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Jaarverslag 2018 DorpsVISIE Son en Breugel. 

 

VERENIGINGSZAKEN 

In het 52e jaar van haar bestaan tekenen wij, als vereniging DorpsVISIE Son en 

Breugel, de volgende feiten op: 

 

Algemene Ledenvergadering 

De algemene ledenvergadering kwam in 2018 zoals gepland 2 keer bijeen te 

weten op 11 april en 31 oktober. 

 

Bijzonderheden betreffende onze leden en verloop van het ledenbestand 

De vereniging telde: 

• Op 1 januari 2018:   35 leden 

• Op 31 december 2018: 37 leden 

• Verloop   4 leden erbij en 2 gestopt. 

 

Bestuur 

Het bestuur was als volgt samengesteld: 

Frits Helders      voorzitter. 

Theo Groenemans     secretaris/penningmeester. 

Nell van Doleweerd – van Vroenhoven  lid, tot 1 november 2018. 

Bjorn van Eembergen    lid. 

John Frenken     lid tot 18 april 2018. 

Stephen Philippi     lid per 31 oktober 2018 

Willie Horden     kandidaat lid per 19 december 2018 

 

Aan de bestuursvergaderingen nam uit hoofde van zijn functie eveneens deel de 

voorzitter van de fractie van DorpsVISIE in de gemeenteraad van Son Breugel: 

Frans Meulenbroeks  van 1 januari tot 21 maart 2018. 

Jelle de Jong   van 22 maart tot en met 31 december 2018. 

 

Het bestuur vergaderde in het jaar 2018: 7 keer. 

Daarnaast vergaderde het bestuur en de fractie gezamenlijk op 22 maart 2018 

daags na de gemeenteraadsverkiezingen over de uitslag en de gevolgen daarvan. 

 

Fractie 

Deze was als volgt samengesteld: 

a. In de periode 1 januari tot 29 maart 2018: 

Frans Meulenbroeks  fractievoorzitter, vert. DorpsVISIE bij commissie

     Algemene Zaken, lid presidium; 

Helga Helders – de Bruin  lid en vert. DorpsVISIE bij commissie  

     Burgerzaken; 

Remco Heeren   lid en vert. DorpsVISIE bij commissie   

     Grondgebiedzaken; 
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Jelle de Jong    vicevoorzitter fractie, lid audit commissie en 

     vertegenwoordiger Metropool regio Eindhoven. 

Theo Groenemans   fractiesecretaris en voorzitter commissie 

     Grondgebiedzaken; 

Toegevoegd: 

John Frenken   oud-wethouder als adviseur. 

Hub Rutijna    plaatsvervangend lid van de commissies 

     Burgerzaken. 

 

b. In de periode 29 maart tot en met 31 december 2018: 

Remco Heeren   lid en vicevoorzitter, vert. DorpsVISIE bij 

commissie     Grondgebiedzaken; 

Helga Helders – de Bruin  lid, vert. DorpsVISIE bij commissie Burgerzaken; 

Jelle de Jong    fractievoorzitter, lid commissie algemene zaken,

     lid presidium, lid audit commissie,  

     vertegenwoordiger Metropool regio Eindhoven. 

Frans Meulenbroeks  lid, 2e vert. DorpsVISIE bij commissie  

     Algemene Zaken en vertegenwoordiger bij 

     regionale overleggen; 

Theo Groenemans   fractiesecretaris en voorzitter commissie 

     Grondgebiedzaken. 

Jos de Bruin    lid, 2e vert. DorpsVISIE bij commissie  

     Grondgebiedzaken; 

Toegevoegd: 

John Frenken   wethouder, als adviseur. 

Stephen Philippi   pl. verv. lid van de commissies Burgerzaken. 

 

De fractie vergaderde 12 keer en daarnaast nog 5 keer met de achterban. 

Bovendien werd 2 keer gezamenlijk met het bestuur vergaderd. 

