Giacomo Puccini
Italiaanse componist

Giacomo Antonio Domenico Michele Secondo Maria Puccini
Geboren te Lucca, Groot Hertogdom Toscanië op 22 december 1858
Overleden te Brussel op 29 november 1924

Voorwoord
Beste bewoners Puccinihof,
Voor u ligt het jaarverslag 2016 van onze bewonersvereniging.
In 2017 zullen we weer een fietstocht organiseren en ongeacht het aantal deelnemers laten
we de fietstocht altijd doorgaan. Natuurlijk zal ook het Jeu de Boules toernooi met Franse
middag ingepland worden. Voor beide evenementen krijgt u tijdig een uitnodiging. Als
iemand nog een leuk idee heeft om te organiseren geef dit dan door aan het bestuur via
secretariaat@puccinihoftilburg.nl of geef het door aan een van de bestuursleden.
Oproep: geef je email adres door aan secretariaat@puccinihoftilburg.nl dan kan het bestuur
iedereen snel op de hoogte brengen bij bijzondere gebeurtenissen in de Puccinihof hierbij
kun je denken aan:
- Inbraak of pogingen tot inbraak zodat iedereen extra alert kan zijn
- Vernielingen binnen het hofje
- Als bewoners gaan verhuizen
- bij overlijden van een bewoner
etc.
Het is dan wel belangrijk dat het secretariaat wordt geïnformeerd.
Ook zal bovengenoemde informatie op de website vermeld worden:
www.puccinihoftilburg.nl

Contributie
De contributie voor 2017 is niet verhoogd, het bedrag blijft dus € 12,50 per
lid/huisnummer.
Het bestuur van de bewonersvereniging vindt het prettig als iedereen tijdig
zijn contributie betaald. Inmiddels hebben al diverse bewoners de contributie
betaald. De bewoners die nog niet betaald hebben zullen een
herinneringsmemo ontvangen.
Bij voorbaat dank voor uw medewerking!
Met vriendelijke groet,
Bestuur bewonersvereniging Puccinihof

Op een woonerf, tegenwoordig erf genoemd, gelden de volgende regels:







Binnen een erf mag alleen stapvoets worden gereden - maximaal 15 km/uur).
Deze maximumsnelheid vloeit voort uit een arrest van de Hoge Raad.
In woonerven zijn alle kruispunten gelijkwaardig. Dit betekent dat ALLE bestuurders
van rechts voorrang hebben.
Voetgangers (ook kinderen) mogen de hele breedte van de openbare weg gebruiken
om te lopen of spelen. Om de indruk te vermijden dat er onderscheid is tussen de
rijbaan en het trottoir, zijn in een woonerf daarom geen verhoogde trottoirs
aanwezig.
Parkeren mag alleen op de daarvoor bestemde plaatsen. Deze parkeervakken zijn
voorzien van de letter “P” of een P-bord.
Bestuurders die het erf vanaf de weg binnenkomen, of die het erf verlaten, moeten
het overige verkeer (dus óók voetgangers) voorrang verlenen. Daarbij is de in/uitgang van een erf vormgegeven als een uitrit met doorlopend trottoir.

Werk mee aan een vei lig woonerf
Met de regels wordt getracht een basis te leggen voor het veilig gebruik maken van de
openbare weg. Dit geldt voor zowel gemotoriseerd als niet-gemotoriseerd verkeer en
voetgangers. Rijdend verkeer mag voetgangers niet hinderen. Andersom mogen
voetgangers en spelende kinderen rijdend verkeer niet onnodig belemmeren. Alleen
wanneer iedereen zich houdt aan deze regels worden ongelukken zoveel mogelijk
voorkomen. Denk hierbij vooral aan kinderen. Kinderen kunnen niet altijd de gevolgen van
hun gedrag overzien wanneer ze op straat spelen. Parkeer daarom uw auto op uw eigen
oprit en pas wanneer het niet anders kan in de daartoe bestemde vakken. Laat ook uw
gasten de auto parkeren in de daartoe bestemde vakken c.q. op uw eigen oprit.
Pas uw snelheid aan en r ijd a lleen st apvoets - maximaal 15 km/uur.
Help elkaar aan deze regels te herinneren en spreek elkaar aan wanneer men de regels
even vergeten is. Via bekeuringen wordt het niet veiliger op een erf. Daarom een verzoek
aan alle bewoners: houdt gezamenlijk ons erf een veilige en fijne plek. Kleine moeite,
groot plezier!

