
Algemene ledenvergadering “Hèjje Mojjer”

Vrijdag 22 maart 2019



Agenda
19.30 u. Welkom/opening/mededelingen

19.30 u. Werkgroep Kenmerk Veilig Buitengebied

• Harm: veiligheidsprojecten 

• Maikel: inbraakcijfers en preventietips 

• Koos: whatsappbuurtpreventie 

• 15 minuten voor vragen

• 20.15 u. Pauze

• 20.30 u. Algemene ledenvergadering

• AED's, mededeling 

• afscheid David, Frank en Patrick (Promotiegroep), Gert (BROHM), Henk als bestuurslid (Hejs
Nejs),

• mededelingen vanuit de projectgroepen: jubilea Heisa, website

• voorzieningenplan vervolg: verenigingsoverleg + plan MFA 

• mededeling voortgang haven, Kronos en Dorpskamer

• dorpsondersteuner: plan 

• financiën: - overzicht, kascommissie 

- toekenning middelen Dorpskamer, dorpsondersteuner, 10 jr. jub. HM 2020

• 22.15 u. Rondvraag en afsluiting



Werkgroep Keurmerk Veilig Buitengebied:

• Johan Ronnes, agrariër/ondernemer buitengebied

• Sander Coenen, plantenkweker/ondernemer buitengebied

• Maikel Brouwers, wijkagent gemeente Gennep

• Frank Wulms, afgevaardigde v.d. brandweer

• Harm van Braak, Adviseur Wabo/bedrijven gemeente Gennep

• Paul van der Weiden, adviseur veilig ondernemen bij CCV: Centrum 
voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

• Koos Barten, Heijenaar/ docent Politieacademie



Veilig Buitengebied
Woninginbraken
Whatsapp Buurtpreventie (WABP)

Harm van Braak    Gemeente Gennep

Maikel Brouwers   Wijkagent 

Koos Barten          Inwoner Heijen



Aanleiding

11-4-2019
Veilig Buitengebied - Woninginbraken - Whatsapp 

Buurtpreventie

Onrust in Heijen naar aanleiding van:

-Melding RTL dat Heijen met    

woninginbraken in de top 10 staat

-Woninginbraken rond de kerstperiode



Doel

11-4-2019

Veilig Buitengebied - Woninginbraken - Whatsapp Buurtpreventie

Verhoging veiligheid en veiligheidsgevoel door 
combinatie:

-Werkgroep Veilig Buitengebied 

-Wijkagent

-Correct gebruik WhatsApp voor buurtpreventie 



Programma

11-4-2019

• Werkgroep Veilig Buitengebied
Doel, stand van zaken en acties 10 min

• Woninginbraken 
Woninginbraakcijfers en tips inbraakpreventie 10 min

• Whatsapp Buurtpreventie
Doel en juist gebruik bij verdachte situatie 10 min

Veilig Buitengebied - Woninginbraken - Whatsapp Buurtpreventie



Werkgroep Veilig Buitengebied

11-4-2019

Veilig Buitengebied - Woninginbraken - Whatsapp Buurtpreventie

Aanleiding:
Buitengebieden steeds vaker in trek voor criminele activiteiten.

Doel: 
Samenwerken middels keurmerk

Korte lijnen tussen publieke en private sector om Heijen schoon, 

heel en veilig te houden. 



Werkgroep Veilig Buitengebied

11-4-2019

Samenwerking:
Dorpsraad, LLTB, politie, brandweer, gemeente en 

Veilig Buitengebied - Woninginbraken - Whatsapp Buurtpreventie



Werkgroep Veilig Buitengebied

11-4-2019
Veilig Buitengebied - Woninginbraken - Whatsapp 

Buurtpreventie

Acties:
-Enquête

-Veiligheidsanalyse

-Maatregelenmatrix



Werkgroep Veilig Buitengebied

11-4-2019
Veilig Buitengebied - Woninginbraken - Whatsapp 

Buurtpreventie

Schoon-heel-veilig

Met elkaar!



