
Verslag van de algemene ledenvergadering ( ALV ) 

Maandag 24 augustus 2020 om 09.30 uur in ‘Ons Huukske’ in 
Beneden-Leeuwen 

Aanwezig waren 14 personen: 8 bestuursleden, 5 spelleiders en 1 
gastvrouw 

Afwezig met kennisgeving:1 bestuurslid en 4 spelleiders 

1.      Opening door de voorzitter, 

Hij vraagt 1 minuut stilte voor de overledenen. 

 Hierna volgt een korte toelichting over de bijzondere vorm van deze ALV over het jaar 2019. 

In verband met Corona is het gelimiteerd aantal leden dat we in de zaal mogen ontvangen 35. 

Om deze reden hebben we als bestuur besloten de ALV op het tijdstip en in de plaats van een 
geplande bestuursvergadering te houden waarbij behalve het bestuur alle spelleiders waren 
uitgenodigd. Een aantal liet zich vertegenwoordigen door een bestuurslid. De opstelling in de 
zaal was zodanig gekozen dat ieder ruim 1,5 meter van elkaar zat. 

 Onze leden hebben de mogelijkheid gehad tot uiterlijk 4 dagen voor deze ALV schriftelijk 
vragen te stellen. Niemand heeft hier gebruik van gemaakt. 

 Aan de agenda zijn 2 punten toegevoegd: 

-        Het voorstel de prijzen van koffie en thee te verhogen van 0,80 naar 1 euro. 

-        Kort de stand van zaken met betrekking tot onze activiteiten op een rijtje zetten. 

2.      Jubilaris 

We hadden dit jaar 1 jubilaris die 25 jaar lid is van onze vereniging, Bets Lemmers -Van Oijen. 
Mevrouw van Oijen is afgelopen maand bezocht door Riet Maas en Willy Zondervan om haar 
thuis te feliciteren en in de bloemetjes te zetten. 

3.      ( Her-) verkiezing bestuursleden. 

Jeanne de Weijert, Lies van Gelder en Henry Engelaer zijn aftredend en hebben zich 
herkiesbaar gesteld. Er zijn door de leden geen tegenkandidaten voorgedragen dus zij worden 
benoemd voor de komende 

3 jaar. Daarnaast is Peter Verver medio 2019 aangeschoven als aspirant bestuurslid. Het 
bestuur stelt voor Peter te benoemen. Niemand heeft bezwaar dus welkom in het bestuur. 
Tijdens de eerstvolgende bestuursvergadering wordt de voorzitter gekozen door de 
bestuursleden. 

4.      Goedkeuring verslag ledenvergadering gehouden op 27 maart 2019 

             Dit verslag wordt door de leden unaniem goedgekeurd. 

5.      Goedkeuring bestuurlijk jaarverslag 2019 



Het bestuurlijk jaarverslag wordt door de leden goedgekeurd. 

-        Het aantal leden is met 48 toegenomen. 

-        Op 31-12-2019 was het aantal leden 617. Op 1 maart stond de teller op 665 leden 

-        Gemiddelde leeftijd van de dames is 75,93 jaar en van de heren: 75,81 jaar 

6.      Het financieel jaarverslag 

-        Onze penningmeester heeft in de aankondiging van de ALV uitleg gegeven over het 
financieel jaarverslag. De grootste kostenpost was voor uitbreiding van Ons Huukske  met 
de biljartzaal. 

-        De boeken zijn op 10 maart gecontroleerd en voor akkoord getekend door de 
kascontrolecommissie. 

-        Niemand heeft gebruikgemaakt van de mogelijkheid het financieel verslag te bekijken. 

-        Met betrekking tot de begroting heeft de penningmeester gemeld dat we vanaf half maart 
geen inkomsten uit Ons Huukske ontvangen terwijl de kosten voor huur, gas, water en licht 
gewoon doorlopen. We hebben wel een overeenkomst met de verhuurder dat we op dit 
moment de helft van de huur betalen. Later dit jaar hebben we daar met de verhuurder nog 
gesprekken over. 

