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1. Presentie.
Er waren 48 leden aanwezig. Dit is ruim minder dan de afgelopen jaren toen er steeds 
rond de 80 leden aanwezig waren.

2. Lief en Leed.
Het afgelopen jaar zijn 2 leden overleden. Frans Pisters en Elly Dormans. Er was een 
boreling Ellis Goldstein.

3. Bestuurszaken.
Het is volgens bestuur gewenst dat statuten en reglement verhuur Pothuuske worden 
aangepast aan de huidige tijd. Hiervoor zijn 2 aparte vergaderingen noodzakelijk, omdat 
volgens de statuten bij de eerste vergadering 2/3 van de leden aanwezig moeten zijn. Bij
de opvolgende vergadering kan gestemd worden op basis van meerderheid van 
stemmen. Eerste vergadering 31 maart, tweede vergadering 21 april. Stukken staan 
op de web-side. Op verzoek kunnen leden uitgeprinte stukken ontvangen.

4. Terugblik 2016.
- Financiën 2016. Opvallende verschillen met 2015 zijn:

Onderhoudskosten Pothuuske € 2700 hoger door renovatie café Pothuuske. 
Opbrengst Straatkermis € 5646 waarvan ongeveer € 4000 subsidie gemeente voor
cultuurelement straatkermis. Opbrengst overige activiteiten steeg van - € 2285 
naar plus € 760. De reserves stegen van € 25485 in 2016 naar € 29667 in 
2017. De kascommissie ging na controle akkoord met het financieel jaarverslag.

- Kascommissie. Mevr Ellie Ploemen verlaat na 3 jaar de commissie. Mevr. Sandra
Ramaekers treed toe als nieuw lid.

- Straatkermis. De nieuwe opzet van de straatkermis wordt als een succes 
gewaardeerd. De voorzitter Peter Hoveling geeft een korte fotopresentatie van de 
activiteiten van de straatkermis. Men is algemeen van mening dat het 
cultuurelement in de straatkermis 2018, gezien het succes in 2016, verder 
versterkt moet worden.

- Buurtpreventie. De gemeente is zeer ingenomen met dit project van de buurt. 
Zij zal op korte termijn 6 borden in Aalbeek plaatsen waarin gewaarschuwd wordt 
voor buurtpreventie. In totaal nemen 41 woningen deel. De voorzitter roept op tot
verdere deelname.

- Internet. Sinds 17 maart heeft Pothuuske internetaansluiting.
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- Jaarverslag 2017. Jaarverslag is helaas nog niet in brochurevorm beschikbaar. 
Zal eind maart aan huis bezorgd worden. Wel beschikbaar op side 
buurtvereniging.

5. Vooruitblik 2017.
- Er wordt in september een nieuwe cv ketel geïnstalleerd.
- Het lokaal wordt gerenoveerd, nadat in 2016 het café aan de beurt was.
- Het bestuur wil functie Pothuuske versterken. Nog meer positioneren als het 

centrum van de Aalbeeks buurtvereniging. Gedacht wordt aan:
- Waterpunt voor wandelaars
- Publicatiebord voor activiteiten
- Repaircafe.
- Meer open middagen
- Mini bibliotheek
- Installeren groep duurzaamheid, die buurtgenoten ondersteunt bijopsporen
en ontwikkelen besparingen energie. Provincie en netwerkbeheerder 
ondersteunen.
-      Bestuur wil nieuw sponsorbeleid.

Doelstelling van het nieuwe sponsorbeleid is:
- Werken met hedendaagse moderne reclamemiddelen,
- Sponsorzorg is taak van het gezamenlijke bestuur.
- Er wordt overgestapt van incidentele sponsoring naar structurele 

sponsoring.
- Sponsors zijn niet stemgerechtigde leden buurtvereniging.
- Er komen 3 prijsniveaus van sponsoring.
- Sponsors worden vermeld op webside, mails, jaarverslagen, 

weidefeest, straatkermis en in Pothuuske.

6. Rondvraag.
Dhr. Bastin: Hoe verhoudt zich resultaat straatkermis tov andere jaren. Van 

resultaat 2016 is € 4000 subsidie. Deze subsidie is nieuw fenomeen.
Dhr. Ramaekers: Bezoekers komen bij straatkermis vaak niet tot aan einde 

Nieuwenhuisstraat. Is daar iets aan te doen? Bestuur geeft aan dat 
naar oplossing gezocht wordt.

Mevr. Kempener: Er is geen decafé meer voor leden oudervereniging. Bestuur geeft 
aan dat deze besteld wordt.
Niet alle ouderen van 80 plus worden op verjaardag bezocht. Er zijn 
ouderen die hierover zeer teleurgesteld zijn. Bestuur geeft aan op 
zeer korte termijn lijst te actualiseren en met vergeten ouderen 
contact op te nemen.
Verlichting Pothuuske enkele plaatsen defect. Bestuur geeft aan dat 
waar nodig letlampjes worden aangebracht.
Voorraadkast ruikt niet fris. Bestuur zal zaak bekijken.

Aalbeek 25 maart 2017.

Het bestuur.
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