Woninginbraak cijfers 2018

11-4-2019

Veilig Buitengebied - Woninginbraken - Whatsapp Buurtpreventie

Cijfers volgens data.politie.nl
2018 januari 2018 februari 2018 maart 2018    april 2018     mei 2018     juni 2018      juli 2018 augustus

2018 
september

2018 oktober
2018 

november
2018 

december
Totaal

Totaal misdrijven 9 7 5 5 5 12 11 12 7 7 9 7 96

Diefstal/inbraak woning . 2 . 1 . 2 2 . 1 1 . 2 11

Diefstal/inbraak box/garage/schuur . 1 . . . . . 1 1 . . . 3

Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen . . 1 . . 2 . 1 1 . 2 1 8

Diefstal van motorvoertuigen . 1 . 1 . . . . . . . . 2

Diefstal van brom-,snor-,fietsen . . . . . . 2 . . 1 . . 3

Zakkenrollerij 1 . . . . . . . . . . . 1

Ongevallen 4 1 . 1 2 1 3 1 1 2 2 . 18

Bedreigingen 1 . . . . . . . . . . . 1

Mishandelingen . . 1 . . . . . . 1 . . 2

Brand/ontploffing . . 1 . . . . . . 1 . . 2

Overige vermogendsdelicten 1 . . . 1 3 1 3 2 1 1 3 16

Vernieling c.q. zaakbeschadeging 2 1 . 1 1 1 1 4 . . 1 . 12

Diefstal/inbraak bedrijven . 1 . 2 . 1 . . . . 1 . 4

Bodem . . . . 1 . . . . . . . 1

Dieren . . . . . 1 . . . . . . 1

Drugshandel . . . . . 1 . . . . . . 1

Rijden onder invloed . . . . . . . . 1 . . . 1

Horizontale fraude . . 2 . . . 1 . . . 1 1 9



Woninginbraak

11-4-2019

• Inbrekers willen graag snel, geluidloos en ongezien 
uw woning binnenkomen

• Ze houden niet van goede sloten, rolluiken,  
buitenverlichting en waakhonden

• Breken aan een goed afgesloten raam of deur maakt 
lawaai, kost tijd en is dus niet aantrekkelijk

Veilig Buitengebied - Woninginbraken - Whatsapp Buurtpreventie



Tips tegen woninginbraak

11-4-2019

• Als u de woning of kamer verlaat, sluit dan alle 
ramen en deuren

• Doe de voordeur altijd op
slot. Draai de sleutel
minimaal één keer om

Veilig Buitengebied - Woninginbraken - Whatsapp Buurtpreventie



Tips tegen woninginbraak

11-4-2019

• Hang geen adres aan uw sleutelbos

• Zorg dat geld, sieraden 
of andere dure spullen
van buiten niet te zien
zijn - gelegenheid maakt 

de dief!

Veilig Buitengebied - Woninginbraken - Whatsapp Buurtpreventie



Doe altijd melding en aangifte! 

11-4-2019

• Bent u toch slachtoffer geworden? Doe altijd 
aangifte! De politie kan de dader(s) beter opsporen 
als u aangifte doet  

• Inzet politie zo veel mogelijk op basis van aangiftes

• Maak voor het doen van aangifte een afspraak via 
telefoonnummer 0900-8844

Veilig Buitengebied - Woninginbraken - Whatsapp Buurtpreventie



Wat is Whatsapp Buurtpreventie (WABP)?

11-4-2019

• Gratis internet berichtenservice voor smartphone

• WABP is een groepsapp om elkaar te waarschuwen! 

• WABP is GEEN chatgroep voor persoonlijke berichten!

• Hiervoor een aparte chatgroep aanmaken

• Bij WABP wordt uw aandacht of hulp verwacht!

• Bij verkeerd gebruik reageren buurtbewoners niet meer 

alert en verlaten de wijkagenten de WABP-groep!

• Meer info? www.whatsapp.com

Veilig Buitengebied - Woninginbraken - Whatsapp Buurtpreventie

http://www.whatsapp.com/


Doel van WABP 

11-4-2019

• Veilige wijken in de gemeente

• Signaleren 

• Samen een oogje in het zeil houden

• Melden verdachte situaties

• Plannen van verdachte persoon verstoren

• Voorkomen van een inbraak

Veilig Buitengebied - Woninginbraken - Whatsapp Buurtpreventie



Voorwaarden tot deelname door burgers

11-4-2019

• Whatsapp en politie is een burgerinitiatief
• Politie is géén trekker van het project
• Minimale leeftijd 18 jaar
• Maximaal 256 personen per Whatsappgroep
• Gebruik de SAAR-volgorde
• Laat elkaar weten dat 112 is gebeld
• Let op taalgebruik (WOB-verzoek!)
• Overtreedt geen wetten en regels
• U heeft geen controle- en geen geweldsbevoegdheid!
• Serieus gebruik!

