
Verslag Najaarsvergadering 16 oktober 2017 

Opening 

Voorzitter, de heer Leo van Asperen, heet iedereen van harte welkom op deze Algemene Ledenvergadering. 

Voor de tweede keer in ons eigen Wijnu gebouw. Er zijn enkele berichten van verhindering binnen gekomen 

waaronder ook van onze penningmeester, de heer Frans de Kort. Hij geniet van een welverdiende vakantie na 

een zware hartoperatie.  

Hij heeft een paar huishoudelijke mededelingen en daarna stelt hij voor de vergadering te beginnen. Hij belooft 

voor drie uur klaar te zijn zodat we daarna kunnen genieten van livemuziek. 

 

Notulen Algemene Ledenvergadering 6 mei 2017 

Er zijn geen wijzigingen. Daarmee is het verslag vastgesteld met dank aan de secretaris.  

 

Mededelingen 

Allerzielenviering: In het Bulletin is helaas geen stukje opgenomen over de Allerzielenviering op dinsdag 31 

oktober. De bijeenkomst begint om 14.00 uur in de kapel van de Zusters Franciscanessen en na de viering is 

iedereen van harte welkom in ons Wijnu gebouw voor een kop koffie of thee.  

Er zal nog een digitale nieuwsbrief uitgaan waarin we aandacht vragen voor de Allerzielenviering. 

 

Kerstviering: Dit jaar is de Kerstviering in het Wijnu gebouw. Dit betekent dat we gezien het aantal plaatsen de 

Kerstviering tweemaal houden. U kunt zich aanmelden voor donderdagmiddag 14 of zaterdagmiddag 16 

december. Nadere informatie in het Bulletin van november. 

 

Vrije inloop op zondag: Dit is nog geen echt succes. Wel het aantal vrijwilligers dat op zondag “dienst” wil doen. 

De voorzitter benadrukt dat iedereen van harte welkom is. Men hoeft geen lid van Wijnu te zijn. 

 

Uitbreiding bestuur: In de vorige ledenvergadering is erop aangedrongen dat bestuur op zoek zou gaan naar 

aanvulling van de opengevallen plaatsen. Binnen het bestuur zijn alle taken besproken en is tot een andere 

verdeling gekomen. Naast de vacature voor PR/Communicatie is er een vacature Facilitair beheer ontstaan. Het 

bestuur is op zoek gegaan naar kandidaten die mogelijk een van deze taken ambiëren. Gelukkig zijn die 

gevonden. Mevrouw Gerrie Betlem voor PR/Communicatie en de heer Tiny Strijbos voor Facilitair beheer. Zij 

gaan meelopen met het bestuur en invulling geven aan de taken. Wanneer dit positief wordt ervaren zal het 

bestuur deze twee personen op de Voorjaarsvergadering van 2018 voordragen voor een bestuurszetel. 

 

Ledenwerving: De voorzitter roept alle aanwezigen op om te proberen mensen in hun omgeving warm te maken 

voor Wijnu. Gooi uw oude Bulletin en Ons niet weg maar werf hiermee een nieuw lid. Op deze manier kunnen 

we voorkomen dat de contributie omhoog moet. Na de opendagen hebben we vele nieuwe leden mogen 

begroeten. 

 

Nieuwe activiteiten: Het aantal activiteiten blijft uitbreiden. Onlangs zijn we gestart met het keez bordspel, een 

combinatie van mens erger je niet en pesten. Deelnemen op bepaalde maandagavonden kan nog steeds. 

Onder deskundige leiding is maandagmorgen gestart met tekenen en schilderen. Om de twee weken kunnen we 

de producten van creativiteit bewonderen. Deze groep is met 15 deelnemers volledig bezet. 

Een paar enthousiastelingen zijn gestart met een schaakgroep op dinsdagmorgen. Zij zoeken nog nieuwe 

deelnemers. 

 

E-mail: Is uw e-mailadres nog niet bekend bij ons? Geef dit dan door aan ons secretariaat. Hierdoor bent u 

verzekerd dat u alle informatie ontvangt. (w.p.rovers@home.nl )  

 

Interieurverzorging: Mevrouw Marga Kehrens roept de leden op eens rond te kijken naar mensen die een paar 

uurtjes per week of twee weken vrij kunnen maken om dit gebouw zo mooi en schoon te houden zoals het nu is. 