Naast de gebruikelijke zaken van de fractie, die vooral het voorbereiden van de 

periodieke commissie- en raadsvergaderingen betreft waarin de mening van 

DorpsVISIE dient te worden geformuleerd, werd zeer indringend gesproken over: 

• De gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 zowel in het kader van 

de voorbereiding als bespreking en het verwerken van de resultaten van 

de uitslag; 

• Samenwerking en afspraken van de nieuwe fractie waarin begrepen de 

communicatie tussen fractie en bestuur; 

• Vorming nieuwe coalitie; 

• Zoeken van personen voor de functie van wethouder namens DorpsVISIE. 

Het contact met het bestuur verliep zoals gebruikelijk via de fractievoorzitter. 

Daarnaast maakten de heren Groenemans en Philippi zowel deel uit van het 

bestuur als van de fractie. 

 

ACTIVITEITEN 

Opmerking vooraf: 

Van de politieke activiteiten die vanuit de fractie worden geregeld en 

georganiseerd maakt de fractievoorzitter afzonderlijk een verslag voor de 

Algemene Ledenvergadering. 
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In 2018 hebben de volgende activiteiten plaats gevonden: 

1. Campagne voor de verkiezingen van de nieuwe gemeenteraad op 21 maart 

2018. 

Al in maart 2017 is de campagnecommissie gestart met de eerste 

voorbereidingen te weten het aanpassen van het verkiezingsprogramma 

2014-2018 en het beleidsplan van de vereniging DorpsVISIE. 

Begin januari 2018 is de campagne echt los gegaan. 

Artikelen in Forum en De MooiSonenbreugelkrant vergezeld van foto´s als 

ook een feuilleton/cartoon gedurende zes weken vormden de basis van 

onze campagne in de lokale media in de periode februari tot 21 maart 

2018. 

Daarnaast de gebruikelijke posters en flyers en vooral ook het actief bezig 

zijn op de sociale media o.a. facebook en onze vernieuwde website hebben 

gezorgd voor een golf van publiciteit. 

Bovendien namen fractieleden en andere leden deel aan georganiseerde of 

andere bijeenkomsten in het dorp zoals het zorgdebat bij Berkenstaete en 

het Pecha Kucha debat in de bibliotheek. 

Het weekend voor de verkiezingen presenteerden we ons als DorpsVISIE 

aan de inwoners op centrale plaatsen in het dorp. 

De succesvolle uitslag van de verkiezingen heeft mede aangetoond dat we 

hierin juiste keuzes hebben gemaakt. 

In totaal hebben de kosten € 6.607,42 bedragen. 

 

2. Kandidatenlijst voor de verkiezingen van de nieuwe gemeenteraad in 2018.  

Het bestuur heeft in samenspraak met de fractie de kandidatenlijst met 

daarop 24 personen opgesteld.  

In de najaarsvergadering van 2017 heeft de Alv deze definitief vastgesteld  

Het bestuur heeft vervolgens in februari 2018 deze lijst met de benodigde 

gegevens ingeleverd bij het hoofdstembureau van onze gemeente. 

 

3. Uitslag verkiezingen. 

Deze informatie is opgenomen in ons politiek jaarverslag opgemaakt door 

de fractievoorzitter. 

 

4. Commissie Huishoudelijk Reglement. 

Na de najaarsvergadering van de vereniging DorpsVISIE op 31 oktober jl. 

is het bestuur gestart met het zoeken naar een drietal geschikte personen 

voor deze commissie en het verzamelen van concepten reglementen. 

 

Ten slotte wil ik aan het einde van het verenigingsjaar 2018 iedereen bedanken 

die zich op welke wijze dan ook heeft ingezet voor DorpsVISIE Son en Breugel. 

 

Algemene Ledenvergadering DorpsVISIE Son en Breugel 

 

Son en Breugel, 17 april 2019. 

 

 

Theo Groenemans 

Secretaris DorpsVISIE 


