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Secretarieel jaarverslag 2018 Buurtvereniging CATSOP
1. VERGADERINGEN BESTUUR
Het bestuur kwam dit verenigingsjaar 9 maal bij elkaar (22-01, 12-03, 23-04 , 08-05,
13-08, 24-09, 16-10, 05-11 (ingelast wegens voorbereiding Winandusmarktccommissie)
en 23-11. Daarnaast heeft de secretaris geparticipeerd in de subcommissie kunstwerk
Catsop: de BOOM

2. REPRESENTATIE
Een afvaardiging van het bestuur heeft de buurtvereniging vertegenwoordigd bij
bijzondere gelegenheden en informatiebijeenkomsten:
- Voorlichting m.b.t. vergunningenbeleid.
Lucie Vaessen, coördinator “lief en leed”, of een van haar functionarissen heeft de 75plussers op hun verjaardag een attentie bezorgd. Naast onze gebruikelijke attenties
(bloemen) en de bezoeken door Lucie Vaessen in het kader van nazorg zijn op verzoek
van de nabestaanden collectes gedoneerd aan Stichting Alzheimer, Scouting. Het
standaardbedrag voor bloemen bij overlijden is overgemaakt aan KWF (op verzoek van
de familie Vandewal)

COMMUNICANTEN 2018:
Teun Reubsaet, Megan Pijpers, Evy Smeets

OVERLEDEN IN 2018:
John Pluis, Lieske Welzen-Derhaag, Mia Bollen, Lies Lemmens-Steps, Bert Vandewal.

HUWELIJKEN EN JUBILEA:
25 jaar getrouwd:
Theo en Tildy Reubsaet.
40 jaar getrouwd:
Huub van Weers en José Penders, Pierre Thomassen en Els Dols.

50 jaar getrouwd:
Frans en Thea Vaessen, Bert Vandewal en Mia Bours, Theo Beckers en Gerda Brouns,
Hub Niessen en Annie Bours.
60 jaar getrouwd:
Zef Gelissen en Imi Smeets, Giljam van Es en Tien Houben, Paul Derhaag en Truus
Verheijen.
Gehuwd:
Roel Hochstenbach en Tessa Creemers.
Geboren:
Noé Van de Nobelen, dochter van Evert en Maartje Van de Nobelen-Reubsaet.
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Tj Jos Kollard, zoon van Jeroen en Hanneke Kollard.
Bram Salden, zoon van Mike en Denise Salden-Gelissen.

3. VERLOOP LEDENBESTAND 2017
Nieuwe leden: 11. U vindt de nieuwe leden met naam in de beide buurtbulletins.
Opzeggingen: per 1 januari: Jo Penders (verhuisd naar huize Franciscus Beek). De
buurtvereniging telde op 31 december 2018 208 leden(adressen).

4. SAMENSTELLING BESTUUR PER 21 maart 2018:
Aftredend waren Gerrit Gorissen en Pierre Douven. Beiden zijn herverkozen. Er is nog
steeds een vacatures (V) voor zitting in het bestuur. Lei Hermans heeft wegens
verhuizing het bestuur verlaten. Peter Gerits werd voorgedragen als nieuw bestuurslid
en is door de leden benoemd.
Marianne Blommers blijft nog een jaar aspirant- lid.

Naam

Functie

Theo Reubsaet
Lei Hermans
Peter Dols

Voorzitter
Vice-voorzitter*
Penningmeester/
ledenadministratie
Hans Koop
Secretaris
Gerrit Gorissen
Lid
Pierre Douven
Lid
Jan Bongers
Lid
Linda Tummers
Lid
Peter Gerits
Lid
Marianne Blommers Aspirant-lid
Vacature(v/m)
Lid

*Afgetreden

5. EVALUATIE ACTIVITEITEN
Jaarvergadering
De jaarvergadering vond plaats op vrijdag 21 maart in het Maaslandcentrum.
De notulen staan op de website onder “publicaties”.

Paaseieren rapen
Op Paaszaterdag 31 maart verzamelden zich 15 kinderen met hun vader en/of moeder,
opa/oma bij de boerderij van de fam. Dols voor een wandeling naar “De Knup” om daar de
door de Paashazen verstopte eieren te zoeken. Een verslag daarvan is opgenomen in het
Buurtbulletin.

