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Verslag van de ledenvergadering op woensdag 26 maart 2014 om 13.30 uur  

in dorpshuis de Rosmolen in Beneden-Leeuwen 

 

Aanwezig waren 66 leden ( inclusief 7 bestuursleden ) 
 

 

1. Opening door de voorzitter,  

 Hij vraagt 1 minuut stilte voor de overledenen. 

 

2. Welkom aan de jubilarissen. 

Dit jaar zouden we 9 jubilarissen hebben, 1 is kort geleden overleden, 1 heeft opgezegd en 1 niet 

betaald. Rest 6 personen die 25 jaar lid zijn. 5 aanwezigen werden gehuldigd en kregen een bos 

bloemen en een oorkonde. Mevr. Delicaat werd thuis bezocht en in de bloemetjes gezet door het 

bestuur. 

 

3. ( Her-) verkiezing bestuursleden. 
- Nellie Broeder en Henri van der Vorst zijn aftredend en worden met applaus herbenoemd. 

- Gerrie van Zwam heeft zich vorig jaar tijdens de jaarvergadering aangemeld als nieuw bestuurslid 

maar is na enkele vergaderingen wegens privé-omstandigheden gestopt. 

- Gerard Kouwenberg stopt na vele jaren als bestuurslid. Ben Schoonenberg wordt eindredacteur van 

het Seniorencontact en beheerder va de website, Ben wordt geen bestuurslid. 

- Jeanne de Weijert heeft in de loop van het jaar spontaan zitting genomen in het bestuur met als taak 

ledenadministratie en 2
e
 secretaris.( taakverlichting voor Gé van Hees) 

- Tenslotte doen we nog een oproep voor nieuwe bestuursleden.  

 

4. Goedkeuring verslag ledenvergadering gehouden op 20 maart 2013 

             Dit verslag wordt door de leden unaniem goedgekeurd. 

 

5. Goedkeuring begroting 2014  

Deze wordt door de voorzitter toegelicht en door de leden goedgekeurd. 

 

6. Goedkeuring bestuurlijk jaarverslag 2013 

Het bestuurlijk jaarverslag wordt door de leden goedgekeurd. 

 

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

- Gevraagd wordt waarom niet meer geld op de spaarrekening staat. Antwoord van de penningmeester 

dat hiervoor al per 1 januari actie is ondernomen.    

- Aansluitend wordt het door de leden met unanieme stemmen goedgekeurd.  

 

8. Kascommissie. 

- Het verslag van de kascommissie is schriftelijk ontvangen. 

- De voorzitter leest het verslag voor,  er zijn bij de controle geen onregelmatigheden gevonden. De 

boeken zijn akkoord bevonden 

- Greet Heerkens is afredend als nr.1 en wordt bedankt voor haar werkzaamheden. 

- Nummer 1 op de lijst is nu Annie Vermeulen, nr. 2 Piet Hoogstraten.  

- Reserve is Chris van Kerkhof. 

 

9. Korte pauze  
- Tijd voor een drankje 

- En verkoop van loten 
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10. Vooruitblik naar 2014 en 2015 

10A.    Enkel mededelingen voor Uw agenda: 

Besloten wordt voor het verenigingsjaar 2015 geen contributieverhoging door te voeren. 

- De jaarlijkse vrijwilligersdag staat op de planning voor 11 oktober. 

- Op 17 november staat een themadag op de agenda, meer info in het seniorencontact. 

- En de jaarlijkse Kerstviering is weer in december, waarbij we willen opmerken dat de Kerstviering 

in de toekomst mogelijk samen met de zorggroep zal worden georganiseerd. 

- Tenslotte denken we in het nieuwe jaar een nieuwjaarsreceptie te houden. 

     10B.     De nieuwe Rosmolen: 

- Vorig jaar hebben we enthousiaste mededelingen gedaan over gebruik van het oude SKW gedeelte 

in de Rosmolen. Na diverse gesprekken volgde op 1 april een telefoontje van de gemeente dat het 

niet doorging. 

- Toon Banken heeft namens onze vereniging  zitting in het voorlopig stichtingbestuur. 

- Wat betreft consumpties zijn wij als bestuur bang dat de koffie voor onze leden 2x zo duur wordt als 

in de oude situatie met de Rosmolen. 

- Nieuwe activiteiten ontwikkelen is erg lastig omdat aanvragen van ruimte, activiteitensubsidie en 

huursubsidie altijd een jaar van tevoren gedaan moet worden. 

    10C.     Ontwikkelingen met betrekking tot de Hey-Acker 

- Vooralsnog hebben wij de mogelijkheid de grote zaal van de Hey-Acker te gaan gebruiken. We 

betalen dan geen huur maar bijdrage in energiekosten, milieukosten, onderhoud van de zaal en 

dergelijke. 

- Het bijhouden, stofzuigen etc. van de door ons te gebruiken zaal moeten we zelf doen. 

- Wij denken door een bijdrage van 60 cent voor koffie en thee het grootste deel van bovengenoemde 

kosten te kunnen betalen. 

- We zijn nu op zoek naar meubilair: 25 tafels en 125 stoelen. We houden ons aanbevolen voor 

adviezen via onze leden. 

- Daarnaast moeten we afspraken maken over het sleutelbeheer. 

- Tenslotte geeft Toon Banken ons het advies na te denken over de periode nadat we de Heij-

Ackerzaal niet meer kunnen gebruiken. 

 

11. Ook met de herbenoeming van de heer Propper als lid van de beroepscommissie kon de  vergadering 

instemmen. 

 

12. Rondvraag: 

- Enkele leden klagen erover dat het lettertype in ‘Seniorcontact nieuwe stijl’ te klein is, we zullen 

daar aandacht aan besteden. Verder is men enthousiast over de nieuwe lay-out. 

- Gevraagd wordt om onderzoek te doen naar de geringe opkomst bij de jaarvergadering. 

- Op tijd reclame maken dat leden van de Senioren voor 5 Euro naar de pronkzitting kunnen. We 

stellen voor dat de carnavalsvereniging het initiatief neemt 

- Vraag uit de zaal waarom geen reclame via email. Antwoord: we hebben tot nu toe veel te weinig 

email-adressen. 

- Andere vraag: heeft de zorggroep iets met de gemeente te maken. Antwoord is nee. 

- Verder willen we er op wijzen dat onze leden voor een geringe bijdrage1x per maand kunnen 

deelnemen aan het diner van en door de zorggroep in Elisabeth. We maken ook reclame in het 

Seniorencontact. 

- Opnieuw zijn er vragen over het slechte geluid. Hopelijk zal dat in de nieuwe Rosmolen worden 

aangepakt.  

 

13. Sluiting van de vergadering om 15.30 uur, start van de loterij met aansluitende bingo. 

 

 

Voor akkoord getekend op 17 juni 2014 

 

 

Gé van Hees, secretaris                                        Henri van der Vorst, voorzitter 


