
       
       Verslag van de wijk Kroon-Krollaan in het afgelopen jaar .
Het is nog steeds fijn wonen in deze wijk waar in totaal 
ongeveer 
120 huizen staan aan de diverse staatslieden/ministers - straten
die 
gebouwd  zijn in 1993-1994. 
Er zijn in een aantal, de zogenaamde senioren - huisjes aan de 
dr. Drees 
laan de nodige vernieuwingen geweest van keukens en 
warmketels  
Dus die kunnen voorlopig met deze aanpassingen weer enkele 
jaren 
vooruit.  Verder geen aparte zaken die vernoemd moeten 
worden.
Wel is het fijn en goed dat er op de grote speelweide in de wijk 
een 



aantal nieuwe toestellen aangelegd zijn.  Namens de wijk,
Cor Rooijackers, deelnemer / lid van   h v  W o C o m  - Helmond

VERSLAG VAN DE NIEUWE BRANDEVOORT WIJK
Hallo beste medehuurders in Brandevoort , Al  7 jaar woonachtig in 
Brandevoort, en wel aan de ecozone ! en dat bevalt goed.  

Een prachtige route die rondom een groot gedeelte in deze wijk loopt. 
Lengte ongeveer 2 km, met volop genieten van de natuur, waar ook (als 
u geluk heeft) een ijsvogel paartje te zien is!

Maar ook waar u heerlijk kunt zitten en er voor de kids volop 
speeltoestellen staan en waar in de zomer ook gezwommen wordt.

Het is een mooie en inmiddels ook aardige drukke wijk, met mooie 
gebouwen en een eigen centrum waar alles voor handen is!

Zeker de moeite waard om er eens een bezoekje te brengen.  Groet, 
Annelies Jussen





        Begroting     voor     boekjaar     2 0 2 2
Saldo 1-1-2022  € 1.613.00

Inkomsten                                                                                     
Uitgaven
Ondersteuning   19.500.00       Abonnement   +                
Wocom                                            Administratie - contract   €   
300.00
                                                           Advertenties                      
400.00
                                                            Verteer-vergaderingen     
1250.00 
                                                            Leefbaarheid/Relaties       
00.00
                                                           Bankkosten                        
125.00
                                                           Woonbond hulpkosten       
2250.00   
                                                           Vrijwilligers leden verg.     
9500.00 
                                                            Autokosten km verg.         
150.00
                                                           Kantoor - Secr. Kstn           
175.00



                                                           Drukwerk - Portikosten      
200.00
                                                           Tel. kosten - DB leden        
1500.00 
                                                           Website – ICT kosten          
1400.00   
                                                           Cursus-Begeleid-Kosten     
750.00       
                                                           Wijk commissiekosten       
1500.00
  
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----
 Totaal     €   19.500.00                  Totaal                            €     
19.500.00
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++
                                                                    
                   
Inschrijvings overzicht :
Online inzage uittreksel            K v K-nummer 17131317 
Rechtspersoon RSIN 810324386 Rechtsvorm Vereniging 
met volledige rechtsbevoegdheid Statutaire naam 
Huurdersvereniging woCom Helmond Statutaire zetel 
Gem. Helmond-Schermerhornlaan 91, 5707KG Helmond .
Activiteiten SBI-code: 94997 
Datum akte van oprichting 20-12-2000 
Datum akte laatste statutenwijziging 25-11-2021 



  


