
Verslag Najaarsvergadering zaterdag 27 oktober 2018 

 

Opening 

De voorzitter opent de vergadering met een hartelijk welkom voor iedereen die met dit mooie 

weer toch gekozen heeft aanwezig te zijn bij deze vergadering. Hij is blij verrast met de grote 

opkomst.  Gezien de agenda gaat hij ervan uit dat de vergadering zeker binnen de geplande tijd 

afgerond kan zijn. 

 

Verslag Voorjaarsvergadering zaterdag 17 maart 2018 

Er zijn geen opmerkingen of wijzigingen zodat het verslag, met dank aan de secretaris, wordt 

vastgesteld. 

 

Mededelingen 

De heer Van Asperen wil niet te veel tijd besteden aan de mededingen omdat met ons 

verenigingsblad Bulletin en zo nodig de nieuwsbrief iedereen goed geïnformeerd is. Toch heeft 

hij een paar zaken die hij graag deelt met de vergadering: 

 Binnen het bestuur hebben we nog twee vacatures. Een voor Pr en Communicatie en de 

ander voor het gebied Gezondheid, wonen en zorg. Voor deze laatste functie hebben we 

een kandidaat gevonden. Mevrouw Yvonne Höppener loopt op dit moment met het 

bestuur mee om te bekijken of deze taak haar past. Als dat zo is wordt zij in de 

Voorjaarsvergadering voorgesteld voor een bestuursfunctie. 

 Een belangrijke taak binnen onze vereniging is de ledenadministratie en coördinatie van 

de bladbezorging. Na meer dan tien jaar heeft de heer Theo Theijssen te kennen gegeven 

deze taak te willen beëindigen. Theo wordt bedankt voor zijn inzet. Afscheid nemen doen 

we op de vrijwilligersmiddag. Gelukkig hebben we al heel snel adequate vervanging 

gevonden. Mevrouw Jos van Leeuwen gaat de coördinatie bladbezorging overnemen en 

de heer Theo van Leeuwen de ledenadministratie.  

 In een vorige ledenvergadering is beloofd dat er drie invalide parkeerplaatsen zouden 

terugkomen na de renovatie van het groen rondom het gebouw. Dit zijn er slechts twee 

geworden. Dit heeft te maken met de landelijke norm. Bij totaal zes parkeerplaatsen zijn 

daarbij twee invalidenparkeerplaatsen voldoende. Zo heeft Area besloten en uitgevoerd. 

Gelukkig komen er steeds meer mensen met de fiets, daardoor wordt het parkeren voor 

de fietsen soms een probleem. Samen met de bewoners van de Peppelhof zijn we op 

zoek naar geschikte uitbreiding. 

 

Partnerlidmaatschap 

De heer Rovers deelt mee dat het bestuur heeft besloten het partnerlidmaatschap met ingang van 

1 januari 2019 te beëindigen. De heer Rovers gaat nog even terug in de geschiedenis om uit te 

leggen hoe dit is ontstaan. Het had te maken met onvrede over KBO-Brabant, In de afgelopen 

acht jaren is diverse malen overleg geweest en de meeste problemen die onze vereniging had zijn 

opgelost. Drie jaar geleden is afgesproken dat wij wee de overeengekomen afdracht voor onze 

partnerleden aan KBO-Brabant gaan doen. Omdat ruim 1700 leden € 25 contributie betalen en 

slechts een paar honderd € 20 vindt het bestuur dat we hierin ook gelijkheid moeten aanbrengen. 

Vanaf 2019 betaald ieder lid dus de vastgestelde € 25 Dit al vooruitlopend op de begroting die zo 

dadelijk wordt gepresenteerd. 

 



Begroting 2019 

De heer De Kort verwijst naar de stukken die op de tafel liggen. In dit geval de begroting 2019. Hij 

loopt diverse posten door en geeft daarbij een korte uitleg. In de begroting is ervan uit gegaan 

dat de contributie ook dit jaar weer gelijk kan blijven, wel met de uitzondering van de 

partnerleden.  

De heer Gerard Roovers merkt op dat de totale uitgaven € 57,000 bedragen. Als we daar de huur 

voor het Wijnu gebouw, dat afgedragen wordt aan de stichting, afhalen resteert er € 45.000. Hij is 

verbaasd dat daarvan de helft naar KBO-Brabant gaat ofwel dat onze vereniging slechts de helft 

heeft om het hele jaar mee rond te komen.  

