes, Piet en Maria Hesen, Miep Koenen, Bianca en Danny Ruiten, Kees en Corine Vane, Koos van Gaal

Or>enina:
Jos Remme11opent de vergadering om 20.10 uur en heet een ieder van harte welkom.
(26 personen hebben zich afgemeld).
Notulen Aleemene Ledenvereaderine van 14-2-2005:
De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld, met dank aan de notulist
Jaarverslag bestuur:
Onze voorzitter presenteert het jaarverslag, hieronder volgt een samenvatting:
01-01-2005: de uitbreiding van onze buurtvereniging met twee straten was een
feit en we mochten 48 nieuwe leden meetellen in ons ledenbestand
14-02-2005: Algemene Ledenvergadering in de aula van de brede school
22-05-2005: Wandeltocht
18-06-2005: Jaarlijkse fietstocht met aansluitend de feestavond
14-10-2005: Kletskienkwisavond
28-10-2005: 8 jarig bestaan van onze vereniging
04-12-2005: bezoek van Sint en Piet aan de buurtleden
30-12-2005: 9' Oudejaarsborrel
,.,

Het geboortebord heeft tweemaal in een voortuin geprijkt, respectievelijk bij Kyra Cornelissen en Suus de Frankrijker
Er hebben zich 8 leden afgemeld als lid van onze vereniging.
Er is een aantal malen een attentie overhandigd aan zieke buurtbewoners
Alle leden hebben op hun verjaardag een kaart van het bestuur ontvangen.
Twee leden hebben de vierdaagse van Nijmegen uitgelopen.
Er is tweemaal een attentie gegeven voor 80&igen.
Ook heeft elk huishouden een kerstkaart van het bestuur ontvangen.
Er is een actie geweest om met korting naar bet Zoo Parc overloon te gaan. (20 buurtleden hebben hiervan gebruik gemaakt)
We hebben 3 communicantjes mogen feliciteren.
~~~~~~.~
....In
verband met bet bekosti~gen
van:onze bu~rtspe.elplaat hebbën~weals"erë~ntgi"g~
dEweikifig~."eIeefid aan hëttot
stand komen van de sponsoring. Hiertoe zijn er diverse contacten geweest met de brede school "de Samensprong", de
gemeente, de provincie en stichting synthese. In verband hiermee% er een totaalbedrag
- van circa € 70000.00 onze rekeninggepasseerd.
Het bestuur heeft 6 x vergaderd.
Het Nestbericht is 5x verschenen
Jaarverslag Jeued:
Sonja Thomson kijgt het woord
Sonja besprak de verschillende jeugdactiviteiten:
26-03-2005 knutselactiviteit voor pasen
27-08-2005
speeltuinbewek W a ~ o y s Bergen
e
07-10-2005
bowlen en lasergamen bij Taunis in Velden
11-11-2005 knutselmiddag en lampionnenoptocht i.v.m. Sint Maarten
Financieel versla%
Huub van Zuylen reikt het financieel verslag uit en geeíì duidelijke uitleg
Er zijn geen wagen.
Verslag kascontrolewmmissie:
De
kascontrole
en Klaas Groot
.. .
.. is dit
. . jaar. uitgevoerd
. .. . door Koos Visser
.. . .

het m e c t en overzichtelijk bijhouden van de kas. Voor akkoord werd door Koos
Visser en Klaas Groot op 25 januari 2006 ondertekent.
Vaststellen contributie 2006:
Voorgesteld wordt de conmbutie niet te wijzigen, de leden gaan hiermee akkoord
Begroting 2005
Huub van Zuvien deelt het overzicht uit en geefl toelichting
Aantal buurtleien is per 1 janua" 2005 toegeiomen met 4 8 ~ ebedrag
t
wat
genoemd wordt voor de speeltoestellen staat fictief op de begroting. Het batig
saldo bedroeg op 31-12-2005 € 1322,87.
Bestuursverkiezing
Jos Remmen is aftredend en herkiesbaar. Jos geeft aan te willen bliiven dit wordt door
de leden goedgekeurd.
Hennie du Porto is aftredend en herkiesbaar. Hennie geeft aan te willen blijven dit wordt
door de leden goedgekeurd.
Huub van Zuylen is aftredend en herkiesbaar. Huub geeft aan te willen blijven dit wordt
door de leden goedgekeurd.
Op enig moment in de toekomst breekt er een periode aan dat een bestuurslid/of leden aangeven af te treden en zich niet
herkiesbaar te stellen en aangeven dat het "roer dient te worden overgenomen"
Verkiezing kascontrolecommissie:
Koos Visser treedt af als voorzitter en wordt bedankt voor zijn bijdrage.
-Klaas Groot wordt v o o r z i î t ~ a ude
l Frankrijker wordt nummer 2.
Koos Visser meldt zich aan als reserve.

Voorstellen bestuur en voomitblik 2006:
Jos Remmen bespreekt als volgt:
A.
Er is een verzoek gekomen van de Familie Krebbers wonende op de hoekvan de St. AntioniusstraatlJan Steenstaat om lid te
mogen worden van onze vereniging.
Er wordt met de aanwezige leden van gedachten gewisseld en gestemd hoe hiermee om te gaan. Na stemming wordt het
voorstel van een gastlidmaatschap voor deze familie akkoord bevonden .
B.
Voor de jeugd zal er voor deelname aan bepaalde (duurdere) activiteiten een financiële bijdrage worden gevraagd.
C.
Teruggave van leningen aan de tentverhetenng.
Afgesproken is dat jaarlijks € 225,OO aan leningen zal worden temgbetaald. Na een willekeurige trekking ontvangen de
volgende leden hun lening in maart 2006 terug:
Fam. M.Linders, Fam. Ruhl, Fam.Geurs. Fam. Simons en de heer W. Schut.
D.
De evenementenkalender 2006 wordt besproken en data worden vastgelegd. Voor bepaalde activiteiten hebben we de hulp
nodig van buurtleden. Gevraagd wordt of er nu al mensen zijn die zich hier voor willen opgeven.
Op de voorlopige kalender komen de volgende aanvullingen: organisatie wandeltocht Alie van Eldik en Mine van Mill.
Er zal een nieuw (aangepast) huishoudelijk reglement worden gemaakt.
Voorstellen door de leden:
Klaas &oot heeft een "voorstei" ingediend voor het Nestbericht. Klaas en Huub geven beiden aan dat er een "vernieuwing
"plaats dient te vinden in de redactie van "Het Nestbericht". Roger de Porto en Donen Kale geven aan hierin geïnteresseerd te
zijn.
Mededelinq
Jos Remmen heeft afgelopen week Gerrie Ebbing in het zonnetje gezet en een bloemetje. overhandigt voor haar
ondersteuning bij de wandeltochten de afgelopen jaren.
Rondvraagl
Er zijn geen vragen.

Sluaine:
Jas Remmen bedankt de leden voor hun komst en sluit de vergadering om 21.40 uur.
Notultst Ruud Tonnissen

Voorlopige evenementenkalender 2007
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I

Zet deze data nu alvast in uw agenda, zodat u er zeker van bent dat u ze niet vergeet!!!
Indien u een van deze evenementen mee wilt organiseren, laat dit dan weten aan het besti
Verder zal voor ieder evenement een oproep gedaan worden via het Nestbericht voor mensen di
hand en spandiensten uit kunnenlwillen uitvoeren.
Vul ook even de vraagtekens in!! Uw medewerking is van belang voor de vereniging.

23-1-2007