Veilig Buitengebied - Woninginbraken - Whatsapp Buurtpreventie



SAAR methode volgorde van handelen

11-4-2019

Als u iets verdachts opvalt in de buurt, gebruik dan de 
SAAR-volgorde:

Signaleren

Alarmeren 

Appen

Reageren 

Veilig Buitengebied - Woninginbraken - Whatsapp Buurtpreventie

Denk aan uw veiligheid! Niet alleen naar buiten.



Wat is een verdachte situatie?

11-4-2019

Verdachte situatie ja of nee?

Combinatie van:

Gedrag 
persoon Wat is de norm 

in mijn wijk?

Tijdstip

Niet pluis gevoel

Veilig Buitengebied - Woninginbraken - Whatsapp Buurtpreventie



Signalementen

11-4-2019

Veilig Buitengebied - Woninginbraken - Whatsapp Buurtpreventie

Waaruit bestaat een goed signalement?

Beschrijving persoon Voertuig In combinatie met locatie

Geslacht    Auto Loopt nu op de Kasteelstraat ter hoogte

Uiterlijk -Kenteken van huisnr. 10 in de richting van 
de 

Leeftijd -Kleur Hoofdstraat

Lengte -Merk

Postuur Fiets

Kleding - kleur Scooter

Bijzondere kenmerken Lopend

Heeft iets in zijn handen 

b.v. zaklantaarn of schroeven-

draaier



Voorbeeld

11-4-2019



WABP-groepen Heijen bron https://wabp.nl/

11-4-2019

Veilig Buitengebied - Woninginbraken - Whatsapp Buurtpreventie

1. Kasteelstraat-alert 

Kasteelstraat

2. Preventie Heikamp & omgeving

Heikampseweg, Berken-, Esdoorn-, Lijsterbes-, Acacia-, Nieuwwijkstraat

3. Buurt Heikant

Boommarterstraat, Sleen, Eekhoorn-, Hermelijn-, Hoofdstraat

4. Smele buurtwacht

Smele, Kranenveld, Hommersumseweg (deels)

5. Park Diekendaal

Erfsebosweg, Sleeweg

Aanmelden via:

1. kasteelstraatalert@gmail.com

2. heikamppreventie@gmail.com

3. feelsafer112@gmail.com

4. Smelebuurtwacht@gmail.com

5. doretdecock@gmail.com

https://wabp.nl/
mailto:kasteelstraatalert@gmail.com
mailto:heikamppreventie@gmail.com
mailto:feelsafer112@gmail.com
mailto:Smelebuurtwacht@gmail.com
mailto:doretdecock@gmail.com


Bedankt voor uw aandacht

11-4-2019

Heeft u nog vragen?

Veilig Buitengebied - Woninginbraken - Whatsapp Buurtpreventie



Opmerkingen n.a.v. presentatie

1. Bestuurs- of prikbordbericht? Wijkagent 
Michael heeft de RTL inbraakcijfers weerlegd.

2. Het vakantiepark in Heijen was niet door RTL 
meegenomen in de cijfers.

3. Heijen zakt na correctie van de 8e naar de 
800 ste plek.

4. WABP geeft criminaliteitsreductie van 50-
60% Zie ook presentatie op heijen.info

http://heijen.info/


Pauze

Algemene Ledenvergadering vrijdag 22 maart 2019:
Ongeveer 25 personen aanwezig, excl. bestuur en werkgroep 
veiligheid.

Opmerkingen/tips zijn cursief als verslagvorm toegevoegd in 
de power-point.



2Verslag 25-05-2018

Jaarvergadering + bewonersavond

• 40 aanwezigen 
• Start Werkgroep \veiligheid Buitengebied;

• AVG;

• Voortgang vereniging;

• Zie verder verslag op de website.



AED’s: Gemeente netwerk/dekking uitbreiden 
reanimatiecursus

* Per openbare AED 15 gecertificeerde burgerhulpverleners nodig

• Heijen: 40 Burgerhulpverleners uit Heijen aangemeld bij Hartslagnu.nl

• In Heijen nu 3 AED’s aangemeld: Toomp, Erfsebosweg en Smele
• AED bij De Heikant zal worden aangemeld.
• Intos is geattendeerd op de mogelijkheid/gevraagd om dit te doen.
• Smele (eigen AED)

• Kasteelstraat? Eigen AED kan, ook met 2 of 3 hulpverleners. 
• “Niet nodig voor netwerk gemeente. Valt binnen 500 m. 

bereikbaarheid van de AED Toomp.”

