Verslag ledenvergadering op woensdag 21 maart 2018
Aanwezig 76 leden
Afmelding 10 leden
Notulen: Jeanne de Weijert
Opening door de vice voorzitter
Gé heet allen van harte welkom.
Hij vraagt 1 minuut stilte voor de overledenen in het afgelopen verenigingsjaar.
Henri (onze voorzitter) heeft aangegeven in ieder geval tot 1 oktober niet meer als bestuurslid te
fungeren. Na deze datum beslist hij of hij als zodanig terugkomt.
Kort overzicht van onze activiteiten in 2017, los van alles wat binnen en buiten
Ons Huukske wordt georganiseerd.
Als bestuur zijn we heel druk geweest met onze accomodatie.
Na diverse gesprekken met de Zorggroep i.z. de Hey-Acker, de Gemeente, de Rosmolen en
eigenaren of besturen van mogelijke locaties.
Eind september hebben we de knoop doorgehakt het oude politiebureau kwam plots
in beeld.
Nadat Geert van Tiem klaar was met zijn voorbereidende bouwkundige werkzaamheden zijn we
met veel vrijwilligers aan de slag gegaan. Doelstelling: klaar op 01-01-2018.
Velen van u waren aanwezig bij de officiële opening op 6 januari 2018.
Behalve onze leden waren ook uitgenodigd, Gemeentebestuur, besturen van Zorggroep en
Rosmolen, Seniorenverenigingen van West Maas en Waal, KBO-Brabant, sponsors,
adverteerders en omwonenden.
Inmiddels zijn in de loop van februari alle vrijwilligers die op een of andere manier hebben
geholpen, getracteerd op een borrel en een kleine attentie.
Behalve onze standaard activiteiten zijn er in de loop van 2017 enkele bijgekomen.
-Inloopochtend op woensdag
-Dansen met een knipoog op donderdagmorgen
-Kees de Haas heeft diverse I-pad en tablet cursussen gegeven, ondersteund door leden
van het Internetcafé
-Als laatste schilderlessen van Thea Rademakers op dinsdag- en donderdagmiddag om de
veertien dagen
Huldiging van de zilveren jubilarissen (25 jaar lid )
-Wilma Bosman – van Hees
-Grada Hoogmoet – Lemmers
-Sjaan van de Logt – van den Heuvel
-Nellie Peters - Hol
-Toos van Wamel
-Rien van Beek
De jubilarissen worden gehuldigd met een bloemetje en eveneens een aandenken,
Het gehele bestuur feliciteert hen van harte.
Nellie Peters – Hol heeft op het laatste moment helaas moeten afzeggen.
Nellie Peters en Rien van Beek zullen thuis bezocht worden met een bloemetje en een
aandenken.

( Her –) verkiezing van bestuursleden
-Nellie v.d. Hurk treedt af en is niet herkiesbaar.
Nellie wordt bedankt voor haar inzet en krijgt onder luid applaus een bloemetje aangeboden.
-Riet Maas stopt met de functie als penningmeester, maar is wel als bestuurslid herkiesbaar.
-Lies van Gelder heeft zich in de loop van het jaar, kort na de jaarvergadering spontaan
aangemeld en is vanaf de bestuursvergadering van 10 april actief als aspirant- bestuurslid.
-Het bestuur stelt voor Lies te benoemen, hiervoor geen bezwaren.
-Henry Engelaer heeft zich in eerste instantie aangemeld als actielid tegen het gemeentebeleid,
waarna wij hem gevraagd hebben als aspirant-bestuurlid toe te treden.
Het bestuur stelt voor Henry te benoemen, hiervoor eveneens geen bezwaren.
Het bestuur bestaat nu uit 9 personen als Henri na 1 oktober besluit terug te komen.
Wij zijn op zoek naar 2 nieuwe bestuursleden, zij kunnen zich aanmelden bij de vice-voorzitter.
Goedkeuring verslag ledenvergadering gehouden op woensdag 22 maart 2017
Geen op- of aanmerkingen, het verslag is goedgekeurd.
Goedkeuring verslag buitengewone ledenvergadering gehouden op donderdag
19 oktober 2017
Geen op- of aanmerkingen, het verslag is goedgekeurd.
Goedkeuring bestuurlijk jaarverslag 2017
Geen op- of aanmerkingen, het verslag is goedgekeurd.
Goedkeuring financieel verslag 2017, met advies kascommissie
Het verslag is opgesteld door de heer Wim Janssen (onze boekhoudkundige) aan de hand van
de gegevens die onze penningmeester Riet Maas aan hem heeft overhandigd.
Dank aan Wim voor de duidelijke uitleg.
De kascommissie heeft bij de controle geen onregelmatigheden geconstateerd en heeft
hiervoor een schriftelijke verklaring overlegd. De boeken zijn goed bevonden.
De leden van de kascommissie worden bedankt voor hun werkzaamheden.
Via de beamer bespreekt Kees de Haas een gedetailleerd financieel overzicht 2017.
Hij geeft o.a. aan dat de financiële bijdrage in de kosten van enkele activiteiten in 2018
w.s. verlaagd worden.
Reactie Wilhelmien Romijnders: Ze is het hiermee niet eens is. Het bestuur komt hierop terug.
Kees Jacobs vraagt waaruit de kosten van het Seniorencontact bestaan, kan de oplage
eventueel kleiner worden? Helaas niet, want dan hebben we te weinig exemplaren.
Verdere kosten zijn financiële vergoedingen voor de bezorgers, die minimaal zijn.
Benoeming van een nieuw lid voor de kascommissie en een reservelid
Annie Vermeulen wordt als nieuw lid benoemd.
De kascommissie bestaat uit: Chris van Kerkhof en Annie Vermeulen,
Reservelid Wicky v.d. Wielen.
Korte pauze met verkoop van loten
Aanpassing van de contributie
Aan het eind van het boekjaar gaan we kijken hoe we er financieel voor staan.
Indien nodig wordt nogmaals een contributieverhoging voorgesteld van € 2,50
(voor het jaar 2019).
Hier wordt geen beslissing over genomen.

Herbenoemen lid van de beroepscommissie
Conform artikel 3 van het reglement voor de beroepscommissie en het rooster van aftreden is
de heer Luiten aftredend en herkiesbaar. De heer Luiten wordt herbenoemd.
Rondvraag
-Wat is de taak van de beroepscommissie?
Als wij bijvoorbeeld een lid royeren, dan kan het lid een beroep doen op de commissie om
hierop terug te komen.
-De voorzitter vraagt of alle leden die lid zijn van de Rabobank in mei willen stemmen op
Rabobank Clubkas Campagne.
Dit kan onze kas behoorlijk spekken.
Sluiting van de vergadering door de voorzitter
Hierna wordt een bingo gehouden, alle prijzen hiervoor zijn bij elkaar gesprokkeld door
Mary Oremus.
Mary, hartelijk bedankt !

Voor akkoord getekend op 9 april 2018,
Gé van Hees,
Vice-voorzitter

