Verslag jaarvergadering 2019
1. De voorzitter heet alle aanwezigen hartelijk welkom. Een extra
welkom aan de aanwezige jubilarissen. De andere jubilarissen
worden thuis door een of twee bestuursleden bezocht. Totaal aantal
aanwezigen: 93 leden inclusief bestuur. Van het bestuur is Jeanne
afwezig i.v.m. familieomstandigheden, 5 leden hebben zich
afgemeld. Tijdens de Kersttoespraak en in het voorwoord van Ons
Buukske is al een terugblik gegeven over het verenigingsjaar 2018
en de nieuwe activiteiten van 2019. Inmiddels is de tweede sessie
danslessen al weer volop bezig en regelmatig wordt door henzelf
een dansavond, ook voor niet cursisten, georganiseerd.
Gisteravond, dinsdag 26 maart waren 35 leden bij deze vrije
dansavond aanwezig. Begin januari is de sjoelcompetitie van start
gegaan met 16 leden. Voor het dammen zijn nog niet zoveel leden
warm te krijgen, beide instructeurs hebben enkele partijen tegen
elkaar gespeeld. Een nieuwe activiteit, de open eettafel, elke tweede
woensdag van de maand is inmiddels 2x succesvol verlopen met ca.
32 deelnemers (er kunnen overigens maximaal 40 deelnemers per
keer aan meedoen). De eerstvolgende staat gepland voor woensdag
10 april. Dan nog een opmerking over het fietsen. Tot nu toe
hebben zich geen kandidaten gemeld die het fietsen willen
coördineren. Als dat zo blijft overwegen we deze activiteit van onze
agenda te halen. Nu we het toch over fietsen hebben wil ik
Wilhelmien Romijnders fêteren met een bloemetje. Willemien heeft
vele jaren het fietsen begeleid. Ze heeft vorig jaar aangegeven te
stoppen, uiteraard respecteren wij dat. Wij bezoeken haar thuis en
nemen afscheid met een bloemetje Bovendien heeft Wilhelmien het
KBO-blad ‘Ons’ en het ‘Seniorencontact’ rondgebracht en heeft ze
meegedraaid in de schoonmaakploeg. Een ander noemenswaardig
onderwerp is Ons Buukske. Er is al veel over gezegd in de nieuwe
aflevering. Er is onder andere aangekondigd dat we een vrijwilliger
van het jaar hebben en dat is Mary Oremus, voor Mary hebben we
ook een bloemetje. Mary heeft 2 jaar geleden op eigen kracht zeer
veel bingo-prijzen bij winkeliers opgehaald en het afgelopen jaar
afspraken gemaakt over advertenties. 90 % van de advertenties is
door Mary geregeld. Alle overige activiteiten in het komende jaar
zullen hetzelfde zijn als vorig jaar. Maar als er een ijsbaan komt dan
zal ik weer een beroep op jullie doen enkele uren ter beschikking te
stellen om diverse diensten in te vullen.

2. Huldiging van de jubilarissen: Cis van de Pol-Peters, Johan van de
Hurk, Lien van Tiem-v.d.Geer, Bets v.d.Bosch-Koendering, Annie
v.d.Wert-de Kock, Marie v.d.Bosch-Stevens, Nellie v.d.Hurk en Piet
van de Hurk. De afwezigen: Tonnie van Gelder-Hol, Frans van Tiem,
Jan Peters en Cor Jansen Reijers worden thuis door een of twee
bestuursleden bezocht.
3. Verkiezing bestuur: Aftredend en herkiesbaar, Willy Zondervan,
Kees de Haas en Gé van Hees. Zij worden met algemene stemmen
herkozen. Riet Maas is gestopt als penningmeester, Theo de Leeuw
wordt de nieuwe penningmeester (er hadden zich geen
tegenkandidaten aangemeld).
4. Het verslag van de ledenvergadering van woensdag 21 maart 2018,
zie het seniorencontact van mei 2018, is zonder opmerkingen
goedgekeurd.
5. Het bestuurlijk jaarverslag, zie Ons Buukske maart 2019, is zonder
wijzigingen goedgekeurd.
6. Het financieel verslag, geprojecteerd op het groot scherm, wordt
toegelicht door onze financiële adviseur. Theo en Kees hebben waar
nodig nog enkele posten toegelicht. Theo, onze nieuwe
penningmeester heeft daarna verteld hoe hij de financiën dit jaar
gaat beheren. Ook heeft Theo de spelleiders verteld hoe de munten
en het geld voor de zaalgebruikers verwerkt moet worden.
7. Kascontrole: door een communicatiefout hebben niet Chris van
Kerkhof en Annie Vermeulen de boeken gecontroleerd maar Chris
met Greet Heerkens. De financiën zijn goedgekeurd en de
commissie is decharge verleend. Chris treedt nu af. De nieuwe
kascontrolecommissie bestaat uit Greet Heerkens(1) en Annie
Vermeulen(2), reserve van dit jaar Wicky van de Wielen blijft nu
reserve voor 2019.
8. Korte pauze. Het bestuur stelt iedereen in staat een consumptie te
bestellen. Leden hebben tijd hun loterijlootjes te kopen.
9. In 2019 zal geen contributieverhoging worden doorgevoerd.
10.
De heer Luiten van de beroepscommissie is aftredend en
herkiesbaar. Adrie Gardien ( begeleider van een van de jubilarissen)
stelt een vraag over de werking van de beroepscommissie, deze is
naar tevredenheid beantwoord.

11.
Rondvraag: Meindert Tegel stelt een vraag naar aanleiding van
de AVG. De voorzitter antwoordt met de opmerking dat we alle
handelingen onder controle hebben, alle commissieleden zijn op de
hoogte en/of worden er op aangesproken
Na de rondvraag volgt de verloting en aansluitend de bingo in 5 rondes.
Maar de voorzitter wordt geïnterrumpeerd omdat waarnemend
burgemeester Bert van Swam binnenkomt om een lintje uit te reiken aan
Riet Maas voor haar verdiensten als penningmeester bij de
Seniorenvereniging, voor alle andere activiteiten bij de
seniorenvereniging, bestuurslid bij ‘Terug in de Ted’, diverse commissies
bij de gemeente en als persoon altijd klaarstaat om zieken en bejaarden
te helpen die niet mobiel zijn. Bij deze uitreiking was het gezin en familie
van Riet aanwezig.
Sluiting van de afsluitende bingo ca. 16.00 uur.
Gé van Hees , secretaris / waarnemend voorzitter