 

Rondvraag 

 

- Mevrouw Marij van de Mosselaar: 

Zij heeft niets voor de rondvraag maar wil het bestuur, vrijwilligers en leden hartelijk danken voor 

de goede samenwerking met de bewonerscommissie van de Peppelhof.  

- Mevrouw Netty van Haren: 

Zij heeft de vraag of in de post diverse baten op de begroting ook bijdrage van sponsoren zijn 

opgenomen. Met een grote omzet zou je toch wel gesponsord kunnen worden. De heer Rovers 

legt uit dat de vereniging Wijnu KBO Veghel geen omzet heeft. De stichting Wijnu (zonder KBO) 

heeft dat wel.  

- De heer Piet de Koning: 

Hij vraagt of er niets gedaan kan worden aan de afdracht aan KBO-Brabant. Hij vindt € 23.300 wel 

heel erg veel. De heer Rovers antwoordt dat we dit al meerdere malen hebben aangekaart. De 

beslissing wordt genomen in de Algemene Ledenvergadering van KBO-Brabant. De inbreng heeft 

er wel toe geleid dat de afdracht al een paar jaar niet is verhoogd. 

- De heer Damen: 

Hij merkt op dat het negatieve resultaat ten laste wordt gebracht van het Eigen vermogen maar 

hij vindt nergens terug hoe groot dit is. De heer De Kort laat weten dat het Eigen vermogen op 1 

januari 2018 € 77.100 was. 

- De heer Mari Richters: 

Hij wil graag weten of er van KBO-Brabant ook een begroting en rekening en verantwoording is 

zodat iedereen inzage heeft in de financiële situatie. De heer Rovers antwoordt dat dit zeker het 

geval is. Alle afdelingen en kringen krijgen deze stukken toegezonden en ze worden geplaatst op 

de website van KBO-Brabant. Als iemand de stukken wil hebben kan men contact opnemen met 

het secretariaat. 

- De heer Piet Peters: 

Hij wil graag weten of het onderhoud van het gebouw voor rekening komt van de vereniging of 

voor de stichting. De heer Rovers maakt duidelijk dat de vereniging Wijnu KBO Veghel alleen 

ruimten huurt van de stichting. Dit houdt in dat de stichting voor het onderhoud verantwoordelijk 

is. Groot onderhoud valt weer onder Area zoals in de huurovereenkomst is vastgelegd.  

- De heer Piet de Koning: 

Hij vraagt wanneer de versiering om het gebouw gezelliger te maken wordt aangebracht. Dit is al 

lang beloofd maar nog steeds niet uitgevoerd. De heer Van Asperen zegt dat dit nog steeds in de 

planning zit. Maar zoals met alles zijn we afhankelijk van vrijwilligers en de vrije tijd die zij hebben. 

Het probleem is daarbij dat het vaak dezelfde mensen zijn.  

 



- De heer Piet Peters: 

Hij heeft geconstateerd dat bij wat onstuimig weer de parasols niet voldoende vastgezet kunnen 

worden. De voorzitter beaamt dit en geeft aan dat de onderhoudsgroep daarmee aan de slag 

gaat zodat het bij het nieuwe seizoen opgelost kan worden. 

- Mevrouw Dorien Auf den Kamp: 

Zij vraagt waarom het gastlidmaatschap niet bij alle afdelingen gelijk is. In Sint-Oedenrode moet 

door een gastlid € 13,00 betaald worden in Mariaheide € 5.00 De heer Rovers legt uit dat elke 

afdeling vrij is om te bepalen wat de contributie voor een gastlid is. Daar zijn geen regels voor. 

Binnen de oude gemeente Veghel hebben alle afdelingen afgesproken dat de bijdrage € 5,00 is 

ter dekking van de administratieve kosten. 

 

 

Sluiting 

Ruim binnen de tijd kan de voorzitter de vergadering sluiten. Hij dankt iedereen voor zijn of haar 

aanwezigheid en de inbreng die men geleverd heeft. Hij geeft aan dat de bar open is en de gratis 

consumptie gehaald kan worden. Hij hoopt dat men nog even gezellig blijft napraten onder het 

genot van een drankje en de muziek van orkest ’t Spult. 

 

 

Willie Rovers, secretaris  


