Verslag Jaarvergadering BuurtNetWerk Borgharen
14 april 2022

Aanwezig:
Afgemeld:
Tijd:

Opening

Helmi Riepen, Fabiôn Bovens, Dave Bastings, Truus en Nico Wolters, Jose Libbers, Leo op de Camp, Bert
Dejalle, Berry Hermans, Robbie Atol
Alexander Godschalk, Carlo Poolen, Eline Gielissen, Ludo Janssen
19:30 – 21:30 uur

Fabiôn opent als voorzitter de jaarvergadering en heet de aanwezige leden
van harte welkom.

FB

Agenda Jaarvergadering BuurtNetWerk Borgharen 14 april 2022
✓
Gastspreker burgerbegroting
✓
Kascommissie/Financieel Verslag
✓
Bestuursleden
✓
UBO
✓
WBTR
✓
Evenementen: Koningsdag, Running Festival 18-4
✓
Dave en Alex bij radioprogramma de Lieuwe 21-4
✓
Opvang vluchtelingen
✓
Enquête behoeftepeiling bewoners
✓
BOC nieuws
1

Gastspreker

Jose Libbers geeft uitleg over het initiatief vanuit de Gemeente Maastricht
betreffende de burgerbegroting. Er is een bedrag van 300.000 euro
beschikbaar en er zijn een 5 tal onderwerpen gedefinieerd:
1. Ontmoetingsplekken;
2. Iedereen doet mee;
3. Leegstand terreinen;
4. Vergroenen
5. Verbindende activiteiten

JL

Donderdag 21 april is de volgende bespreking met de Gemeente Maastricht
over hoe men hiermee verder wil gaan en welke onderwerpen van belang zijn
voor de verschillende BuurtNetWerken en dorps/buurtraden in Maastricht.
Jose en Carlo Poolen zullen opnieuw deelnemen aan deze vergadering.
BNWB heeft een enquete opgesteld en geplaatst in de BuurtPraat om de
behoeftes van Borgharen te peilen en of BNWB kan voldoen aan deze
verwachtingen. BNWB geeft aan om de uitslag van de enquete af te wachten
en dan te komen met een aantal concrete voorstellen die voor de bewoners
van Borgharen als belangrijk worden gezien.
2

Kascommissie/Fina
ncieel Verslag

Nico en Berry hebben als kascommissie volgens afspraak bij de
penningmeester de jaarlijkse controle uitgevoerd. De financiële stukken zijn
goedgekeurd. Voor het volgend jaar willen Berry en Nico opnieuw deelnemen
als kascommissie.
De leden verklaren dat de financiën over 2021 in goede orde zijn gevoerd en
aangetroffen. De afwezige bestuursleden Eline en Alexander hebben via de
mail akkoord gegeven betreffende de financiële stukken. De leden in de

HR

ledenvergadering geven decharge aan het bestuur voor een goed uitgevoerd
financieel beleid.
3

Bestuur

Een aantal van de aanwezige leden spreken hun zorgen uit over de beperkte
aanwezigheid van de voorzitter de afgelopen tijd. Wegens een aantal
gastsprekers op 12 mei, zal de voorzitter met de leden in gesprek gaan in de
ledenvergadering van 9 juni 2022.

