Secretarieel jaarverslag 2019, 2020en 2021

Secretarieel jaarverslag over 2019,2020 en 2021
Buurtvereniging CATSOP
Vooraf: Zowel in 2020 als in 2021 hadden we te maken met een lockdown en
konden geplande activiteiten en vergaderingen geen doorgang vinden. Toen het
weer verantwoord was om te vergaderen in een ruimte waar de bestuursleden op
de verplichte afstand van elkaar bijeen konden zijn, is dat ook gebeurd.
Onze leden ontvangen bijna alle informatie via ons buurtbulletin ‘t
Catsoppenaerke, indien nodig aangevuld met een nieuwsbrief en indien relevant
via de mail. Derhalve zal dit jaarverslag een samenvatting zal zijn van hetgeen al
gepubliceerd is.
1. VERGADERINGEN BESTUUR
Het bestuur kwam in het verenigingsjaar 2019 8 maal bij elkaar, in het verenigingsjaar
2020 was dat door corona 4x(2xcoronaproof in een grote ruimte), en in 2021 2x.
Uiteraard is er ruim gebruik gemaakt van de moderne communicatiemiddelen: mail en
Whatsapp.
Daarnaast participeerden 4 leden van het bestuur in de werkgroep Winanduscommissie.
De laatste vergadering van die commissie was in maart 2020 waarin besloten is om de
Markt niet door te laten gaan. Inmiddels zijn de overleggen hervat, maar wegens de
lockdown kon dit maar een keer en daarna in subgroepen.
2. REPRESENTATIE

Een afvaardiging van het bestuur heeft de buurtvereniging vertegenwoordigd bij
bijzondere gelegenheden en informatiebijeenkomsten:
• Gesprekken met wethouder Joep Ummels (voorzitter en penningmeester) i.v.m.
een mogelijke organisatie van de einzelgängeroptocht. De gemeente staat
positief ertegenover. In 2020 gecanceld en tot nu toe niets meer van L1
vernomen.
• Mailverkeer met de gemeente m.b.t. groenvoorziening bij de kunstboom met de
door de kinderen gemaakte kleifiguren. Wegens het maaien van het gehele
perceel is juist het bloemen-kruidengedeelte verloren gegaan. De gemeente
heeft toegezegd het gedeelte te herstellen. Overleg ter plekke geweest met de
gemeenteambtenaar
• In het kader van nazorg na overlijden heeft het bestuur de nabestaanden
bezocht. De donaties op verzoek van de nabestaanden zijn vermeld in de
buurtbulletins die de leden huis aan huis zijn bezorgd. Attenties bij geboorte,
huwelijk en 1e communie zijn bezorgd.

COMMUNICANTEN 2019, 2020, 2021
Anne en Sophie Claessen en Ties Gerits in 2019 en Fee Gerits in 2021:
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OVERLEDEN
Over de jaren 2019 t/m 2021 zijn ons 17 leden (of partners) ontvallen
Dat heeft ook geleid tot wijziging in het ledenbestand.

3. VERLOOP LEDENBESTAND over de afgelopen 3jaar
Nieuwe leden sinds 2019: 6 Deze zijn vermeld in de buurtbulletins.
Beëindiging lidmaatschap door opzegging(3) of overlijden van de langstlevende. De
buurtvereniging telde op 31 december 2021 194 leden(adressen).

4. SAMENSTELLING BESTUUR PER 1 januari 2022
Linda Tummers, Theo Reubsaet en Pierre Douven hebben zich bedankt als bestuurslid.
Linda Beckers is toegetreden tot het bestuur.
Vactures: 2;

Naam

Functie

Peter Gerits
Peter Dols

vice-voorzitter
Penningmeester/
ledenadministratie
Hans Koop
Secretaris
Gerrit Gorissen
Lid
Jan Bongers
Lid
Marianne Blommers Lid
Maartje van de
Aspirant-lid
Nobelen
Linda Beckers
Aspirant-lid
vacature
vacature

5. EVALUATIE ACTIVITEITEN
Jaarvergadering
De laatste jaarvergadering vond plaats op vrijdag 22 maart 2019 in het
Maaslandcentrum. Dat jaar had het bestuur voor een combinatie thema en
jaarvergadering gekozen. Zowel de jaarvergaderingen in 2020 als in 2021 zijn i.v.m.
beperkende maatregelen niet doorgegaan. Wel zijn de kascontroles verricht en akkoord
bevonden
De notulen “Jaarvergadering 2019” staan op de website onder “publicaties”.

Paaseieren rapen
Op Paaszaterdag 20 april 2019verzamelden zich 11 kinderen met hun vader en/of
moeder, opa/oma, broertjes en/of zusjes 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.
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In 2020 en 2021 hebben de paashazen de kinderen aan huis bezocht. Dat geldt ook voor
de Sinterklaasmiddag: de Pieten hebben in 2020 de cadeautjes gebracht en in 2021
heeft Sinterklaas met zijn Pieten deur aan deur de kinderen toegesproken.

Jaarlijkse donatie goed doel
De buurtvereniging heeft haar jaarlijkse bijdrage aan een goed doel gedoneerd aan
Buurtzorghuis Bronnenbos - Hospice Geulle in 2019, in 2020 aan Wil en Patricia Smeets
voor hun vrijwilligerswerken in 2021 aan Aelserhof (zie buurtbulletin december 2021).
Toneel- en feestavond
Op 26 oktober 2019 werd na enkele jaren weer gekozen voor een feestavond met
buffet en daarna de toneelvoorstelling door “Toneelvereniging St. Joseph uit Schinnen.
134 leden hadden zich aangemeld voor deze avond.
Voor 2020 en 2021 kon de geplande Barbecuemiddag uiteraard niet doorgaan.

