
     

Notulen van het besloten deel van de jaarvergadering van Zorg om 
het Dorp dd. 9 april 2018 in het Buurthuis Mariahout 
Aanwezig:  ca. 80 leden 

 
 

1. Welkomstwoord 
Nadat vooraf aan eenieder koffie of thee is aangeboden verwelkomt voorzitter Ria Lindeman om 
19.00 uur de leden van ZOD. Zij geeft in het kort een overzicht van de werkwijze van de vereniging 
ZOD sinds de oprichting in 2003.  De vereniging zoekt steeds naar kansen om de leefbaarheid in 
het dorp te bevorderen en deze om te zetten in resultaten. Dat gebeurt bottom-up via 
werkgroepen, momenteel 40. In 2010 is daar op verzoek van de gemeente de functie van 
dorpsraad bij gekomen. Momenteel telt de vereniging 378 gezinnen. In januari heeft de jaarlijkse 
vrijwilligersavond plaats gehad. Bij deze gelegenheid werd Jan Jansen tot vrijwilliger van het jaar 
2017 gekozen. Hierna informeert zij de leden over de door derden gepleegde e-mailfraude, 
waarmee ZOD is geconfronteerd, de diverse stappen, die hierbij zijn ondernomen en de 
maatregelen, die zijn getroffen om herhaling te voorkomen. Zij geeft aan, dat de vereniging 
financieel gezond is. Zij vraagt de leden om een en ander te laten bezinken en hier desgewenst in 
het vervolg van deze vergadering op terug te komen.   
 

2. Verslag algemene ledenvergadering van 10 april 2017 en jaarverslag 2017-2018 
Allereerst stelt voorzitter Ria Lindeman het jaarverslag aan de orde. Dit loopt van april 2017 tot 
april 2018. Het jaarverslag van ZOD met zijn 40 werkgroepen is onder enkele hoofdthema’s 
opgenomen in de Nieuwsbrief van maart 2018. Deze is huis-aan-huis verspreid en per e-mail naar 
de leden verstuurd. Ook ligt nog een aantal exemplaren bij de ingang van de zaal ter inzage. Er zijn 
geen vragen over het jaarverslag.  
Vervolgens stelt de voorzitter de notulen van de jaarvergadering van 10 april 2017 aan de orde. 
Deze notulen zijn ook per e-mail naar de leden verstuurd en staan op de website van ZOD. Ook ligt 
nog een aantal exemplaren bij de ingang van de zaal ter inzage. Er zijn geen opmerkingen. Deze 
notulen worden met dank aan de opsteller ongewijzigd vastgesteld. 
 

3. Financieel verslag 2017 
Penningmeester Anoeska Bardoel presenteert via enkele sheets de inkomsten en uitgaven van het 
financieel jaarverslag 2017 alsmede een overzicht van de diverse reserveringen, die nodig of 
gewenst zijn. Zij geeft aan, dat het bestuur de financiële administratie verzorgt van diverse 
zelfstandig opererende werkgroepen van ZOD.  
De leden stemmen er mee in, dat de contributie ongewijzigd blijft, € 10,= per gezin. In totaal zijn 
378 gezinnen lid. Zij stipt het welkomstpakket aan, dat via de buurtverenigingen aan nieuwe 
inwoners wordt verstrekt. Men kan lid worden van ZOD voor een bedrag van € 10,=, waarbij men 
jaarlijks voor € 7,50 aan actiebonnen ontvangt. Deze actiebonnen kunnen weer besteed worden 
tijdens Mariahout-kermis, voor aanschaf van een OV-chipkaart, werkgroep alleengaanden en voor 
een uitvoering van het plaatselijke toneel.  
Ook vermeldt de penningmeester waar en wanneer de ledenbonnen opgehaald kunnen worden.  
Niet gebruikte ledenbonnen komen ten goede aan de kas van ZOD. 
Er worden door de leden geen verdere vragen gesteld over het financieel jaarverslag.  
 

4. Verslag van de kascommissie en decharge bestuur 
Maria Gottenbos en Margot Leenders hebben de kascontrole uitgevoerd. Zij complimenteren de 
penningmeester, dat alles keurig verzorgd is met uitzondering van de door derden gepleegde e-
mailfraude, geven de goedkeuring aan het financiële verslag en stellen de ledenvergadering voor 
om decharge te verlenen aan het bestuur over het gevoerde financiële beleid over het afgelopen 
jaar 2017. De leden stemmen met applaus in met het gevoerde beleid in het afgelopen jaar en 
verlenen het bestuur decharge.  
 

5. Verkiezing lid kascommissie 
Omdat Margo Leenders 2 jaar gecontroleerd heeft neemt zij afscheid van deze commissie. De 
voorzitter dankt Margo voor het werk, dat zij gedaan heeft in de kascommissie.  



Het bestuur heeft Henriette van Dommelen bereid gevonden om de kascontrole doen voor 2 jaar. 
Er hebben zich geen andere kandidaten gemeld. De vergadering stemt in met de voordracht van 
het bestuur, dat Henriette van Dommelen zitting neemt in de kascommissie en samen met Maria 
Gottenbos de kascommissie voor 2018 vormt. De voorzitter bedankt de kascommissie. 

