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Lief en Leed.
Er zijn in 2015 2 buurtbewoners overleden, namelijk Mevr. Mariette Oberje,91 jaar en 
Mevr. Annie Hendris, 87 jaar. Voor hen wordt enkele ogenblikken stilte betracht.

Verslag Financiën.
Isabella Janssen geeft als penningmeester verslag over 2015. Het positief resultaat is in 
2015 met  € 859,39 gestegen. Uitgaven boven € 300,00 worden nader toegelicht. 
Specificatie is in boekje jaarverslag opgenomen. Zij dankt kascommissie voor 
uitgevoerde controle.

Kascommissie.
Deze geeft aan in te stemmen met de financiële gegevens 2015. Dhr. Pinckaerts is 
aftredend. Dhr. Harrie Raemakers treedt toe tot de kascommissie.

Overzicht activiteiten 2015.
Middels een fotorapportage geeft voorzitter Peter Hoveling een overzicht van de 
belangrijkste activiteiten in 2015. In het boekje met het jaarverslag 2015 zijn alle 
activiteiten gespecificeerd. De leden geven met overgrote meerderheid aan zeer tevreden
te zijn over de activiteiten in 2015. Rode kaart 0. Gele kaart 1. Groene kaart alle 
overigen.

Verkeersveiligheid Nieuwenhuisstraat.
Voorzitter Peter Hoveling vraagt aandacht voor het frequente te hard rijden en verkeerd 
parkeren in de Nieuwenhuisstraat. Met name het parkeren op de stoep wordt als storend 
ervaren en is vooral gevaarlijk voor kinderen. Door te weinig ruimte, maken deze gebruik
van de straat waar auto’s vaker te snel rijden en zwaar landbouwverkeer over rijdt. De 
vergadering stelt voor een rode kaart achter de voorruit te plaatsen bij verkeerd 
geparkeerde auto’s.

Samenstelling Bestuur.
- Maria Kempener heeft aangegeven wegens drukke werkzaamheden haar 
bestuursfunctie te beëindigen. De secretaris Frans Bollen bedankt Maria voor de zeer vele
jaren dat zij zeer actief zitting heeft gehad in het bestuur. Maria wordt benoemd tot 
erelid van het bestuur en ontvangt hiervoor een oorkonde.
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- Ruud Verheijen wordt voorgedragen als nieuw bestuurslid. Met algemene 
stemmen wordt dit voorstel aangenomen. Ruud is dus weer terug van weggeweest. Het 
zittend bestuur geeft aan blij te zijn met zijn terugkerende ervaring.

Straatkermis 3 juli 2016.
De voorzitter Peter Hoveling geeft aan dat het bestuur de continuïteit van de 
straatkermis  perse wil borgen. Hiervoor is het wel noodzakelijk dat deze wordt 
aangepast aan de behoefte van de bezoekers in 2016. Als dit niet gebeurt dreigt onze 
straatkermis net als vele anderen in onze omgeving te mislukken en zelfs te verdwijnen. 
De staatkermis wordt daarom omgebouwd tot een meer cultureel Limburgs straatfestijn 
waarbij de kramen worden gehandhaafd. Peter presenteert de belangrijkste 
wijzigingsvoorstellen.

Nieuwe activiteiten 2016.
De volgende activiteiten worden voorgesteld:
- De veldmis wordt voortaan ieder jaar gehouden aan het kruisje aan de 
Puttersweg.
- Iedere derde woensdag van de maand is er een gezellige middag in het 
Pothuuske,
- Er zal incidenteel een leerzame zondagmiddag worden georganiseerd. Een 
buurtgenoot of een genodigde besteed dan aandacht en een breed gedragen interessant 
onderwerp. Buurtbewoners kunnen onderwerpen en spreker voordragen bij het bestuur.
- Eens per jaar wordt er een weidefeest echt in de wei gehouden.
- De verhuur van het Pothuuske wordt uitgebreid. Dhr. Pinckaerts wijst op de 
juridische consequenties van de wijziging van de verhuur. De voorzitter zegt toe dat hier 
zeer nauwkeurig naar wordt gekeken. Het wijzigingsvoorstel wordt eerst aan de 
ledenvergadering voorgelegd ter goedkeuring.

Aanpassen reglement.
Het reglement van de buurtvereniging moet dringend aangepast worden aan de huidige 
praktijk. De heren Ruud Verheyen en Hans Houbiers zullen de wijzigingsvoorstellen 
voorbereiden en aan het bestuur voorleggen. In 2017 zullen voorstellen aan algemene 
vergadering worden voorgelegd.
Wijzigingsvoorstellen zijn:
- Uitbreiding lidmaatschap mag niet leiden tot lidmaatschap van mensen die niets 
met Aalbeek te maken hebben.
- Lidmaatschap uitbreiden met grootouders, kinderen en kleinkinderen. Dus familie 
in de eerste lijn.
- Ook een donateur kan lid worden, maar deze heeft geen stemrecht op de 
ledenvergadering, maar mag wel deelnemen aan activiteiten. Het donateurschap wordt 
aan minimum bedrag gebonden.
- Leden kunnen bij activiteiten ook introducees meenemen.

Rondvraag.
- De familie Raemaekers wijst het bestuur er op dat bij een vacature in het bestuur 
deze vacature eerst publiek moet worden open gesteld, zodat alle leden kenbaar kunnen 
maken beschikbaar te zijn. Bij de huidige vacature is zover bekend niet algemeen 
gevraagd om kandidaten. Dit is niet conform de statuten. Aangegeven wordt akkoord te 
gaan met de voorgestelde voordracht, maar in het vervolg wel  de correcte weg 
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bewandeld moet worden. De voorzitter geeft aan dat er echt breed gezocht is naar 
kandidaten maar dat dit inderdaad niet geheel conform de regels is gebeurd. Hij geeft 
aan hier voortaan zorg voor te dragen. De voorzitter geeft uitdrukkelijk aan dat indien er 
leden zijn die ook graag tot het bestuur willen toetreden hier ruimte voor is. Er is immers
nog een openstaande vacature.
- Maria deelt mede dat mevrouw Tony Muijs sinds kort verblijft in ’t Brook in 
Voerendaal. Zodra er plek is, verhuist zij naar Op den Toren in Nuth.

Slotactiviteit.
Door onverwachte ziekte van de conferencier komt deze te vervallen.

Het bestuur Buurtvereniging Aalbeek. 
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