• Oproep voor cursus: 
• Aanmelding voor reanimatiecursus kan geschieden via 

hartveilig@gennep.nl
• 4 uren, in Gennep, geen kosten verbonden, certificaat. aan te 

melden bij Hartslagnu.nl
In de cursus komen onder andere aan de orde:
- wat is een circulatiestilstand 
- basale reanimatietechnieken
- wat is defibrilleren
- wat is een AED, wanneer en hoe gebruikt u een AED
- oefenen

mailto:hartveilig@gennep.nl


Afscheid 

• Afscheid David, Frank en Patrick (meerdere jaren actief 
bij de Promotiegroep); 

• Gert (BROHM), al 10 jaar vanaf de oprichting actief;

• Henk als bestuurslid (Hejs Nejs), al 10 jaar vanaf de 
oprichting actief.

David en Henk worden door Pierre voor hun goede werk 
bedankt middels een toepasselijk woord en een attentie.

Frank, Patrick en Gert zijn om persoonlijke redenen 
afgemeld. Gert is thuis bezocht door Frits en Pierre. 
Frank en Patrick worden nog bezocht.



Wisseling bestuur

1. Afscheid Henk Kerkhoff

Henk stopt als redactielid bij Hejs Nejs en als afgevaardigde van het 
bestuur, maar blijft wel de column schrijven, tot genoegen van de 
aanwezigen.

2. Vacature Hejs Nejs en Promotiegroep



Bestuur (volgens statuten min. 7 personen, 
zittingstijd 3 jaren)

Oprichting ver. 

26-11-2010

functie per Lid van 

bestuur per 

26-11-2010

herkozen Afredend en 

herkiesbaar

Pierre Hendriks Voorzitter 05-02-2010

26-11-2010

26-11-2010 26-11-2016 26-11-2019

Minet Coenders Vice-

voorzitter

25-05-2018 25-05-2021

Edwin Jans secretaris 26-04-2011 26-11-2013 26-11-2017 26-11-2020

Harrie Graat penningmeest

er

26-11-2010 26-11-2010 26-11-2016 26-11-2019

Henk Kerkhoff lid 26-11-2010 26-11-2010 26-11-2016 26-11-2019

Gerda Franken lid 24-05-2017 24-05-2020

Ger Robben lid 25-05-2018 25-05-2021

Vac. Lid



Mededelingen projectgroepen

• Jubilea Heisa: extra disco voor jongeren van 12-17! Zie 
feestprogramma. Ook nieuwe website met digitaal ticketsysteem;

• Jubileum website: digitale speurtocht op www.heijen.info.nl –
uitslag bij de Heisabrunch; 

• 100e editie Hejs Nejs (2020 10 jaar): extra editie, extra kopij!!

• Vereniging zelf: statuten van 2010 (zie voorlaatste dia);

• Ommetjes: infobord Ommetje nog niet terecht;

• Promotiegroep: geen nieuwe leden;

• Historisch Heijen: wordt steeds verder gevuld.

http://www.heijen.info.nl/


Voorzieningenplan: MFA

• plan MFA (Eelco, Joep en Kees -Toomp, Angèl - Heggerank, Minet en 
Pierre (HM), VKKL Michael en Bram)

• Eelco voortouw: 

• na tekening -met de betrokkenen e.e.a. uitgewerkt/aangescherpt 

• gespecificeerd verzoek gemeente middelen om het plan laten rekenen 
(voor 1 april i.v.m. de voorjaarsbegroting van de gemeente)

• Angèl (Heggerank) overleg gemeente

• visie van de school -gebouwen beter te en flexibeler gebruiken

• Minet en Pierre

• onderhoudsplan + de kosten van Toomp en gymzaal opgevraagd. 
(komende 5 jaren ruim 120.000) 

• verzoek middelen doorrekening door Minet en Pierre met wethouder 
Peperzak. Groen licht. (Wethouder: als we dit nu doen, dan meteen 
goed opzetten, maar 1x de kosten maken).

