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DE MIJLPAAL 
Aan :  

Van :  

Onderwerp :  

Datum :  

 

 
Aanwezig: Wilberth van den Berg, Adrie en Ans Brands, Marlies van Brunschot, Berry van Esch, Hans en 

Yvonne van der Heijden, Theo Lamers, Franca en Henk Pijnenburg, Erica en Wim Schellekens, Mark Schelle-

kens, Paul Simons, Wil Swinkels, Tiny Timmermans, Marc Verbeeten, Gemma en Marco Verbruggen en Ri-

nie Romme. 

 

1. Opening 

 

Wil opent om 20.30 uur de vergadering met een woord van welkom tot de aanwezigen. Deze vergadering 

wordt gehouden bij de familie Brands. Afmeldingen voor deze vergadering zijn ontvangen van: Tiny van den 

Breekel, Carly Brussé en Leo Koenraads, Jan de Hoogh, Joke Janssen, Maggy de Jong, Jet van der Heijden, 

Erie en Frans den Ouden en Frank en Mary Swinkels. 

 

2. Notulen ledenvergadering 2017 

 

Het verslag van de ledenvergadering van 13 maart 2017 was in te zien via de website en ligt op de vergade-

ring ter inzage. Er zijn geen opmerkingen over het verslag. 

 

3. Bestuursverkiezing 

 

Jan de Hoogh en Yvonne van der Heijden zijn aftredend en herkiesbaar als bestuurslid. Er zijn geen aanmel-

dingen ontvangen voor andere kandidaten voor een bestuursfunctie aangemeld. Jan en Yvonne zijn daarom 

automatisch herkozen en blijven dus beiden als bestuurslid in functie. 

 

4. Financiën, kascontrole en benoeming kascommissie 

 

Wil presenteert de jaarrekening en geeft hierop een toelichting. Vorig jaar is de keuze gemaakt om het ei-

gen vermogen van de Mijlpaal wat naar beneden te brengen door een contributieverlaging door te voeren 

en door een lagere eigen bijdrage voor de activiteiten. Het streven is er nu op gericht om het eigen ver-

mogen te consolideren. 

 

Vanuit de Mijlpaal is ruim € 1500,-- uitgegeven als bijdrage voor de activiteiten. Dit betreft voornamelijk 3 

activiteiten: Summertime, Dineren bij de buren en de Kerststukjes. Voor Summertime en Dineren bij de bu-

ren wordt voortaan een hogere eigen bijdrage gehanteerd. Voor de Kerststukjes wordt besloten om de mi-

nimum leeftijd van 65 jaar te verhogen naar 70 jaar. De financiële situatie voor de Mijlpaal ziet er gezond 

uit. 

  

De kascontrolecommissie, gevormd door Albert Schakenraad en Marco Verbruggen hebben de financiële 

administratie over 2017 beoordeeld, er zijn geen onrechtmatigheden gevonden. De financiële administratie 

over 2017 wordt dan ook goedgekeurd. Voor volgend jaar zal de kascontrolecommissie worden gevormd 

door Marlies van Brunschot en Marco Verbruggen.  

Leden Buurtvereniging De Mijlpaal 
Rinie Romme 
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26 januari 2019 
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5. Geplande activiteiten 2018 

 

Wil presenteert het voorlopig overzicht van de in 2018 geplande activiteiten waarbij weer zoveel mogelijk 

aan alle leeftijdscategorieën is gedacht: 

 

Datum Activiteit 

7 januari Nieuwjaarswandeling 

27 februari Jaarvergadering met spreker 

9 maart Toneelavond Teejatergroep Orion 

2 april Paaseieren zoeken 

15 april Rommelmarkt 

mei / juni Tuinwandeling 

1 juli Summertime met fietstocht en kegelen 

september Bezoek aan kamelenmelkerij 

oktober Eten bij de buren 

november Sinterklaasactiviteit 

december Kerststukjes 

 

De Nieuwjaarswandeling heeft inmiddels al plaats gevonden en was met veel Mijlpaal deelnemers opnieuw 

succesvol. Alle activiteiten en de bijbehorende data zijn op de website terug te vinden en zullen ook weer 

op de folders worden vermeld. 

 

Er wordt met de leden nog van gedachten gewisseld over de opzet van de Rommelmarkt. Vooralsnog blijft 

de opzet het zelfde, het blijft een activiteit georganiseerd door de Mijlpaal op de bekende locatie. Er wordt 

geprobeerd om meer promotie te maken op allerlei wijzen om meer deelnemers en bezoekers te trekken.  

 

6. Mededelingen vanuit het bestuur 

 

In 2017 hebben 17 leden hun lidmaatschap opgezegd en hebben we 4 nieuwe leden mogen verwelkomen. 

Momenteel telt de Mijlpaal 191 leden die woonachtig zijn op 70 adressen. 

 

7. Rondvraag 

 

Op 25 augustus is er vanwege het 50 jarig bestaan van stichting RKO een feest voor het gehele dorp. 

 

Er wordt gevraagd om weer een excursie te organiseren naar bijv. Amsterdam, Rotterdam of een stadswan-

deling. Ideeën voor nieuwe activiteiten of andere initiatieven zijn altijd welkom. 

 

Er wordt een oproep gedaan voor personen die willen deelnemen aan burenhulp Lennisheuvel. Ook als we 

van mensen weten dat zij eenzaam zijn zou het fijn zijn om hen met burenhulp in contact te brengen. 

 

8. Sluiting 

 

Wil sluit om 21.00 uur de vergadering en bedankt iedereen voor zijn of haar inbreng. De familie Brands 

wordt alvast bedankt voor de gastvrijheid. 

 

Na afloop van deze vergadering is er een leuke, boeiende en interactieve lezing door Marc Verbeeten over 

het thema “Het huis duurzamer maken of nog 'n keer op vakantie”. 