 

6. (Her)verkiezing bestuur 
Er hebben zich bij de secretaris geen kandidaten gemeld, die een bestuursfunctie zouden willen 
vervullen. Voorzitter Ria Lindeman stelt hierna de herverkiezing van secretaris Henk Hulsen aan de 
orde. Deze wordt met applaus door de leden voor een periode van 3 jaar herkozen.  
 

7. Rondvraag 
Voorafgaande aan de rondvraag vraagt de voorzitter of er leden zijn, die de behoefte hebben om 
te reageren op de door derden gepleegde e-mailfraude. Dat blijkt niet het geval. Er is nadien één 
opmerking gekomen van een lid die het betreurde, dat het ZOD overkomen is en wenste de 
betrokkenen sterkte toe. 
Therese Biemans verzoekt om voor rolstoelers een rijplank te plaatsen in de toegang van het 
Buurthuis. Het bestuur zal dit aankaarten bij Vierbinden. 
Tonny Lukassen vertelt, dat 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
van kracht wordt. Dat is van toepassing voor Collectieve Collecte Mariahout (CCM), maar ook voor 
veel andere verenigingen. Kan hier meer informatie over gegeven worden? Het bestuur van ZOD 
heeft zowel Vierbinden als ambtenaar Jan Adams gevraagd om zo snel mogelijk een cursus / 
stappenplan te verzorgen.  
Ger Aarts vertelt, dat bibliotheek De lage Beemden een cursus DigiD verzorgt. Zij vraagt of hieraan  
behoefte is? Harry de Groof wijst er in dit verband op, dat gebruik van DigiD ook nuttig is voor 
belastingen, rijksoverheid, gemeente en ziektekostenverzekering. Men kan zich aanmelden bij het 
bestuur van ZOD of bij Ger Aarts.  
Therese Biemans zou graag willen, dat er een cursus I-pad of I-phone wordt gegeven. 
De voorzitter antwoordt dat dit mogelijk is. Zij doet een oproep om zich hiervoor aan te melden. 
Piet van Lierop vraagt of zijn kleinkinderen veilig kunnen wandelen en spelen in het processiepark 
vanwege de mogelijke aanwezigheid van zinkassen. Tot dusverre zijn deze niet aangetroffen. De 
afspraak is gemaakt, dat bij aanwezigheid ervan dit bij de gemeente gemeld zal worden.   
Gerard Bunthof meldt, dat de poort van het kerkhof gesloten was. Hij heeft geen sleutel om deze 
poort te openen bij een begrafenis.  
Albert Biemans merkt op, dat deze poort abusievelijk een keer op zaterdag gesloten is gebleven. 
Na afloop van de vergadering vindt over deze situatie overleg plaats met betrokkene. 
Gerard van de Wijdeven vraagt of ZOD een cursus wil organiseren voor bediening van een AED-
apparaat. De voorzitter antwoordt, dat de Stichting AED Alert Laarbeek deze cursus verzorgt.   
Men kan zich direct hiervoor aanmelden bij deze stichting: www.aedalertlaarbeek.nl/cursus.php .  
Hij meldt ook, dat deze stichting ook op zoek is naar een bestuurder vanuit Mariahout. De 
voorzitter antwoordt, dat ZOD via de nieuwsflits een oproep zal doen voor zowel de cursus als 
voor een bestuurslid. 
Gerard van de Wijdeven stelt vervolgens, dat zijn buren er moeite mee hadden, dat in het park 
zoveel bomen werden gekapt. Hierbij werden zij door de gemeente naar ZOD en parochie 
doorverwezen. 
De voorzitter antwoordt, dat ZOD  wel open staat om mee te denken in oplossingen of mensen te 
verwijzen, maar dat we er voor op moeten passen, dat ZOD een klachtenbureau wordt. Voor deze 
vraag moet men bij de pas formeel opgerichte Stichting Groene hart van Mariahout zijn.  
Coby van de Broek vraagt of het mogelijk is om de maaifrequentie te verhogen voor de 
voetbalveldjes van de buurten Hoge Suute en Moerasvogels, omdat door het lange gras de 
kinderen niet kunnen voetballen. Dit wordt doorgegeven aan de gemeente.  
Harry de Groof merkt op, dat door het verdwijnen van het Rabofonds diverse verenigingen 
subsidie zullen missen. Hij vraagt zich af hoe dit opgevangen wordt.  
De voorzitter antwoordt, dat in 2017 ZOD als dorpsraad vanuit het Rabofonds nog € 10.000 
ontving voor Mariahout. Hiervoor is de Rabobank Clubkas Campagne in de plaats gekomen. ZOD 
krijgt nu veel minder, maar verenigingen met een zakelijke rekening kunnen nu zelf hieruit subsidie 
verkrijgen. Anton van Strien zal hierop dieper ingaan in het open gedeelte van deze vergadering.   
 

http://www.aedalertlaarbeek.nl/cursus.php


8. Sluiting besloten gedeelte van deze jaarvergadering.  
Niets meer aan de orde sluit voorzitter Ria Lindeman het besloten gedeelte van deze vergadering 
om 19.50 uur. Zij attendeert de aanwezigen er op, dat ZOD nu weer een kop koffie of thee 
aanbiedt en dat om 20.00 uur de filmcompilatie van Jan Jansen “Mariahout 2017” wordt vertoond. 
 
 Notulist: Henk Hulsen   
20 april 2018   