Jaarlijkse donatie goed doel
De buurtvereniging heeft haar jaarlijkse bijdrage aan een goed doel in de vorm
van goederen gedoneerd aan de Voedselbank Stein.
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Buurtontbijt
Op 24 mei werd voor de 2e keer een buurtontbijt georganiseerd. Onze leden stellen
deze activiteit zeer op prijs gezien de aantal aanmeldingen: de tent was tot de laatste
plaats bezet.
Onthulling BOOM: zondag 27 mei
Onder grote belangstelling onthulde burgemeester mevrouw Leurs – Mordang op zondag
27 mei de BOOM die door 23 kinderen was opgetuigd met prachtig geschilderde
kleifiguren. Vele vrijwilligers hebben uren gewerkt aan de totstandkoming van een derde
kunstwerk in onze buurt.
In het Buurtbulletin van juli 2018 hebben we alle vrijwilligers, sponsoren en de
subcommissie “een blijvend aandenken aan het 60-jarig jubileum” bedankt.
In de jaarvergadering van 2017 hadden de leden hun goedkeuring gegeven aan de
begroting voor het gepresenteerde feest en het realiseren van een blijvend aandenken
aan het 60-jarig jubileum. Aangezien de BOOM pas in 2018 gerealiseerd kon worden, is
het budget hiervoor overgeheveld naar 2018.

Bowlingmiddag voor de jeugd vanaf 9 jaar
Onder begeleiding van Marianne Blommers en Jan Bongers hebben 10 kinderen zich op
woensdagmiddag 13 juni prima vermaakt met bowlen in Sittard bij Stardust

Tweejaarlijks uitstapje 55+
Op 13 oktober verzamelden zich 62 leden bij de Molen van Medael in Homburg in de
Voerstreek. Geweldig weer, een goed programma en prima eten zorgden voor een zeer
geslaagde middag.

Sinterklaas
Het bestuur had Sinterklaas en zijn Pieten op 24 november uitgenodigd in het gebouw
van Scouting Elsloo. Maar liefst 16 kinderen, ouders en oma’s en opa’s waren aanwezig
om de Sint te verwelkomen en liedjes voor hem en zijn Pieten te zingen.
Het zaaltje van Scouting Elsloo was geheel gevuld.
De Sint en zijn Pieten hadden natuurlijk als verrassing voor de kinderen een leuk
presentje en wat snoep. Voor de ouders en oma’s en opa’s was er koffie/thee speculaas.

Kerstattentie
Dit jaar ontving de doelgroep van de buurtvereniging, o.a. 75-plussers, vrijwilligers,
commissieleden en collectanten voor de feestdagen een kerstattentie.

Kerstviering bij de Kapel
Op Kerstavond vond wederom een "kerst-inn" plaats bij de Kapel. De buurtvereniging
had voor de aanwezigen weer voor wafels, glühwein en chocolademelk gezorgd.

6. Terugblik op de beleidszaken 2018


Samenstellen activiteitenoverzicht 2018: Het bestuur kijkt tevreden terug op de
hierboven genoemde activiteiten.
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Financieel beleid (o.a. contributie): investeringen zijn gedaan voor een nieuwe
website voor de Winandusmarkt en de daarbij behorende communicatiemiddelen
en promotiemateriaal. Communicatie: meer gebruik maken van de huidige
communicatiemiddelen zoals e-mail. Dat is gelukt. Er zijn nog 27 van de 180 leden
die geen gebruik van internet kunnen maken.
Bijdrage leveren aan “een blijvend aandenken”(zie boven).

7. Beleidszaken voor 2019
 Afronden van het privacybeleid.
 Versterking bestuur: het bestuur wil graag naar de volledige bezetting van 10
leden met een evenwichtige verdeling van vrouwen, mannen en leeftijd.
 Ondersteuning Winanduswerkgroep: gezien het verlaten van de werkgroep door
Jan Hendrix, Rob, Marjo en Julie Janssen heeft het bestuur het initiatief
genomen om tot aan de nieuwe samenstelling van de werkgroep de coördinatie op
zich te nemen: leden benaderen voor zitting in de deel(werkgroep), vergaderingen
plannen, verslaglegging. Overigens blijven 4 bestuursleden deel uitmaken van de
werkgroep(en)
 Voortzetting van geslaagde activiteiten en de bezoeken aan onze bejaarden,
collecte bij overlijden en donatie aan een goed doel.
 Daar waar nodig afvaardiging van het bestuur.
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