Verslag van de ledenvergadering op woensdag 22 maart 2017 om 14.00 uur
in ‘Ons Huukske’ van de Heyacker in Beneden-Leeuwen
Aanwezig waren 90 leden ( inclusief bestuursleden )
1.

Opening door de voorzitter,
Hij vraagt 1 minuut stilte voor de overledenen.
Henri geeft een kort overzicht over de activiteiten van het verenigingsjaar 2016. Zoals die ook in het
bestuurlijk jaarverslag zijn opgenomen. Maar het belangrijkste punt is voor ons de zoektocht naar een
nieuwe locatie. Elke vrijdagmorgen om 10 uur vergadert de accommodatie commissie. Nummer 1 op de
lijst staat nog steeds De Heyacker, Medio juli geeft de raad van bestuur van de zorggroep hierover meer
duidelijkheid. Intussen zijn een aantal bezochte locaties afgevallen maar actueel op dit moment zijn:
koop of huur van de kantine van Leones. Medegebruik van ‘De Strang’ samen met stichting
Meerwaarde. Huur van de foyer van het museum. Tenslotte zijn we altijd in open gesprek gebleven met
de wethouder en het bestuur MFA De Rosmolen om onze activiteiten toch daar voort te zetten.

2.

Welkom aan de jubilarissen.
Dit jaar zouden we 9 jubilarissen hebben, 1 heeft opgezegd. 3 van hen waren aanwezig, Gert van
Dodewaard , 40 jaar lid en de dames Conrada de Groen-Brouwers en Nelly de Heuvel-Zoetekouw beide
25 jaar lid zijn tijdens de vergadering in de bloemetjes gezet. Gerda van Elk-van Echteld, Riek van
Haagen-van Gelder, Bertha Lieverloo-van Zuilen, Dre van Rossum-van Gelder en de heer Piet van
Rossum zijn thuis bezocht en in de bloemetjes gezet door een of meer bestuursleden.

3.

( Her-) verkiezing bestuursleden.
- Jeanne de Weijert, Harry Pastors en Henri van der Vorst zijn aftredend. Harry heeft aangegeven te
stoppen, Jeanne en Henri worden met applaus herbenoemd.
- Inmiddels zijn 2 personen benaderd om zitting te nemen in het bestuur, beide hebben het in beraad,
we hopen dat ze in de loop van het jaar bij ons aanschuiven.
- Om het bestuur compleet te maken zoeken we nog 1 nieuw bestuurslid.
- Als het bestuur dan compleet is gaan we de bestuurstaken herverdelen.

4.

Goedkeuring verslag ledenvergadering gehouden op 20 maart 2016
Het verslag wordt door de leden unaniem goedgekeurd.

5.

Goedkeuring begroting 2017
Deze wordt door de voorzitter toegelicht en door de leden goedgekeurd.

6.

Goedkeuring bestuurlijk jaarverslag 2016
Het bestuurlijk jaarverslag wordt door de leden goedgekeurd.

7.

Het financieel jaarverslag
- Voorafgaand aan het behandelen van het jaarverslag geeft Henri uitleg over een aantal maatregelen
die we voorstellen over prijsverhogingen die nodig zijn om de te verwachten hogere lasten vanaf 1
januari 2018 op te kunnen vangen. De prijs van de consumptiemunten gaat per 1 september omhoog
van 60 naar 80 eurocent. De contributie zal de komende jaren met € 2,50 per jaar verhoogd worden.
De gebruikers van de zaal zullen ook meer gaan betalen voor wekelijkse of maandelijkse activiteiten
in de verenigingszaal.
- Leden komen nog met ideeën over het genereren van extra geld door uitschrijven van obligaties en /
of crowdfunding. Zodra we duidelijkheid hebben over een nieuwe zaal gaan we hier naast de
beoogde verhogingen van contributie en consumptieprijzen serieus mee aan de gang.
- Het bestuur geeft nog een opsomming van extra inkomsten die naast de contributie en barinkomsten
voor het boekjaar 2017 kunnen worden bijgeschreven: Lauwe-on-Ice € 390, NL-Doet € 400 ,
Jumbo: € 250, Premieplan 2016 KBO € 400 en Rotary Maasenwaal/ Tiel een bijdrage voor de
koersbalmat die is aangeschaft. En een nog niet bekend bedrag via de Rabo Clubkascampagne.
Tenslotte ligt er nog een aanvraag bij KBO Brabant van € 1300, bijdrage voor het premieplan 2017.

Correspondentieadres: Postbus 83, 6658 CR, Beneden-Leeuwen, Tel. 06 303 544 96
Bankrekening 10.58.12.153. Ingeschreven bij KvK Midden-Nederland onder nr. 11052368
Website: www.maaswaalweb.nl/seniorenleeuwen

-

Financieel adviseur de Hr. Wim Janssen geeft uitleg over het financieel jaarverslag.
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
- Chris van Kerkhof en René Theunissen worden bedankt voor hun werkzaamheden
- Nummer 1 op de lijst is nu Chris van Kerkhof …….
- 1ste reserve is:

9.

Korte pauze.
- Tijd voor een drankje
- En verkoop van loten

10. Herbenoemen lid van de beroepscommissie.
- Conform artikel 3 van het reglement voor de beroepscommissie en het rooster van aftreden is de
heer Pröpper aftredend. De heer Pröpper heeft aangegeven niet meer herkiesbaar te zijn. Uiteraard
respecteren we dit verzoek en wensen hem nog een fijne tijd in verzorgingshuis Elisabeth.
- Het bestuur heeft Stef van Dinther bereid gevonden zijn plaats in de beroepscommissie in te nemen.
- Aansluitend wordt zijn benoeming door de leden met unanieme stemmen goedgekeurd.

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

Voor akkoord getekend op 8 mei 2017

Gé van Hees,

Henri van der Vorst,

Secretaris

voorzitter
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