• Carnavalsdinsdag Eelco, Joep, architect Bram van Oosteren + Jeffrey 
Mennen, ambtenaar van de gemeente d'n Toomp en school gelopen. 19-
03: overleg werkgroep met - architect 



Voorzieningenplan: verenigingsoverleg + 
enquête woningbehoefte
Verenigingsoverleg 1e overleg 10-01-2019         

begeleiding VKKL- Michael Verheijen

• activiteitenagenda (Hèjje Mojjer als karttrekker) 

- iedere vereniging overzicht activiteiten aanleveren bij Hèjje Mojjer

• samenwerken: uitwerken visie / stip op de horizon! (Harold en Kees als 
kartrekker) - bestuurlijke taken bij 1 gefaciliteerd persoon

• uitwerken infopakket voor nieuwe inwoners Heijen

- opstellen Speciale editie Hejs Nejs met focus op verenigingen

- iedere vereniging levert een stukje over zijn of haar vereniging bij

Hèjje Mojjer

• 2 x per jaar verenigingsoverleg inplannen (april/mei en najaar 2019)

• invullen enquête woningbouwbehoefte als test

• 2e overleg: 23 april 2019

Enquête woningbehoefte (Eelco, Bas Koenen, HM) april 2019. 

Oproep om de enquête in te vullen!



Voortgang haven
• Frits vanuit HM steeds bij Klankbordgroep. Toelichting door Frits: 

Klankbord lijkt een formeel overleg; scepsis over of Heijen wel serieus 
wordt genomen en of de bedrijven wel Heijen tegemoet willen 
komen.

• Pierre: Haven: o.a. 9000 vrachtbewegingen per etmaal (zie brief 
website) = 6 vrachtwagens per minuut (375 per uur=6,25 per 
minuut=1 per 10 seconden) 
• Bureau Goudappel: “…geen probleem m.b.t. verkeer, veiligheid, milieu…”

• Wethouders: “coalitieakkoord blijft staan”
• alternatieve/andere ontsluiting haven

• oplossing ‘fantasiekruising’: duidelijk en veilig maken

• o.i.v. HM nog: oplossen probleem Sjaak Burgman + oversteek Stiemensweg

• Brief HM naar alle politieke partijen + pers (zie website)

De aanwezigen vinden dit een concrete en goede actie. De voorzitter 
roept de leden op om ingeval er een infoavond vanuit de gemeente 
komt, zoals gevraagd door het DB, vooral massaal te komen!



4Wat kan Kronos voor Heijen betekenen?
9 oktober 2018: naast zonnepanelen op maatschappelijke 
gebouwen, liefst blijvend positief effect, b.v. ‘postcoderoos’ of 
winstdeling.

• Kronos: ondersteunen opzetten coöperatie, of postcoderoos?
• looptijd maximaal 15 jaar

• investering in de panelen door deelnemers vandaan (coöperatie dekt zelf onderhoud 
en lopende kosten voor het postcoderoosproject)

• rendement: teruggaaf energie belasting ca. 0,12ct per kWh 

• Voorstel HM: Gemeenschapsfonds 
• voorstel Kronos € 25.000 of 10 x €3.000. Wij: 10 x € 7,500;

• b.v. zonnepanelen maatschappelijk belangrijke gebouwen (kerk, sportkantines, 
gymzaal, dorpskamer) te beheren door een eigen energiecoöperatie, tijdelijk onder 
HM

• project bv. speeltuin of beweegtuin, eigen idee Heijen

• bemiddelen bij gezamenlijke inkoop duurzame projecten: zonnepanelen, isolatie,

• educatie op school

• Het DB vraagt om tips/richting aan de leden:

Moeilijk voor de aanwezigen om te beoordelen, info komt nu pas. In de zaal en uit 
de ingeleverde denkpapieren blijkt een lichte voorkeur voor het 
gemeenschapsfonds. Ook het bestuur heeft deze voorkeur.

.



Troefmarkt en Dorpskamer

Troefmarkt:

• Helaas, weer een voorziening weg uit Heijen.

• Is er nog behoefte aan een winkelvoorziening/postagentschap?

• Wat hebben we daar samen voor over?

Dorpskamer:

• Bouwtekeningen zijn goedgekeurd door Destion.

• Bestuursoverleg 1x per mnd: statuten, huisregels, stichting, bureau 
fondsenwerving etc.

• Overleg met Destion over bouwtekeningen; aanpassing statuten etc.

• Bouw start waarschijnlijk na de bouwvak.



Dorpsondersteuner

• Maatschappelijk: langer thuis wonen – naoberschap nodig

• HM: insteek niet vanuit zorg, maar vanuit de kracht van mensen
• niet alleen ouderen, maar ook ‘jong-bejaarden’, alleenstaanden/eenzamen

• Taakomschrijving, uitgangspunten, kwalificatie

• Inhuren Roos van Otterdijk (‘Accent op Ieders Talent’) 
• Roos stelt zich kort voor in de vergadering

• Aanvraag door Hèjje Mojjer bij gemeente

• Zoeken eigen dorpsondersteuner

• Informeren inwoners/buurten (dorpsondersteuner, 
wijkverpleegkundige, team toegang….), maar ook ophalen wensen 
Heijen!