Voor de jeugd vanaf 9 jaar
In 2019 was er de bowlingmiddag.
In 2020 kon er niets georganiseerd worden, maar in 2021 hebben 9 kinderen zich
uitstekend vermaakt bij Ballorig in Sittard.

Kerstattenties
In 2019 en 2020 ontvingen de doelgroep van de buurtvereniging, o.a. 70-plussers,
vrijwilligers, commissieleden en collectanten voor de feestdagen een kerstattentie.
In 2021 heeft het bestuur i.v.m. de begroting enkele aanpassingen moeten doorvoeren:
2021: 75 jaar en ouder en bij de attenties voor de overleden buurtbewoners en
eventuele nabestaanden van leden van de buurtvereniging.

Kerstviering bij de Kapel
Op Kerstavond 2019 vond wederom een "kerst-inn" plaats bij de Kapel. De
buurtvereniging had voor de aanwezigen weer voor wafels, glühwein en chocolademelk
gezorgd.
In 2020 en 2021 heeft er geen serenade plaats gevonden.
Hulp in tijden van pandemie.
Niet onvermeld mag zijn dat het bestuur tijden de covidjaren een “COVIDHULP
MAILADRES”” HEEFT GEOPEND, zodat leden die bv. zelf geen boodschappen konden
geholpen konden worden door een van onze leden. Daar is gebruik van gemaakt zoals u in
’t Catsoppenaerke hebt kunnen lezen.

6. Terugblik op de beleidszaken 2019,2020 en 2021
• Activiteitenoverzicht 2020 en 2021: Helaas: ook de ouderenbijeenkomst op 17•

11-2021 is op het laatste moment uitgesteld.
Financieel beleid. De contributiewijziging in 2019 is aangepast in het
Huishoudelijk Reglement naast een aantal andere zaken. De ledenvergadering zal
in de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering het aangepaste Huishoudelijk
Reglement moeten vaststellen
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•

•

In ’t Catsoppenaerke van juli 2021 hebt u de kleine financiële ingrepen kunnen
lezen.
Communicatie: nog 17 leden hebben geen internet. Relevante digitale informatie
van de gemeente en het Dorpsplatform is ook in 2020 en 2021 via de mail met de
leden gedeeld. Waar nodig zijn de 17 leden op de hoogte gesteld met een
(nieuws)brief
Versterking bestuur: Maartje van de Nobelen is al langer aspirant-bestuurslid.
Linda Beckers is toegetreden tot het bestuur. Er zijn per 1-1-2022 2 vacatures.

7. Beleidszaken voor 2022
• Afronden en zo nodig bijstellen van het privacybeleid.
• Ondersteuning Winanduswerkgroep: veel energie zal in de organisatie van de
Winandus Markt Catsop gestopt moeten worden. Het bestuur hoopt zoals bij de
voorgaande markten weer op de hulp van onze leden. Met een positief resultaat
kunnen wij immers weer onze activiteiten voor alle doelgroepen organiseren.
• Voortzetting van geslaagde activiteiten Paashazen en Sinterklaas uiteraard,
gezien ook het aantal jonge kinderen. Collecte bij overlijden (indien corona dat
toelaat), attenties bij jubilea etc. en donatie aan een goed doel, conform de
doelstellingen in het Huishoudelijk Reglement.
• Daar waar nodig afvaardiging van het bestuur. (zie laatste punt: beleid gemeente)
• Communicatie: het bestuur blijft streven naar 2x uitbrengen van ons bulletin,
informatie via mail en nieuwsbrieven, relevante informatie van de gemeente en
het Dorpsplatform via het doorsturen van de mails van o.a. “Communicatie
Gemeente Stein”
• Alertheid bij beleid gemeente Stein m.b.t de buitengebieden. Notities van de
gemeente/krantenartikel De Limburger. “Uitbreiding fietspaden”. Grensmaas,
groei naar miljoen fietsers per jaar”. Stein zet flink in op toerisme. Het bestuur
zal in samenspraak met vertegenwoordigers in de Dorpsraad alert zijn op die
ontwikkelingen en andere zaken zoals het sociaal domein en zo nodig met de
gemeente in overleg treden: belasting onze buitengebieden, toename verkeer en
veiligheid, ouderenbeleid, zwerfafval, vandalisme.
• De vinger aan de pols houden o.a. door overleg met het Dorpsplatform bij
revitaliseringplannen en de daarmee samenhangende verkeersveiligheid in Catsop.
• Relevante informatie verstrekken over de aanleg van de glasvezel.
• Daar waar nodig het plannen van overleg met Stichting ’t Bluuske.
• Het mailadres “coronavirus” zal weer actief worden indien opnieuw een lockdown
ingesteld wordt.
• WBTR: De wet bestuur en toezicht rechtspersonen. Het bestuur heeft zich
gebogen over een aantal documenten die een toelichting geven op deze wet. In
het verenigingsjaar 2022=2023 zullen daar waar nodig aanvullingen/wijzigingen in
het Huishoudelijk Reglement geïmplementeerd worden of indien nodig zullen deze
wijzigingen/aanvullingen in een aanvullend Bestuursreglement opgenomen worden.
Zowel De Statuten het Huishoudelijk Regelement bieden die mogelijkheid.
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