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De Jaarvergadering van onze buurtvereniging , die op 16 april 2016 in de 
Jorisschool plaats vond, werd door 18 leden bezocht. Naast de gebruikelijke 
onderwerpen, zoals verslag van de vorige jaarvergadering, georganiseerde 
activiteiten in 2015 en financiën,  kwam ook het volgende aan de orde: 
 

- Unaniem werd  Twan Spierings herkozen als bestuurslid en Koen van 
Knegsel als nieuw bestuurslid. 

Met de verkiezing van Koen zijn nu ook de bewoners van de 6 nieuwe 
huizen op het Gheynspark vertegenwoordigd in het bestuur. Het zou mooi 
zijn als nu ook een vrouw zich zou willen aanmelden als bestuurslid! Wie 
durft??  

- Twan Spierings gaf een uitgebreide toelichting op de activiteiten van 
“Mierlo-Hout in Actie”. 

Speciale aandacht wordt komende tijd besteed aan buurtpreventie, met 
name aan het aspect zorg. 

- Als gast in de vergadering was wijkagent Monique Aelmans aanwezig. Zij 
vond een goed functionerende buurtpreventie erg belangrijk, gezien het 
toenemend aantal inbraken in Mierlo-Hout. Daarnaast zal zeer waarschijnlijk 
de voorrangsituatie bij de parkeerterreinen bij de Jumbo aangepast worden, 
lettend op de huidige onduidelijke regeling. 
 

Uiteraard werd er na afloop van de vergadering met een lekker drankje nog 
gezellig over al deze onderwerpen nagepraat. 

Verslag Jaarvergadering  

Met z’n twaalven hebben we 18 maart heerlijk zitten eten in De Cacaofabriek. 
Voor de meesten was dit het eerste bezoek aan dit restaurant en was het een 
aangename verrassing. Dus een goede keuze van onze organisatrice Elly de 
Bruijn!! 

Uit eten in de Cacaofabriek  

Op 18 april 2016 werden Danny en Rowana Gommans 
verblijd met de geboorte van hun zoontje Lenn.  
Wij feliciteren hun van harte met dit heugelijke feit. 
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Geplande activiteiten in de rest van dit jaar. 

Contributie 
Onze penningmeester, Robert Giesen, zou het zeer op prijs stellen als iedereen de 

contributie voor het komende jaar (2017) uiterlijk eind januari 2017 zou willen 

betalen. En niet eerder (dus graag niet de contributie van 2017 in 2016 betalen). 

Wij willen onze leden daar graag eind van dit jaar nogmaals aan herinneren. 

Voor de leden, die de contributie voor 2016 nog niet betaald hebben, volgt 

hieronder voor alle zekerheid een opgave van de huidige contributie 

- jeugdleden tot 6 jaar:   gratis 

 - jeugdleden van 6 tot en met 12 jaar:  € 6,- 

 - leden vanaf 13 jaar:   € 12,- 

Ons nieuwe bankrekeningnummer is NL68 RABO 0306 8387 37 

Datum   Activiteit 

Zaterdag 16 juli   Barbecue 

Medio september  Fietstocht  

Medio oktober   Bowlen  

Begin november   Uit eten  

Eind november   Sinterklaasfeest  

Zaterdag 31 december   Oliebollenbakken 

JAARPLANNING 
2016 

Helmond Sport – FC Eindhoven… een wedstrijd met alle facetten! 
Op vrijdagavond 4 maart hebben wij met 11 leden van de 
buurtvereniging naar de wedstrijd Helmond Sport – FC Eindhoven 
gekeken.  
 
Het was een wedstrijd met alle facetten! Inclusief vuurwerk, mist, 
politiekordons... en ook nog voetbal! Hoewel de uitslag 1-2 werd, was 
het een leuke avond!  
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