Aantal leden

2016: 476 leden 

262  x automatische incasso 57,5 %
118  x bank overboeking 22,3 %
 96  x contant betaald 20,2 %

2017: 421 leden 

272 x automatische incasso   64,6 %
106 x bank overboeking 25,2 %
 43 x contant betaald 10,2%

2018: 422 leden 

268 x automatische incasso   63,5%
 103x bank overboeking 24,4 %
 43 x contant betaald 10,2 %

2019: 326 leden (tussenstand maart)

286 x automatische incasso  87,7 %
 53 x bank overboeking 16,3 %
 17 x contant betaald 5,2 %



Financieel verslag 2018

Kascommissie 2018: Angeline van Tankeren en Harry Brons 

Alle stukken zijn akkoord bevonden. Complimenten aan Harrie 
Graat.

Kascommissie 2019: Angeline van Tankeren en Harry Brons 



Financieel overzicht

• Op de jaarvergadering zijn de financiële overzichten en de begroting 
aan de aanwezigen getoond;

• De overzichten zijn vertrouwelijk en worden niet in deze publieke 
weergave van de presentatie weergegeven;

• Hèjje Mojjer heeft ruime middelen. Nog ongewis wat het komend 
jaar daarvan nodig is bij de jubilea van de Heisa, website en Hejs 
Nejs, en het opstarten van de dorpsondersteuner en de Dorpskamer;

• De plannen zijn (zie dia 45) om in 2020, het jubileumjaar van de 
vereniging zelf, middelen voor de gemeenschap in te zetten;

• De leden zijn akkoord met de voorgestelde acties zoals benoemd in 
dia 45.



Financieel beleid

Goedgekeurd :13-03-2015

• Heisagroep bij start werkbudget van € 3000

• Financieel beleid uit de subsidie vereniging door de gemeente (niet 
contributies)
• vergaderkosten alg. ledenverg. en verenigingskosten;
• € 500,00 promotiegroep t.b.v. jaarlijks terugkerende 

activiteiten;
• Iedere werkgroep per jaar per groepslid €10,00 vergoeding voor 

koffie e.d.;
• Jaarlijkse contactavond leden van de projectgroepen: €15,00 per 

persoon
• Receptie van een vereniging in Heijen (schriftelijke uitnodiging) : 

kaartje  + € 30,00
• (26-02-16) Geen verzekering, maar bedrag reserveren voor  

eventuele schade bij kleine evenementen bv. promotiegroep
• 25-05-2018 Een attentie voor leden projectgroepen die stopt: 

een attentie (door werkgroep zelf te regelen)



Financieel beleid 
22-03-2019 voorstel bestuur

• cadeau bij opening Dorpskamer: bv. kleuren tv

• bijdrage dorpsondersteuner €1000
• opstartkosten/vergaderingen
• huur ruimtes, koffie en cake)
• kopieerwerk/folders 

• 2019: jubilea Heisa, website en 100e editie Hejs Nejs: per 
lid van de jubilerende projectgroepen € 30,00 t.b.v. 
samenzijn

• 2020: 10 jarig jubileum HM - Maatschappelijk Idee. 
• Terug laten vloeien deel middelen HM in het dorp. 
• Jury kiest uit ingediende voorstellen tien beste ideeën. 
• Deze ontvangen sowieso € xxx. 
• publiek kiest  1, 2 of 3. Op deze wijze worden de resterende 

€ xxxx verdeeld. 
• Jaarlijks herhalen? HM behoudt uiteindelijk € 20.000 als reserve.



Vragen/tips

• Tip Angeline: 
Zorgvuldig omgaan bij het uitnodigen van de jaarlijkse contactavond

Belangrijk om naast de mensen van de vaste projectgroepen (bestuur, Heisa, 
Hejs Nejs, website, Ommetjes, Historisch Heijen, BROHM, Promotiegroep) de 
mensen uit te nodigen die veel (vaak jaarlijks) voor de groep doen.

Pierre: 

Van harte mee eens! Projectgroepen kunnen dat zelf het beste beoordelen. 
Ook de mensen die net zijn gestopt (zoals bij Promotiegroep of bezorgers) zijn 
van harte welkom. De mensen moeten ervaren dat ze gewaardeerd worden 
voor hun werk voor Heijen.



7. Rondvraag

Dank voor de inbreng en aandacht!!


