Notulen Algemene Ledenvergadering
d.d. 29 april 2015
Aanwezig: Voltallig bestuur (7 leden) en
87 leden.
Afgemeld: 12 leden.
1. Opening.
Mieke opent de vergadering met iedereen welkom te heten en in het bijzonder erelid Gerald
Sanders. De andere ereleden, Nolda van Loon en Nellie van Tilburg, kunnen wegens hun
gezondheid niet aanwezig zijn.
Ze vraagt om te gaan staan voor een ogenblik stilte voor de overleden leden van afgelopen jaar.
Ze leest een gedicht voor over de waardevolle zaken voor ouderen, dat zij aantrof op een fles wijn.
2. Vaststellen van de agenda.
Deze wordt onveranderd vastgesteld.
3. Mededelingen.
* 5 mei rapen en vouwen van Ons Nieuwsblad gebeurt vanwege bevrijdingsdag nu op 6 mei.
* Klussenteam werkt prima met verschillende “specialisten”. Voor klusjes altijd contact opnemen
met Chris Janssen. Zie ’t Nieuwsblad.
* Brief binnengekomen van Maaslands Seniorenorkest. Zij vragen vriend te worden met een kleine
bijdrage. Meer hierover in ’t Nieuwsblad.
4. Leespauze.
5. Notulen jaarvergadering 7 mei 2014.
Op de vraag of er op of aanmerkingen zijn vraagt Wim Frickel het woord.
Hij stelt dat op de vorige jaarvergadering de voorzitter maar voor één jaar gekozen is. Hij wordt
hierbij gesteund door Regina Bijlsma.
Hierover is jammer genoeg niets genotuleerd. Mieke stelt dat ze voor drie jaar gekozen is en dat ze
nog twee jaar aanblijft en dan stopt met het bestuur.
Dit wordt door de vergadering met applaus ondersteunt.
6. Jaarverslag 2014.
Dit wordt goedgekeurd met verbetering van 2 data. Jaarvergadering was 7 mei.
7. Verslag van de penningmeester.
Penningmeester Tonn Broeksteeg geeft een beknopt financieel overzicht.
Het jaar 2014 is positief afgesloten. Er stond ruim twaalfhonderd euro meer op de spaarrekening
dan een jaar daarvoor en de balans laat een gunstig resultaat zien. Al met al geen reden om de
contributie te verhogen.
Enkele cijfers:
Inkomsten 2014:
contributie
subsidie gemeente Oss
sponsoren, premieplan
baropbrengst
kienopbrengst

15.539
16.803
4.013
3.230
500

uitgaven 2014:
afdracht KBO Brabant
huur soos,zalen
bureau/bestuurskosten
bijdrage reisjes
nieuwsblad
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5.145
26.020
2.570
289
1.763

(vervolg):
Inkomsten 2014
diversen

uitgaven 2014
activiteiten
diversen

3.000

5.000
3.000

Balans per 31 december 2014:
Kas
800
Bank
4.576
Telerekening
28.640
Ons eigen vermogen bedraagt:

21.000

Tonn moet statutair (na 3 x 3 jaar) aftreden.
Er is geen kandidaat gekomen voor deze functie.
Als de vergadering het goedkeurt kan Tonn nog 3 jaar aanblijven.
Met algemene stemmen en applaus wordt dit voorstel aangenomen.
Er zijn nog 60 leden die nog geen contributie betaald hebben, waaronder 5 in de zaal nu. Tonn
benadert ze hierover.
Mieke: Als je af wilt melden als lid moet dit voor het nieuwe jaar en schriftelijk gebeuren bij de
secretaris.
8. Verslag kascommissie.
Adriaan v.d. Burg en Hannie Martens hebben de boeken en bescheiden in orde bevonden en voor
akkoord getekend. Zij worden bedankt voor hun werkzaamheden
9. Verkiezing kascommissie.
Adriaan is aftredend en niet herkiesbaar. Hannie Martens en Jopie Blom zijn nu de leden.
Als reservelid stelt Joop Meijer zich beschikbaar en wordt aangenomen.
10. Bestuursverkiezing.
Wiel Janssen is aftredend en herkiesbaar. Hij wordt met applaus herkozen.
De vergadering heeft Tonn Broeksteeg mandaat gegeven voor nog een termijn van drie jaar aan te
blijven. (zie punt 7). Ook hij wordt herkozen.
Marc Westerlinck is in deze teleurgesteld en vraagt ontslag en stapt op als bestuurslid.
Wim Frickel vraagt nogmaals, gesteund door Regina, het woord betreffende de onduidelijkheid en
de bestuurstermijnen.
Dit heeft geen zin en wordt afgekapt.
11. Activiteiten / reisjes / voorlichtingen.
- Er is geen voorlichting meer uit gebrek aan belangstelling.
Welke onderwerpen zijn interessant?
Er zal geprobeerd worden een middag te organiseren met een dokterspost.
- Clubs lopen goed. René Doreleijers is clubkampioen bij de biljarters.
- Cor kon niet doorgaan vanwege de geringe belangstelling ’s morgens.
- De toneelclub had een heel leuk stuk. (Wel spelers te kort!)
- Met Pasen was er geen bloemschikken. Wel werd er een quiz gehouden.
Jammer genoeg waren er weinig mensen.
- De opkomst op de carnavalsmiddag was matig. Marc en Tonnie hebben goed hun best gedaan.
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Volgend jaar toch weer proberen met iets anders.
- De kienmiddag is overgenomen door Marc en Tonnie.
- De het ziekenbezoek van de ledencontactgroep wordt nu geleid door Joke Berends i.p.v. Henk
Janssen.
- Reisjes. Zie Nieuwsblad. 15 juni inschrijfmiddag.
22 juni gaan we met een volle bus naar Altena in Duitsland.
PAUZE
14. Broemvoorlichting door Rigom.
Dit punt is even naar voren geschoven.
Herman Roelofs geeft een leuke verkeersvoorlichting over rijvaardigheid en verkeerskennis.
In oktober worden theoriecursussen gegeven van 2 uur, kosten € 5.
Ook zijn er dan rijvaardigheidsproeven met instructeur in eigen auto, kosten € 12,50.
Herman deelt met twee rigom-medewerkers aanmeldformulieren uit.
In ons nieuwsblad zullen we hieraan meer aandacht besteden.
Ingevulde formulieren kunnen ingeleverd worden bij Peter Hessels, die ze doorstuurt naar Jolanda
van Groeningen.
Mieke bedankt de heer Roelofs voor zijn leuke uiteenzetting.
12. 50 jarig jubileum 2017.
Het bestuur gaat zelf personen benaderen die in de commissie willen zitten.
In de commissie komt ook een bestuurslid.
13. Plannen 2015 - 2017 Iemhof.
Dit is een lied zonder einde. We hebben regelmatig gesprekken en wij gaan nog gesprekken aan.
Het zal zeer waarschijnlijk nieuwbouw worden.
Als de plannen rond zijn moet de financiering bij de gemeente ook nog rond komen.
15. Rondvraag.
Tonn Broeksteeg: Hij zoekt een coördinator voor het bargebeuren en een voor de computerlessen.
Niemand van de aanwezige leden stelt zich beschikbaar.
Anneke Kuiper: Wie doet het kienen? Dit wordt nog even bekeken. Het gaat in ieder geval door.
Joop Meier:
Is 6 bestuursleden geen probleem?
Bestuur gaat op zoek naar een geschikte kandidaat of kandidate.
Els Minke:
Er moet een vrouw bij het bestuur.
16. Sluiting.
Mieke bedankt de aanwezigen voor hun aanwezigheid en inbreng.
Ook een extra woord van dank voor de vele vrijwilligers voor hun inzet.
Iedereen wel thuis en tot ziens.
Oss, 1 mei 2015.
Jo van Amstel.
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