-        We hebben wel geprobeerd via het Rijk gebruik te maken van de 4000 Euro regeling, maar 
wij kwamen daarvoor niet in aan merking. Ook een aanvraag bij gemeente en Rabobank 
leverde helaas geen extra subsidie op. 

7.      Kascommissie 

-        Vanwege deze bijzondere ALV heeft de penningmeester 2 mensen benaderd die voor het 
komende jaar de kascommissie vormen: Chris van Kerkhof en Wicky van der Wielen. Er 
moet nog een reserve worden aangesteld.  

8.      Aanpassing contributie 

-        Het bestuur heeft besloten dit jaar geen contributieverhoging door te voeren. 

-        Overigens heeft KBO vorig jaar besloten de contributie per lid te verhogen met 1,00 euro 

9.      Herbenoemen lid van de beroepscommissie 

-        Conform artikel 3 van het reglement voor de beroepscommissie en het rooster van 
aftreden is de heer  Stef van Dinther aftredend en herkiesbaar. Het bestuur stelt daarom 
voor de heer Van Dinther te herbenoemen. 

-        Vanwege het overlijden van een van de drie leden van de beroepscommissie, de heer Piet 
Luites, moesten wij op zoek naar een vervanger. We hebben de heer Thijs van der Hark 
bereid gevonden in zijn  plaats zitting te nemen in de beroepscommissie. 

10.   Rondvraag 

-        Kees meldt dat de heer Gert Megens stopt als vrijwilliger bij het internetcafé. 



-        Peter stelt voor te onderzoeken of op de uitgaven van Ons Buukske bezuinigd kan worden. 
Voorstel is het digital versturen naar alle leden waarvan het email adres bekend is. Verder 
nog info via andere digitale kanalen, hiervoor is inmiddels een werkgroep ingesteld. 

-        Kees meldt verder dat het jaar gratis koffie die Jumbo als sponsor ter beschikking stelde 
eind deze maand voorbij is. Spontaan meldden Mary Oremus en Marian Sibrandi dat ze 
gaan proberen of Jumbo langer wil sponsoren. 

Vanwege Corona gaan we een vaste route creëren. De ingang is aan de achterkant, de 
deur aan de Zonnebloemstraat is de uitgang. Vanwege de wegwerkzaamheden aan de 
Seringenstraat deze en volgende maand gaan we met de gemeente in overleg dat er een 
voetpad via het gras gemaakt wordt middels beplating.-          

11.   Extra agendapunt: verhoging consumptieprijs. 

-        Vanwege de extra uitgaven door Corona stelt het bestuur voor de consumptieprijs voor 
koffie en thee te verhogen van 0,80 eurocent naar 1 euro. 

-        Motivatie: aanschaf van 3 papieren handdoekautomaten, de daarvoor bedoelde papieren 
handdoeken. Veel flacons met desinfecterend middel, extra schoonmaakmateriaal etc. 

-        Het voorstel wordt door de meerderheid aangenomen. 

12.   Extra agendapunt: opstart activiteiten 

-        Al opgestart: inloopochtend, fietsen en jeu de boules. 

-        Vanaf 1 september: (deelname alleen als leden zich hebben aangemeld ) biljarten, sjoelen, 
boetseren, yoga, bridge, open eettafel,  meer bewegen voor ouderen, dansen met een 
glimlach, bingo en internetcafé. Over bowlen is nog geen duidelijkheid. 

-        Vanaf 1 januari ( onder voorbehoud ) kaarten, schilderen, koersbal, kaartborduren, dansen 
en kunstreizen 

-        ????? : dammen, schaken, kalligraferen en kantklossen. 

13.   Sluiting van de vergadering om 11.30 uur 

Gé van Hees, 
secretaris/ waarnemend voorzitter                      
 
Theo de Leeuw, 
penningmeester      

 