Aanmelden kan bij haar. 0413-340412 

 

mailto:w.p.rovers@home.nl


Begroting 2018 

In verband met de afwezigheid van de penningmeester wordt de begroting toegelicht door de tweede 

penningmeester, de heer Willie Rovers. 

Bij het opstellen van de begroting is ervan uitgegaan dat de contributie voor 2018 gelijk blijft. Het huren van 

ruimten in het Wijnu gebouw heeft niet geleid tot een verhoging van de contributie. Wel is de post huurkosten 

gestegen. Maar dat was ingecalculeerd. Op basis van gebruiksgegevens van 2017 is er een huurcontract 

afgesloten met de Stichting Wijnu voor een all-in huurprijs van € 10.000 voor 2018. Mocht het zo zijn dat onze 

vereniging meer dagdelen dan gepland gaat afnemen in verband met nieuwe activiteiten dan kan dit bedrag 

naar boven worden bijgesteld.  

Door gebruik te maken van het nieuwe gebouw zijn andere kosten drastisch gedaald. Hierbij moeten we denken 

aan de Vrijwilligersmiddag, Ledenvergaderingen, kerstviering en toneel.  

Na deze toelichting zijn er de volgende aanvullende vragen: 

 De heer Piet de Koning heeft snel een rekensom gemaakt en merkt op dat de inkomsten van de 

contributie niet overeenkomt met het aantal leden dat eerder genoemd is. De heer Rovers antwoordt 

dat dit te maken heeft met gastleden die € 5,00 betalen en nog bestaande partnerleden die nog steeds 

€ 20,00 betalen. In overleg met KBO-Brabant is afgesproken dat wij voor deze partnerleden wel een 

afdracht doen aan KBO-Brabant. 

 Mevrouw Van Casteren vraagt of alle leden lid moeten zijn van KBO-Brabant. In de statuten van KBO-

Brabant staat dat alle leden van een afdeling ook lid zijn van KBO-Brabant. Als we niets willen afdragen 

aan KBO-Brabant zullen we ons los moeten maken van KBO-Brabant en dat is nu niet aan de orde. 

 De heer Piet Peters vraagt of de inkomsten van de Raboclubkascampagne zijn meegenomen en of er 

voldoende bekendheid aan is gegeven. Deze inkomsten zij opgenomen onder de post Diverse baten. Er 

is zoveel mogelijk bekendheid gegeven. We hebben zelfs een dagdeel de mogelijkheid geboden onder 

begeleiding de stemmen uit te brengen. 

 Mevrouw Visser vraagt of de kosten van het Bulletin in de afdracht aan KBO-Brabant zitten. Dit is niet 

het geval, wel de kosten van het blad Ons. Het bulletin is een eigen uitgave van Wijnu.  

 

Hierna vraagt de heer Rovers om de begroting voor 2018 goed te keuren. De ledenvergadering geeft met hand 

opsteken aan akkoord te zijn met de begroting.  

 

Rondvraag 

 De heer Klaas Haan spreekt zijn dank uit over het mooie stukje in het Bulletin over de ingebruikname 

van het Ina Adema AED. Dit levert positieve publiciteit voor zowel Wijnu als Veghel Hartsave. 

 De heer Dekkers vraagt of Wijnu onder Meierijstad valt. Wijnu is een zelfstandige afdeling van de kern 

Veghel. Binnen de gemeente Meierijstad zijn er vijftien KBO-afdelingen die ieder op zichzelf opereren. 

Wel zijn al deze afdelingen aangesloten bij de Kring Meierijstad.  

 De heer Piet Peters wil het bestuur en alle vrijwilligers hartelijk danken voor het tot stand komen van de 

zeven prachtige Jeu de boules banen. Hij benadrukt dat deze banen door iedereen gebruikt kan worden. 

 

Sluiting 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering en wenst iedereen nog een gezellige 

voortzetting van de middag met muziek van de Combomannen en onder het genot van een drankje. 

 

 

W. Rovers 


