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Secretarieel jaarverslag over 2022

Buurtvereniging CATSOP

Vooraf: na de coronapandemie konden we in 2022 weer een jaarvergadering

plannen, uit voorzorg een maand later dan gebruikelijk om er zeker van te zijn

dat geen mondkapjes meer nodig waren. 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. Het bestuur is op 7 maart weer

begonnen me de bestuursvergaderingen.

Wat de informatie aan de leden betreft: onze leden ontvangen bijna alle

informatie via ons buurtbulletin ‘t Catsoppenaerke, indien nodig aangevuld met

een nieuwsbrief en indien relevant via de mail.

VERGADERINGEN BESTUUR

Het bestuur kwam in het verenigingsjaar 20022 5 maal bij elkaar; in het verenigingsjaar

was dat door corona pas vanaf 07-03. Uiteraard is er ruim gebruik gemaakt van de

moderne communicatiemiddelen: mail en Whatsapp en bilateraal overleg.

Het bestuur heeft vanaf de zomervakantie (vergadering 13-07) prioriteit gegeven aan

de organisatie van de Winandusmarkt. In de commissie zijn 4 bestuursleden

vertegenwoordigd.

De commissie Winandusmarkt als geheel heeft vanaf 31-01-2022 7 maal vergaderd met

op 10-10-2022 de evaluatie. Daarnaast zijn er subgroepen zoals, programmering, horeca,

facilitair.

REPRESENTATIE

Een afvaardiging van het bestuur heeft de buurtvereniging vertegenwoordigd bij

bijzondere gelegenheden en informatiebijeenkomsten:

 Mailverkeer met de gemeente m.b.t. groenvoorziening bij de boom (alweer). Lid

Marc Houben heeft overleg ter plekke gehad met de gemeenteambtenaar

 In het kader van nazorg heeft het bestuur de nabestaanden bezocht. De

donaties op verzoek van de nabestaanden zijn vermeld in de buurtbulletins van

juli en december. Attenties bij geboorte, huwelijk en 1e communie zijn bezorgd

alsmede de kerstattenties.

COMMUNICANTEN 2022

Dahnee Penders en Quincy Pijpers

OVERLEDEN

In het eerste half jaar hadden we 3 overledenen leden of partners van leden te

melden; in het 2e half jaar is onze vereniging verschoond gebleven sterfgevallen.
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3. VERLOOP LEDENBESTAND over de afgelopen 3jaar

Nieuwe leden in 2022 3: Deze zijn vermeld in de buurtbulletins.

Beëindiging lidmaatschap door opzegging (1) of overlijden van de langstlevende 2. De

buurtvereniging telde op 31 december 2022 196 leden(adressen). In 2021: 194

4. SAMENSTELLING BESTUUR PER 1 januari 2022

Vactures: 2;

5. JAARVERGADERING

Wegens onzekerheid m.b.t. maatregelen m.b.t. corona is voor een datum in april gekozen:

de 22e. De onzekerheid belette ons ook om de aangekondigde lezing van voorheen te

doen plaatsvinden.

Voor de jaarvergadering hadden zich 38 leden aangemeld.

De vergadering ging akkoord met de notulen van 2019, het secretariële jaarverslag over

de jaren 2019, 2020 en 2021, alsmede met de wijzigingen in het Huishoudelijk

Reglement. Het komende jaar zal het bestuur met ondersteuning door Guus van Kan zich

buigen over de WBTR: Wet bestuur en Toezicht Rechtspersonen

Vincent Everaers en Huub Brassé hebben de kascontrole uitgevoerd en konden niet

anders dan de penningmeester een pluim geven.

De notulen “Jaarvergadering 2019” en het secretariële jaarverslag staan op onze

website onder “publicaties”. Onder het tabblad “Statuten” staan De Statuten en het

Huishoudelijk Reglement.

