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Jaarvergadering 20 april 2015
Op 20 april hielden wij onze redelijk bezochte jaarvergadering in de
Jorisschool.
Zoals al eerder in Facebook was te lezen, hadden we de nieuwe
buurtagente Monique Aelmans uitgenodigd om kennis te maken en
kreeg Willem de Bruijn bloemen overhandigd voor zijn jarenlange inzet
als bestuurslid.
In deze nieuwsbrief zullen we een aantal in de jaarvergadering
besproken punten aan de orde komen.

Bestuurssamenstelling
Na de jaarvergadering zal het bestuur in de volgende samenstelling doorgaan:
Voorzitter:
Barry van den Reek
(huisnr.13)
Secretaris:
Hein Hunnego
(huisnr. 4)
Penningmeester:
Jan Bagchus
(huisnr. 7)
Leden:
Robert Giesen
(huisnr.17)
Twan Spierings
(huisnr. 6)
Marijn Wittgen
(huisnr.15)

Voorrang bij parkeerterreinen Pastoor Elsenstraat
Naar aanleiding van een vraag in de jaarvergadering heeft de
gemeente, bij monde van onze buurtagente Monique Aelmans,
laten weten, dat voor wat betreft de verkeerssituatie bij de
Jumbo, verkeer van rechts voorrang heeft. Het betreft namelijk,
vanwege het ontbreken van een inritconstructie of een andere
voorrangsregeling, een gelijkwaardige kruising.
Al geldt natuurlijk ook: Voorrang heb je niet, voorrang krijg je !!

Verjaardagskalender
Zoals reeds in de jaarvergadering is aangekondigd, wil het bestuur weer een
verjaardagskalender (met daarin per maand de verjaardagen van de leden)
versturen.
Deze kalender is alweer jaren geleden voor het laatst rondgestuurd, maar
regelmatig horen we toch de wens om dit weer opnieuw te doen.
Als er leden zijn die er bezwaar tegen hebben dat hun naam wordt vermeld in de
verjaardagskalender, zal daar uiteraard rekening mee worden gehouden.
Verzoeke dit door te geven aan Hein Hunnego
(e-mailadres: heinhunnego@hotmail.com)

Contributie
Voor de goede orde wil het bestuur ook in deze nieuwsbrief doorgeven dat
door de leden in de jaarvergadering het voorstel van het bestuur om de
contributie met ingang van 2016 te verhogen is goedgekeurd.
De contributie 2016 is als volgt:
Volwassenen
Jeugdleden (6 tot en met 12 jaar)

€ 12,- (was € 9,-)
€ 6,- (was € 4,50)

Barbecue en fietstocht
De barbecue zal dit jaar op zaterdag 11 juli 2015 worden gehouden.
De BBQ-commissie is al druk bezig met alle voorbereidingen en binnenkort
zullen de uitnodigingen worden verstuurd!
Daarnaast wordt er ook al nagedacht voor de in september geplande
fietstocht. Na de in vorige jaren gefietste halve “rondjes Helmond”, zijn we
voor dit jaar op zoek naar een nieuwe route van circa 20 km. Ideeën hiervoor
zijn welkom!

Tenslotte….
Ook in het Gheynspark heeft het natuurgeweld toegeslagen. Een boom bij de
kruising van het Gheynspark en de Mahoniehoutstraat heeft de storm niet
overleefd en moest bijna tot aan de grond worden afgezaagd.
Daarentegen is het Gheynspark weer een heel stuk opgeknapt door de
installatie van nieuwe lantaarnpalen. Een betere verlichting zal ook de
veiligheid ten goede komen!

www.gheynspark.nl
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