Activiteiten in 2016
Nieuwjaarsreceptie Bewonersvereniging Puccinihof
Op zaterdag 9 januari 2016 was er de traditionele nieuwjaarsreceptie van onze
bewonersvereniging. En ook deze keer werden we weer gastvrij ontvangen door de familie
Weijters.
Op de nieuwjaarsreceptie kwamen vanaf 16.00 uur ca. 45 bewoners van
de ‘champagne’ proeven en genieten van het vrolijk samenzijn met de
buren. Iedereen wenste elkaar alle goeds voor het nieuwe jaar. De
inmiddels traditionele erwtensoep ontbrak niet bij dit gezellig samenzijn.
In de nieuwjaarstoespraken keek de voorzitter nog even terug naar de
activiteiten van dat betreffende jaar. Tot slot bedankte de voorzitter Pierre en Iris Weijters
voor het beschikbaar stellen van hun garage en Jan en Marij van Nunen voor het verzorgen
van de verhuur van de statafels.
Het waren weer gezellige uurtjes! Dus kunnen we weer terugkijken op een geslaagde
nieuwjaarsreceptie. Waarvoor allen hartelijk dank!
Hans van Zon

Jeu de boules zomeravondcompetitie 2016

Verslag Jeu de Boules competitie 2016
Voor deze editie van de competitie hadden zich 10 teams ingeschreven. Hiervan waren 7
beproefde teams van de afgelopen jaren. Tevens 3 teams waarvan de deelnemers zich in
het verleden al bewezen hadden maar voor dit jaar in een andere samenstelling speelden.
Guus de Laat had zich ook aangemeld en ging samen spelen met Ton Basters. Karel Drijvers
ruilde van partner en ging samenspelen met Sjef Snijders en Frieda Pfeiffer wisselde van
partner en ging samenspelen met Ineke van Gansen. Kortom alle ingrediënten waren
aanwezig om er weer een leuke onderlinge strijd van te maken.
Op verzoek van de meeste teams werd er weer gespeeld volgens het oude concept,
namelijk in 2 poules waarna er weer kruisfinales gespeeld zouden worden. Hierdoor blijft de
competitie tot en met de finale spannend in de strijd om de ereplaatsen.

Helaas moesten de titelverdedigers van de editie 2015, Ton en Wilma van den Boom, zich al
voor aanvang van de eerste wedstrijden wegens gezondheidsproblemen terugtrekken uit de
strijd.
De competitie kwam
(wederom) laat op gang
maar daarna barstte de
strijd in alle hevigheid los.
Naarmate de deadline
naderde waarop al de
poulewedstrijden gespeeld
moesten zijn werd al snel
duidelijk dat het team
Boules Hit, gevormd door
Jan en Ruben van Nunen,
niet meer in de
gelegenheid waren om al
hun wedstrijden te spelen
door tijdgebrek wegens
onregelmatige werktijden.
Omdat deze situatie
waarschijnlijk niet zou
veranderen voor de te
spelen wedstrijden in de
plaatsingsronde waarbij 8
teams over zouden blijven voor de kruisfinales zagen deze spelers zich helaas gedwongen
om zich terug te trekken voor de rest van de competitie. Gezien hun prestaties uit het
verleden was dit des te jammer omdat hiermee, na het al eerder vermelde terugtrekken
van Ton en Wilma van den Boom, wederom een potentiele titelkandidaat van het toneel
verdween.
Na diverse spannende wedstrijden bleken uiteindelijk het team Koko & Sjanel, Ria Kools en
Annelieke Kuipers en het team Havanna’s, Jan en Anne-Mien van Gils doorgedrongen te zijn
tot de grande finale.
Normaliter wordt de finale gespeeld tijdens een gezellige Franse middag waarbij door
middel van een minimix een voor iedereen toegankelijk toernooi wordt georganiseerd.
Helaas was er dit jaar voor dit minimix toernooi te weinig belangstelling en werd besloten
om na afloop nog een gezellig samenzijn te regelen voor alle aanwezigen waarbij een hapje
en een drankje niet mochten ontbreken.
De finale werd uiteindelijk gewonnen door de Havanna’s. Na afloop van de finale welke zich
mocht verheugen in een grote belangstelling werd nog enkele uren nagepraat over de
wederom leuke en ontspannende editie van de competitie in ons hofje.

Fietstocht
Helaas is wederom de fietstocht in 2016 niet doorgegaan. In 2017 zal weer een fietstocht
uitgezet worden en ongeacht het aantal deelnemers zal de fietstocht altijd verreden worden
mits het weer geen spelbreker is zodat er weer gezellig gefietst kan worden.

