
Notulen jaarvergadering 
Stichting Buurtschap Strijp
23 maart 2018

Aanwezig vanuit Strijp: Riet vd Broek, Maarten v Doorn, Patrick vd Kruis, Johan 
Bax, Netty v Houtert, Tino Schindler, Marielle van Hoof, Hans vd Kruis, Marjolein 
Arps, Elza Engelen, Bennie en Franka van Hooff, Gemma en Brian Lesterhuis, Jan 
vd Kruis, Frans Simkens, Gonnie Joppen, Truus Joppen, Bart vd Broek, Arno 
Verduin, Frits van Laarhoven, Anke van Laarhoven, Johan en Ciska Wijnen, Kees 
Hacken, Annemie Wouters, Jan en Aukje van Hoof, Hendrik Joppen, Maartje 
Staals, Allie Verduin, Ellen vd Kruis.
Aantal personen aanwezig: 31

Schriftelijke afmeldingen van:
Mieke van Manen
Anja van Asten
Jeanette & Ton Maarschalkerwerd – vd Ende
Jac & Rina Bax

Aanwezig vanuit bestuur / bestuurssamenstelling
voorzitter: Maartje Verhoeven
vicevoorzitter  Frank Verduijn
secretaresse -
penningmeester  Karin Lamers, 
bestuurslid Rik van Dijk
bestuurslid Jörgen Klaase
bestuurslid Ludo Umans

1. Opening door de voorzitter
Maartje Verhoeven heet iedereen welkom en door buurtschap Strijp wordt 
iedereen een kopje koffie/thee aangeboden. Maartje  geeft  een kort verslag  van 
de diverse activiteiten.

2. Notulen  jaarvergadering  2017
Deze notulen zijn opgemaakt door Anja van Asten en zijn verspreid als 
nieuwsbrief via de mail en een paar uitgeprinte exemplaren liggen ter inzage bij 
de Hospes  op de tafels .
Er komen geen vragen/opmerkingen n.a.v. deze notulen.

3. Jaarverslag  2017/2018
Jaarverslag is opgemaakt en gepresenteerd door Maartje Verhoeven. (zie bijlage)
Geen op- of aanmerkingen
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4. Financieel jaarverslag  2017/2018
Opgemaakt en gepresenteerd door penningmeester, Karin Lamers:
De inkomsten van het buurtschap bestaan m.n. uit de collecte gelden (ruim 2300
euro), maar ook uit donaties, verkoop van carnavalsspullen en  subsidies.
De georganiseerde activiteiten worden hiervan bekostigd. Sommige activiteiten 
zijn ongeveer kosten- neutraal door bv verkoop van drank . Carnaval is de 
duurste activiteit, maar met  55 deelnemers aan de optocht en veel 
bouwactiviteit is carnaval ook een groot sociaal gebeuren.
De fietstocht had dit jaar meerkosten door het uitdelen van flesjes water 
vanwege de hoge temperatuur deze dag. De Streejpsedag was iets duurder door 
meer aktiviteiten voor kinderen. De subsidie voor aankomend jaar zit er al bij. 
Dit bestuursjaar is afgesloten met een positief saldo van ruim 550 euro
De Buurtschap (Stichting Buurtschap Strijp en Kernraad) is financieel gezond. 
Van het positief saldo is het buurtschap o.a. voornemens om 1 platte wagen te 
kopen:

-  voor de nieuwe tentvloer.

Bevindingen kas commissie, bestaande uit Wil van der Kruis en Arno Verduin.
- Geen opmerkingen.

Kas commissie:
Arno Verduin is aftredend en wordt opgevolgd door Tino Schindler.
De nieuwe kascommissie zal derhalve bestaan uit : Wil van der Kruis en Tino 
Schindler.

5 Website Leenderstrijp
-www.Leenderstrijp.com
-e-mail: info@Leenderstrijp.com
Maarten v Doorn: webmaster:

- De website wordt goed bezocht;
- Verzoek is om bij het indienen van stukjes ook plaatjes/foto’s mee te 

sturen;
- Maarten ligt de digitale Strieper toe;
- ±65% opent de nieuwsbrieven;

Over het algemeen heeft Maarten een positief gevoel over de digitale 
communicatie.

