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Verslag van de ledenvergadering op woensdag 20 maart 2013  

 

Aanwezig waren 90 leden 

 

1. Opening door de waarnemend voorzitter, zij vraagt 1 minuut stilte voor de overledenen. 

 

2. Welkom aan de jubilarissen. 

Dit jaar 6 personen die 25 jaar lid zijn. 3 van hen hebben er voor gekozen niet op de 

jaarvergadering aanwezig te zijn, deze worden thuis bezocht. Mevr. C. van der Weijden, mevr. 

A. van Kessel-van Erp en mevr. Van Eldijk-Kremers werden gehuldigd met een bos bloemen 

en een oorkonde. 

 

3. Het jaarverslag van de ledenvergadering van 22 maart 2012  
Dit verslag wordt door de leden unaniem goedgekeurd. 

 

4. De Begroting  

Deze wordt voorgelegd en goedgekeurd 

 

5. Het financieel jaarverslag. 

- Toon Banken vraagt het bestuur waarom het financieel verslag niet in het seniorencontact 

is geplaatst.  

- Antwoord bestuur: wij hebben ervoor gekozen de financiële stukken niet te publiceren 

maar op de vergadering ter inzage te leggen zoals in het seniorencontact is aangekondigd. 

Het Seniorencontact ligt op diverse openbare plaatsen ter inzage. Volgend jaar krijgen alle 

leden de kans deze stukken 2 weken voor de jaarvergadering bij de penningmeester op te 

vragen. 

- Financieel adviseur de Hr Wim Janssen geeft uitleg over het financieel jaarverslag. 

Aansluitend wordt het door de leden met unanieme stemmen goedgekeurd.  

 

6. Kascommissie. 

- Bij afwezigheid van Ton Zaal brengt mevrouw Greet Heerkens namens de kascommissie 

verslag uit, er zijn bij de controle geen onregelmatigheden gevonden. 

- Ton Zaal is aftredend, Greet Heerkens nr.1, Annie Kouwenberg nr.2, Annie Vermeulen 1
ste

 

reserve en Piet van Hoogstraten 2
de

 reserve. 

 

7. Bestuursleden. 

- De aftredende bestuursleden Willie Zondervan en Gerard Kouwenberg worden met applaus 

herbenoemd.  

- Gerda van Dinter is aftredend en niet herkiesbaar wegens verhuizing, het bestuur bedankt 

haar middels een bloemetje voor haar inzet als secretaris en waarnemend voorzitter. 

- Frans van Wezel (ledenadministratie) is medio 2012 afgetreden wegens ziekte.  

- Als nieuw bestuurslid werd Henri van der Vorst benoemd, hij zal de vacante 

voorzittershamer overnemen. 

- Ook is Gé van Hees nieuw in het bestuur en neemt het secretariaat op zich met als 

extra taak de ledenadministratie. 

 

8. Korte pauze met verkoop loten  
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9. Als nieuwe voorzitter geeft Henri een korte introductie: 

- De leeftijdsgroep senioren stijgt het meest in het Land van Maas en Waal 

- De leden worden bijgepraat over de intentie van het bestuur om alle activiteiten weer in 

een locatie onder te brengen. Op dit moment zijn de besprekingen met de gemeente in een 

ver gevorderd stadium over de huur van de voormalige SKW ruimten in de Rosmolen.  

- Toon Banken is bereid gevonden als onze adviseur op te treden namens de Senioren 

Vereniging 50+. Toon zal onze zaken behartigen inzake de plannen voor de nieuwe 

Rosmolen en in overleg met het bestuur aan fondsenwerving doen. 

- Met betrekking tot de beweegtuinen is er een afspraak met Miranda van Zwam. 

- Betreft WMO. Piet Rutten stopt, vraag is of iemand interesse heeft in de WMO advies raad 

zitting te nemen. 

- Na de vraag of er in de zaal nog gegadigden zijn het bestuur te versterken geeft Gerrie van 

Zwam zich spontaan op, Gerrie wordt op de eerstvolgende vergadering uitgenodigd. 

- Nog even een toelichting waarom het financieel overzicht niet meer in ons contactblad 

staat. De reden is dat er in de toekomst geen seniorencontact meer wordt uitgegeven maar 

een 2-maandelijks mededelingenblad en dan bij voorkeur zoveel mogelijk per email ( mede 

om de frequentie van het verschijnen te verhogen en toch de kosten te verlagen ). 

- Tenslotte nog even een toelichting waarom het belangrijk is dat wij bij KBO-Brabant zijn 

aangesloten omdat dit een groter orgaan is dat ons landelijk vertegenwoordigd. 

- Maar onze prioriteit zal dit jaar toch liggen in Beneden-Leeuwen met name het 

samenbrengen van onze activiteiten zodat we meer het gevoel krijgen dat we een 

vereniging zijn. Het bestuur wil streven naar een ontmoetingsplaats voor senioren. 

 

10. Zoals aangekondigd wordt voor het verenigingsjaar 2014 de contributie niet verhoogd. 

 

11. Ook met de herbenoeming van de heer P. Luites als lid van de beroepscommissie kon de  

vergadering instemmen. 

 

12. Rondvraag: 

- Renee Theunissen komt nog even terug op de Stamppotdag ( 60-jarig jubileum) met name 

de gezellige band, kunnen we niet vaker een dansmiddag of avond organiseren. De 

voorzitter zegt toe dat dit een goed idee is als we het voormalige SKW gebouw zover klaar 

hebben we een openingsfeest kunnen organiseren. 

- Mevr. Selissen geeft aan dat onze beweegtuin gevaarlijk is. In Maurik zijn beweegtuinen 

die niet gevaarlijk zijn. 

 

13. Sluiting van de vergadering om 15.25 uur, start van de loterij met aansluitende bingo. 

 

 


