Verslag van de ledenvergadering op woensdag 23 maart 2016 om 14.00 uur
in zaal De Hey-Acker in Beneden-Leeuwen
Aanwezig waren 90 leden ( inclusief bestuursleden )
1.

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

2.

Welkom aan de jubilarissen.
We hebben dit jaar 23 jubilarissen die 25 jaar lid zijn van onze vereniging. Allen hebben een kaart
ontvangen met een uitnodiging aanwezig te zijn bij de jaarvergadering. Acht van hen zijn aanwezig en
worden door alle bestuursleden persoonlijk gefeliciteerd, getrakteerd op een attentie en een bos bloemen.
Alle andere jubilarissen worden na telefonisch en/of schriftelijk contact thuis bezocht als dit op prijs
gesteld wordt.

2a

Onthullen naam van de zaal.
Truus van Os, wordt als winnares naar voor geroepen. Truus mag het naambord met de nieuwe naam van
onze zaal onthullen: ‘Ons Huukske’

3.

( Her-) verkiezing bestuursleden.
- Nellie Broeder, Willy Zondervan en Gé van Hees zijn aftredend. Nellie Broeder heeft halverwege
het verenigingsjaar aangegeven dat ze gaat stoppen. Willy en Gé zijn herkiesbaar en worden met
applaus herbenoemd. In de loop van het jaar zijn eerst Kees de Haas en in een later stadium Harry
Pastors als aspirant bestuursleden aangeschoven. Het bestuur stelt voor beide heren een voor een te
benoemen middels handopsteken. Voor de benoeming van Kees de Haas gaan alle handen in de
lucht. Daarna krijgt ook Harrie Pastors een positieve uitslag met een groot aantal handen. Na de
stemming komt vanuit de zaal komt een reactie ( 2 handen ) dat er bezwaar is tegen deze manier van
stemmen, mag niet volgens de statuten, art13A-lid 1. De voorzitter grijpt in en neemt de
eindbeslissing. Beide heren zijn met applaus van de zaal benoemd. Beide heren stellen zich daarna
voor. ( in Seniorencontact heeft een uitgebreider introductie van beide heren gestaan )

4.

Goedkeuring verslag ledenvergadering gehouden op 18 maart 2015
Dit verslag wordt door de leden unaniem goedgekeurd.

5.

Goedkeuring bestuurlijk jaarverslag 2015
Het bestuurlijk jaarverslag wordt door de leden goedgekeurd.
- Het aantal leden is met 17 afgenomen.
- Extra activiteiten in 2016:
+ tablet-cursus is begonnen.
+ dansmiddag in het kader van Koningsdag op maandag 25 april
+ fietsclub met als thema Giro d‘Italia
+ vlooienmarkt
+ matinee, dansen op maandag tijdens de kermis

6.

Het financieel jaarverslag
- Financieel adviseur de heer Wim Janssen geeft uitleg over het financieel jaarverslag.
- Enkele zaken worden toegelicht: Met name dat de gift van de vrienden van de Hey-Acker is besteed
aan een ringleiding, 6 schorten en 2 naamborden ‘Het Huukske’
- Daarnaast wordt melding gedaan over het medegebruik door onder andere: damesvereniging
Vrouwen van NU, damesvereniging LVV, De Leeuwenkuil met jaarafsluiting.
- Vraag uit de zaal. Is het bedrag van de afdracht aan KBO-Brabant niet te veel ten opzichte van de
contributie. Henri geeft toelichting wat KBO met deze financiën doet.
- Aansluitend wordt het financieel jaarverslag door de leden met unanieme stemmen goedgekeurd.
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7.

Kascommissie.
- De voorzitter leest het verslag voor, er zijn bij de controle geen onregelmatigheden gevonden. De
boeken zijn akkoord bevonden
- Chris van Kerkhof was verhinderd. René Theunissen en Piet van Hoogstraten hebben de kas
gecontroleerd. Nummer 1 op de lijst is nu René Theunissen, nr. 2 Chris van Kerkhof.
- Reserve nr 1: nr 2:

8.

Goedkeuring begroting 2015
Deze wordt door de leden goedgekeurd nadat de voorzitter enkele zaken heeft toegelicht.
- Vraag over gemeentelijke subsidies, deze zijn gehalveerd.
- Kosten Seniorenconcept, te hoog t.o.v. opbrengsten advertenties. René Theunissen gaat proberen
nieuwe advertenties te scoren.
- Chris denkt dat ONS niet gelezen wordt! Voorzitter legt uit dat elke maand ca. 25 Nestors in de zaal
liggen door samenwerking met de andere Seniorenverenigingen in West Maas en Waal.
- René stelt voor ONS te benaderen en een vaste rubriek in te sturen: ‘Ons Huukske’

9.

Korte pauze

10. Aanpassen contributie

Tijd voor een drankje, verkoop van loten en toiletbezoek.
Er is dit jaar geen reden de contributie te verhogen.

11. Terugblikken en vooruitkijken door de voorzitter
Op dit moment is ons grootste aandachtspunt. Waar zetten we onze activiteiten voort als we eind 2017
de Heyacker moeten verlaten. We hebben hiervoor diverse opties.
- Verlenging van het contract met zorggroep voor de huur van de Heyacker.
- Huur van de oude bibliotheek, inmiddels met verhuurders Van Tiem en Van de Bosch gesproken
- Huur van de oude Rabobank, tel besproken met de heer Vermeulen. Te duur voor ons.
- Lagere school De Wijzer, besprekingen volgen dit jaar.
- Café Jansen Steenbergen, Gerard Jansen wil onder geen voorwaarde verhuren.
- De Strang, telefonisch met de eigenaar “De Driestroom” contact gehad. voorlopig geen optie omdat
stichting meerwaarde voor 2 jaar heeft gehuurd. Wel afgesproken in contact te blijven.
- Sportkantine van Leones. Nog afspraak maken wat de plannen van Leones zijn.
- Schuur van de fam. Van Kerkhof tegenover de brandweerkazerne.
- Oude politiebureau, hierover is al contact geweest voordat we de Heyacker in gebruik namen
- Tenslotte zijn en blijven we in bespreking met de Stichting Sport en Recreatie over De Rosmolen.
( Chris pleit voor handhaving van De Heyacker namens veel omwonenden, we gaan van deze
ondersteuning zeker gebruik maken als we in bespreking gaan met gemeente etc.)
12. Herbenoemen lid van de beroepscommissie
Ook met de herbenoeming van de heer Luiten als lid van de beroepscommissie is vergadering akkoord.
13. Rondvraag:
- Willemien Romeinders doet een oproep voor meer schoonmakers.
antwoord: ( als we hiervoor niet voldoende aanmeldingen krijgen gaan we praten met de organisatie
‘studentenklusjes’, nadeel is wel dat hier een kleine vergoeding tegenover staat )
- Gerrit Sepers heeft gelezen dat er sprake is van het organiseren van een inloopochtend. De eerste
aanzet was woensdag jl. met vertegenwoordigers van de vraagwijzer, stichting STUW, ZZP-ers,
stichting meerwaarde , Senang en vertegenwoordiging bestuur Seniorenvereniging
- Netty Heimeriks: de kunstbus hoort niet bij de Seniorenvereniging, dus niet in bestuurlijk verslag.
14. Sluiting van de vergadering om 16.05 uur, start van de loterij met aansluitende bingo.

Voor akkoord getekend op 17 april 2016
Gé van Hees, secretaris

Henri van der Vorst, voorzitter
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