6 Kernraad  
Kernraad bestaat uit:
voorzitter Patrick vd Kruis ;  Riet vd Broek, vanuit Zorg en Welzijn ;
Maartje Verhoeven, vanuit Buurtschap Strijp;  Lenny Kummeling
Hans vd Kruis en Marjolein Arps

6. Jaarverslag vanuit de kernraad 
Patrick vd Kruis, voorzitter:

- Kernraad heeft dit jaar 6 keer vergaderd;
- De  openbare vergadering vindt in het voorjaar plaats, maar de datum is 

nog niet bekend;
- Onder de kern zit een commissie die zich bezig houd met verkeer;
- Deze groep is zeer actief bezig geweest met het sluipverkeer;
- 19 april is een evaluatie van de aktiviteiten tot nu toe;
- Het Strijperpad heeft voor de kernraad zeer veel kruim gekost;

2



- Ze zijn niet blij dat het Strijperpad dicht is gegaan;
- De lijnbus komt tegenwoordig door Strijp;
- Voor kleine ergernissen is een potje van €100.000,-;
- Zijn er kleine ergernissen kunnen voor 28 maart nog suggesties ingediend 

worden;
- Verder is de kernraad bezig geweest met gebruik van de brede school;
- De sleutel van de gymzaal  wordt beheerd door Truus Joppen en Frans 

Simkens vanuit Strijp;
- De Buurtpreventie app heeft 200 leden dit is inclusief de Renhoek die 

toegevoegd is;
- Patrick van der Kruis stopt met de kernraad en wordt bedankt voor zijn 

inzet;

7 Zorg en Welzijn

Riet vd Broek , voorzitter: 

- Truus en Gonnie Joppen zijn de dorps ondersteuners;
- Den Herd: loopt goed: 1x per maand wordt er door ong 30 gasten gegeten.

Er wordt  veel gesponsord door Strijpenaren: asperges, vlees, wild………
- Bewegen: Wandelenop maandagochtend: gemiddeld 20 deelnemers per 

keer. Soms ook met een thema/gids zoals paddenstoelen of vogels. 
De leeftijd ligt tussen de 40 en 96 jaar;

- Mini-bieb: wordt goed gebruik van gemaakt;
- Informatie bijeenkomsten worden 2x per jaar georganiseerd;
- Jeu de boules baan: deze is aangelegd door de klussen dienst;
- Kas: gecontroleerd en goed bevonden door Jörgen Klaase;
- De wand in het Bruukske heeft een mooie decoratie gekregen;
- Er is veel vraag naar een cursus AED, 11 april is in het gilde gebouw een 

herhalingscursus;
- Nieuwe activiteit voor in de winter is het kaarten in de riestenblik. 

8 Geplande activiteiten Buurtschap Strijp 2018-2019
- Paaseieren zoeken;
- Collecte;
- Fietstocht  tijdens de kermis;
- Zomer activiteit (Bij buurt BBQ); 
- Streejpse burendag;
- Najaars activiteit (Pubquiz);
- Kerstboom plaatsen;
- Kerstviering: Strijpse Jingle Bells;
- Bouwen carnavalswagen;
- Carnavalsmiddag in Hospes met jeugdactiviteit;
- Carnavalsoptocht Leende;
- Jaarvergadering.

9 Mededelingen vanuit het bestuur
- Geen.

10 Bestuurswisseling
Uit het bestuur:

- Maartje Verhoeven;
- Frank Verduin;
- Anja van Asten.
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Nieuw in het bestuur:
- Maartje Staals;
- Anke van Laarhoven;
- Johan Wijnen.

11 Rondvraag:
1: Vraag voor de kernraad: Kan de SAAR methode nog een keer op de App gezet 
worden?
Antwoord: Wordt er nog een keer opgezet.

 2: Geen vraag maar een compliment vanuit het publiek: Men bedankt alle 
bestuursleden voor hun inzet voor de Strijpse gemeenschap.

12 Sluiting:
Maartje Verhoeven bedankt iedereen en sluit de vergadering

27/3 ; Notulen opgemaakt door Ludo Umans , Lid Buurtschap Strijp.
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