Te huur voor leden van onze bewonersvereniging

STAANTAFELS
Sinds een aantal jaren beschikt onze
vereniging over 3 staantafels.
Deze kunnen door de leden worden
gehuurd voor € 2,50 per tafel / per dag.

Te reserveren bij:
Jan van Nunen
Puccinihof 645
Tel. 06-22480375

Balans per 31 december 2016
Activa

Passiva

31-12-2016 31-12-2015

Inventaris:
Tent
Statafels

31-12-2016 31-12-2015

Kapitaal:

Geldmiddelen:
ING zakelijke rekening
ING-spaarrekening
Kas

Voorzieningen:
Lustrumfeest
Overige activiteiten
Investeringen

€ 224,18 € 1.888,02
€ 2.910,12 € 1.154,40
€ 59,45
€ 22,85

Vorderingen:
Nog te ontvangen contributie
Vooruitbetaalde kosten Nieuwjaarsreceptie
Rentebank

€ 37,50
€ 204,07
€ 6,00

Totalen

€ 227,00

€ 840,00
€ 570,00
€ 1.504,32 € 1.444,77
€ 776,00
€ 776,00

Schulden:
Nog te betalen posten
Vooruit ontvangen:
Contributie 2017/2016

€ 25,00
€ 92,00
€ 5,00

€ 227,00

€ 3.441,32 € 3.187,27

€ 44,00

€ 57,00

€ 50,00

€ 112,50

€ 3.441,32 € 3.187,27

Staat van baten en lasten over 2016
Lasten

Werkelijk
2016

Begroot
2016

Werkelijk
2015

Baten

Werkelijk Begroot Werkelijk
2016
2016
2015

Activiteiten:
Nieuwjaarsreceptie.
€
Franse middag/ Jeu de boules. €
Fietstocht
Kerstattentie/ versiering
€
Overige activiteiten

-28,90 €
38,05

70,00 €

-10,35

Contributie 2016/2015
52 leden x €12,5

87,80 € 100,00 €

122,85

Algemene kosten:
Bestuursvergaderingen.
Drukwerk.
Kosten website.
Bankkosten.
Representatiekosten.
Algemene kosten.

€ 26,66
€ 97,25
€
7,50
€ 43,41 € 150,00 € 43,41
€ 127,06 € 125,00 € 123,79
€ 50,00
- € 18,75
€ 45,00 €
7,50

Dotatie voorziening
lustrumfeest 2018
bijdrage leden.

€

Positief resultaat 2016/2015

€
€

270,00 € 290,00 €
59,55

€ 650,00

€ 700,00

€ 700,00

Donaties

€ 25,00

€ 25,00

€ 25,00

Overige baten:
Ontv. contributie voorg. jaren

€ 25,00

Verhuur inventaris:
Statafels

€ 37,50

€ 50,00

€ 33,00

€ 6,72

€ 5,00

€ 5,56

Rentebanken

€ 100,00

290,00

€

233,45

744,22 € 780,00 €

863,56

€ 744,22

€ 780,00

€ 863,56

Begroting 2017
Lasten

Baten

Activiteiten:
Nieuwjaarsreceptie
Kerstversiering/ attentie
Overige activiteiten

Contributie 52 x €12,50
€ 90,00
€ 50,00

Algemene kosten:
Kosten website
Bankkosten
Overige algemene kosten

€ 150,00
€ 125,00
€ 45,00

Donatie voorziening:
Lustrumfeest 2018

€ 270,00

Totalen

€ 730,00

€ 650,00

Donaties

€ 25,00

Verhuur statafels
Rente ING Bank

€ 50,00
€ 5,00

€ 730,00

BESTUURSLEDEN

Harrie Priems, voorzitter
Puccinihof 636
Tel. 06-37546394
E-mail : voorzitter@puccinihoftilburg.nl
Bestuurslid sinds oktober 2014

Hans van Zon, penningmeester
Puccinihof 674
Tel. 4555734
E-mail : penningmeester@puccinihoftilburg.nl
Bestuurslid sinds februari 2006

Jan van Gils, Secretaris
Puccinihof 667
Tel. 5362235
E-mail: secretariaat@puccinihoftilburg.nl
Bestuurslid sinds maart 2010

Patty van de Sanden
Puccinihof 624
Tel. 06-13365618
E-mail: pattyvdsanden@gmail.com
Bestuurslid sinds maart 2013

René van de Kerkhof
Puccinihof 634
Tel. 06-10926726
E-mail: renevdkerkhof@gmail.com
Bestuurslid sinds maart 2013
Iris Weijters
Componistenlaan 1
Tel.
E-mail: weijters.afbouw@kpnmail.nl
Bestuurslid sinds oktober 2015