6. EVALUATIE ACTIVITEITEN

Paaseieren rapen: zeer geslaagde middag met prachtig weer

Op Paaszaterdag 16 april verzamelden zich 23 kinderen (van de 25 kinderen in de

leeftijdscategorie 0 t/m 8 jaar) 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

Naam Functie
Peter Gerits vice-voorzitter

Peter Dols Penningmeester/

ledenadministratie

Hans Koop Secretaris

Gerrit Gorissen Lid

Jan Bongers Lid

Marianne Blommers Lid

Maartje van de

Nobelen

Lid

Linda Beckers Lid

vacature

vacature
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door de Paashazen verstopte eieren te zoeken. Een verslag daarvan is opgenomen in het

Buurtbulletin.

Zeer geslaagde seniorenmiddag 19 mei

Dit jaar was gekozen voor een gezellig samenzijn voor onze senioren. De reacties

van de leden waren zeer positief. Het optreden van de Knuppele heeft daaraan

zeker bijgedragen

Sinterklaasmiddag op 26 november

Dat de buurtvereniging ook leeft bij onze jongste leden moge blijken uit het

aantal kinderen dat Sinterklaas heeft mogen verwelkomen. Maar liefst 24

kinderen met ouders, opa’s en oma’s zorgden voor een volle zaal in het gebouw

van scouting Elsloo.

Winandusmarkt 10 editie.

Ondanks de geringere bezoekersaantallen is de commissie en het bestuur zeer

tevreden. Bijzonder verheugd waren zij over de inzet van onze vrijwilligers.

Jaarlijkse donatie goed doel

De buurtvereniging heeft haar jaarlijkse bijdrage aan een goed doel gedoneerd aan

“Fietsen alle jaren Westelijke Mijnstreek” waarvan Maria Vroomen onze ambassadeur

en “piloot” is.

Kerstviering bij de Kapel

Op Kerstavond 2022 vond wederom een "kerst-inn" plaats bij de Kapel: een zeer

gezellige druk bezochte bijeenkomst. De buurtvereniging had voor de aanwezigen weer

voor wafels, glühwein en chocolademelk gezorgd. Dit jaar heeft de fanfare zelf het

initiatief genomen aangezien zowel Stichting Aelserlei als de Jonkheid de organisatie

niet op zich wilden nemen.

6. Terugblik op de beleidszaken 2022

 Activiteitenoverzicht: Ondanks de onzekerheid in het begin van dit jaar kijkt het

bestuur zeer tevreden terug op de hierboven vermelde activiteiten.

 Financieel beleid: het bestuur wilde geen contributieverhoging en ging ervan uit

dat de opbrengst van de Winandusmarkt meer financiële ruimte biedt voor de

komende 2 jaren. De iets mindere opbrengst werd gecompenseerd door de

aangevraagde en door de gemeente ontvangen subsidie voor maatschappelijke

activiteiten.

 Vermeld mag worden dat het bestuur actief heeft deelgenomen aan informatie

en voorlichting over de aanleg van glasvezel in Catsop en dat is door de

verenigingsactie van Delta Fiber Netwerk financieel gezien voor de

buurtvereniging een meevaller gebleken.
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 Communicatie: 15 leden hebben geen internet. Relevante digitale informatie van

de gemeente en het Dorpsplatform is ook in 2022 via de mail met de leden

gedeeld. Waar nodig zijn de 15 leden op de hoogte gesteld met een (nieuws)brief.

 Versterking bestuur: Maartje van de Nobelen en Linda Beckers zijn beiden door

de vergadering tot officieel bestuurslid “benoemd”.

7. Beleidszaken voor 2023

 Voortzetting van geslaagde activiteiten Paashazen en Sinterklaas, gezien ook het

aantal jonge kinderen. Collecte bij overlijden, attenties bij jubilea etc. en donatie

aan een goed doel, conform de doelstellingen in het Huishoudelijk Reglement.

Daarnaast beraadt het bestuur zich op een uitstapje voor al onze leden, waarbij

we niet vergeten dat onze senioren daar niet aan deel kunnen nemen.

 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.

 Ook vermeld in de vorige jaarverslagen, maar ook bij de gemeente is er wat deze

items betreft sprake van een status quo:

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 heet 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 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 nog in de lucht blijven zolang er dreiging is van

lockdown.

 Versterking van het bestuur: streven is een bestuurssamenstelling van 10 leden.

 WBTR regelen en inpassen in het Huishoudelijk Reglement