allen

4

UBO

5

WBTR

6

Evenementen

UBO staat voor 'ultimate beneficial owner' (de 'uiteindelijke belanghebbende'). HR/FB
Dit is de persoon die de uiteindelijke eigenaar is of de uiteindelijke zeggenschap
heeft over een onderneming, stichting of vereniging (een zogeheten juridische
entiteit). Alle bestuursleden hebben bij de kamer van koophandel aan deze
wettelijke verplichting voldaan.
Juridisch aansprakelijk. De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) is HR/FB
op 1 juli 2021 in werking getreden. Sindsdien sluiten de regels voor toezicht en
bestuur aan op die van de besloten vennootschap (bv) en de naamloze
vennootschap (nv). Dit dienen we (nog) steeds op te pakken. Wegens de
complexiteit is externe hulp vereist en wordt deze z.s.m. aangezet.
18 april op 2e paasdag is het Running Festival. Dit is een hardloop evenement
FB
dat op deze dag o.a. door Borgharen als parcour loopt. Het verkeer kan
hierdoor hinder ondervinden, dus houdt hier extra rekening mee.
Op 27 april (Koningsdag) is er op het onze lieve vrouwenplein een mini
optreden van Andre Rieu die speelt voor onze koning, koningin en zijn
aanwezige familie. Robbie en Fabiôn zullen als vertegenwoordigers van BNWB
deelnemen als gasten.

7

RTV

Dave Bastings en Alex Godschalk zijn uitgenodigd bij radioprogramma de
Lieuwe op 21 april. Zij worden geïnterviewd en zullen ons project digitale
weerbaarheid jeugd verder gaan toelichten.

DB/AG

8

Opvang
vluchtelingen

Er is een mail ontvangen vanuit de gemeente Maastricht over hoe Maastricht
omgaat met de vluchtelingen vanuit de Oekraïne. We zullen deze mail delen
met de leden.

FB

Een aantal inwoners van Borgharen hebben mensen uit de Oekraïne
opgevangen. Dit is een nobel gebaar maar brengt ook serieuze consequenties
met zich mee. Vandaar ons advies om dit alleen te doen als je vooraf goede
afspraken kan maken met officiële instanties.
9

Enquête
behoeftepeiling
bewoners

In opdracht van de gemeente Maastricht heeft BNWB een enquete opgesteld
en geplaatst in de BuurtPraat om de behoeftes van Borgharen te peilen en of
BNWB kan voldoen aan deze verwachtingen. De antwoorden kunnen op
verschillende manieren worden aangeboden. Denk aan:
✓ Digitaal via de QR code;
✓ formulier en vragen inleveren bij de huiskamer;
✓ formulier en vragen inleveren bij een van de bestuursleden;
✓ Laten ophalen door een van de bestuursleden

HR

10

BOC

Woonbelang heeft recent een vergadering gehouden in de Wiemerink in
RA/Lod
Caberg met alle BOC van Maastricht. BOC Borgharen was hier ook bij aanwezig. C
BOC worden in de toekomst gezien als afdeling van Woonbelang om juridisch
sterker te staan. Het oprichten en bestaan van BOC Borgharen wordt door
Woonbelang zeer gewaardeerd. Het kantoor van Woonbelang is nu nog
gevestigd in het oude winkelcentrum van malpertuis. Dit winkelcentrum wordt
binnenkort gesloopt en daarom gaat Woonbelang op korte termijn verhuizen
naar een ander pand. Info over hoe en wat komt later aan bod.

Rondvraag

✓ Dave: Danielle van der Linden (Tabbernakel) heeft samen met Dave het DB
voornemen om een disco avond te gaan organiseren voor de jeugd van
Borgharen en Itteren in de leeftijd van 12 tot 15 jaar oud.
✓ Nico en Robbie willen graag meewerken aan de BuurtPraat.
✓ Stapbudget cursus 28 maart gestart
✓ Bert, welke werkgroepen zijn nog actief. Staat er iets over de nieuwe
fietsbrug in de BP?
✓ Helmi: Lewieke direct doorsturen naar Nico voor op de website.
✓ Fabiôn zal een uitnodiging sturen naar Esther de Boeye, Paul Paulissen,
Rietje Creusen en Mariëlle Munnecom voor de volgende
ledenvergadering. Zij komen allen als gastsprekers.

Fabiôn bedankt alle aanwezigen voor ieders aanwezigheid en sluit de vergadering.
Volgende BuurtNetWerk vergadering: 12 Mei 2022 aanvang 19:30 uur Haarderhof

