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Secretarieel jaarverslag 2019 Buurtvereniging CATSOP
1. VERGADERINGEN BESTUUR
Het bestuur kwam dit verenigingsjaar 8 maal bij elkaar (21-01, 11-03, 15-04 , 06-05, 0508, 23-09, 28-10, 25-11. Daarnaast participeren 4 leden van het bestuur in de
werkgroep Winanduscommissie. (28-01, 13-05, 04-11).
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 en de financiële bijdrage van de gemeente voor de
Einzelgängeroptocht in 202…...?
 Gesprek met wethouder Hendriks i.v.m. het onderhoud van de toegang naar de
loodsen en het scoutinggebouw. (Hans Koop en Jan Bongers).
 Mailverkeer met de gemeente m.b.t. groenvoorziening bij de boom. Daarna
overgenomen door Pierre Reubsaet met de heer Notermans(groenvoorziening:
inzaaien perceel).
De taken die Lucie Vaessen, coördinator “lief en leed” de afgelopen jaren op zich had
genomen, zijn verdeeld onder de bestuursleden. Bij overlijden: Theo Reubsaet nazorg;
Marianne Blommers collectanten en bloemen bij begrafenis/crematie; Linda Tummers
attenties bij geboorte, huwelijk etc. Daarnaast bezoeken vrijwilligers de 75-plussers op
hun verjaardag met een attentie. Naast de gebruikelijke attenties (bloemen) en de
bezoeken in het kader van nazorg zijn op verzoek van de nabestaanden collectes
gedoneerd aan de Hartstichting en 2x aan KWF. Het standaardbedrag voor bloemen bij
overlijden is overgemaakt aan KWF (op verzoek van de familie Creusen).

COMMUNICANTEN 2018:
Anne en Sophie Claessen en Ties Gerits.

OVERLEDEN IN 2018:
Jan Bours, Hub Ramakers, Betsie Creussen-Lacroix, Grada Fredrix .

HUWELIJKEN EN JUBILEA:
25 jaar getrouwd:
Marcel Peeters en Petra Knoben.
40 jaar getrouwd:
Vincent Everaers en Maria Dols, Guus Smeets en Anja Derhaag, Guus van Kan en
Marianne Notten, Thei en Leonie Wilting.

50 jaar getrouwd:
Piet Ramakers en Mien Kollard, Hein Kuypers en Mia Wetzels, Ger Houben en Elly Stijns,
Peter en Maria Leers.
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Gehuwd:
Rico Koenen en Joyce Brassé op 17 augustus.
Geboren: Daan, zoon van Peter Lemmens en Esther Hochstenbach , Zoï, dochter van
Marcel Gelissen en Els Goessens.

3. VERLOOP LEDENBESTAND 2017
Nieuwe leden: 4. Deze zijn vermeld in de buurtbulletins.
Beëindiging lidmaatschap door opzegging(3) of overlijden (2); De buurtvereniging telde
op 31 december 2019 206 leden(adressen).

4. SAMENSTELLING BESTUUR PER 21 maart 2018:
Aftredend waren Theo Reubsaet, Jan Bongers en Linda Tummers. Zij zijn herverkozen.
Maartje van de Nobelen is aangetreden als aspirant-bestuurslid en zal zich naar eigen
tevredenheid kandidaat stellen als bestuurslid. Lei Hermans is in 2018 afgereden als
vice-voorzitter. Deze functie wordt nu vervuld door Peter Gerits.

Naam

Functie

Theo Reubsaet
Peter Gerits
Peter Dols

Voorzitter
vice-voorzitter
Penningmeester/
ledenadministratie
Hans Koop
Secretaris
Gerrit Gorissen
Lid
Pierre Douven
Lid
Jan Bongers
Lid
Linda Tummers
Lid
Marianne Blommers lid
Maartje van de
Aspirant-lid
Nobelen

5. EVALUATIE ACTIVITEITEN
Jaarvergadering
De jaarvergadering vond plaats op vrijdag 22 maart in het Maaslandcentrum. Dit jaar
had het bestuur voor een combinatie thema en jaarvergadering gekozen. Gezien de vele
positieve reacties zal dat ook in 2020 het geval zijn (zie de aankondiging in het
buurtbulletin van december en op onze website onder “agenda”).
De notulen “Jaarvergadering 2019”staan op de website onder “publicaties”.

Paaseieren rapen
Op Paaszaterdag 20 april verzamelden 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
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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 gedoneerd aan
Buurtzorghuis Bronnenbos - Hospice Geulle
Toneel- en feestavond
Op 26 oktober 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. Een verslag hebt u kunnen lezen ’t
Catsoppenaerke van december jl..

Bowlingmiddag voor de jeugd vanaf 9 jaar
Onder begeleiding van Marianne Blommers, Linda Tummers en Jan Bongers hebben 11
kinderen zich op woensdagmiddag 12 juni prima vermaakt met bowlen in Sittard bij
Stardust.
Processie 2019
Bestuur en vrijwilligers hebben zoals dat gebruikelijk is de straten versierd met vlaggen
en bogen, altaar en zandsculptuur. De Pastoor heeft daarvoor zijn dank kenbaar
gemaakt.

Sinterklaas
Het bestuur had Sinterklaas en zijn Pieten op 23 november uitgenodigd in het gebouw
van Scouting Elsloo. Maar liefst 14 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. 70-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 2019
 Samenstellen activiteitenoverzicht 2019: Het bestuur kijkt tevreden terug op de


hierboven genoemde activiteiten.
Financieel beleid (o.a. contributie): na de investeringen in 2018 voor een nieuwe
website voor de Winandusmarkt en de daarbij behorende communicatiemiddelen
en promotiemateriaal zijn ook de kosten voor verzekeringen, contributies,
vergrijzing (meer attenties), bankkosten, website en beveiliging gestegen.
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Aangezien de Winandusmarkt pas eind 2020 bij een gunstig resultaat de
financiële situatie weer wat kan verduidelijken, heeft het bestuur een
contributiewijziging met onderbouwing (continuïteit van activiteiten en beleid)
voorgelegd aan de leden. Die is goedgekeurd. Het Huishoudelijk Reglement m.b.t.
contributiewijziging zal aangepast worden en op de volgende jaarvergadering aan
de leden voorgelegd worden. (zie ook de notulen van de jaarvergadering 2019)
Privacybeleid: de leden die nog geen AVG-verklaring hebben ondertekend, zullen
in de loop van 2020 benaderd worden.
Communicatie: nog 25 leden hebben geen internet. Relevante digitale informatie
van de gemeente en het Dorpsplatform zal ook in 2020 via de mail met de leden
gedeeld worden.
Versterking bestuur: met de toetreding van Marianne Blommers en het aspirantlidmaatschap van Maartje van de Nobelen is het bestuur op sterkte en is de
verhouding man-vrouw-leeftijd ook “iets” meer in evenwicht gebracht.

7. Beleidszaken voor 2020
 Afronden en zo nodig bijstellen van het privacybeleid.
 Ondersteuning Winanduswerkgroep
 Voortzetting van geslaagde activiteiten en de bezoeken aan onze ouderen,
collecte bij overlijden, 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: informatie via mail en nieuwsbrieven, relevante informatie van de
gemeente en het Dorpsplatform.
 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 Marianne van Kan (vertegenwoordigd in de Dorpsraad)
alert zijn op die ontwikkelingen en zo nodig met de gemeente in overleg treden:
(onnodige?) belasting onze buitengebieden, toename verkeer en veiligheid.
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