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Opening 

Met enige trots heet de voorzitter alle leden hartelijk welkom in ons nieuwe home. Voor het eerst 

een grote bijeenkomst waarvan we moeten leren. Er is gekozen voor een zaterdag omdat er dan 

geen activiteiten afgezegd hoeven te worden. Een speciaal dankwoord aan alle vrijwilligers die zich 

ingezet hebben bij de renovatie van dit Wijnu-gebouw. 

De voorzitter wijst op de lege plek achter de bestuurstafel, de plek waar van Ria van den Broek, die 

helaas op 15 februari 2017 is overleden. Voor haar en alle andere overledenen van Wijnu vraagt hij 

een minuut stilte om ze even in onze gedachten te nemen.  

 

Notulen Najaarsvergadering 27 september 2016 

Er zijn geen wijzigingen. Daarmee zijn de notulen vastgesteld, met dank aan de secretaris.  

 

Jaarverslag en verantwoording 

Het jaarverslag bestaat uit drie delen. Een algemeen deel, een ledenoverzicht en een financieel 

overzicht. Met het jaarverslag wil het bestuur openheid en duidelijkheid geven aan de leden en het 

dient tevens als een verantwoording. In het kort haalt de voorzitter wat zaken uit het jaarverslag aan. 

Het jaarverslag staat op onze website en is zo voor iedereen beschikbaar. Leden die het digitaal 

toegestuurd willen krijgen kunnen contact opnemen met het secretariaat.  

De penningmeester geeft een toelichting op een aantal posten die afwijken zijn van de begroting. 

Daarna krijgt eenieder de gelegenheid vragen te stellen.  

De heer Ben Evers vraagt waar de verantwoording is van de Stichting Wijnu. De secretaris geeft als 

antwoord dat de stichting geen agendapunt is op de ledenvergadering van de vereniging Wijnu. Het 

zijn twee afzonderlijke entiteiten.  

Een tweede vraag van hem gaat over de hoge afdracht aan KBO-Brabant. De secretaris antwoordt 

dat deze afdracht wordt vastgesteld in de Algemene ledenvergadering van KBO-Brabant. De afdracht 

is gebaseerd op het solidariteitsbeginsel. Afdelingen kunnen invloed uitoefenen door een probleem 

of voorstel in te brengen bij Kring Meierijstad. Twee bestuurders van de Kring kunnen deelnemen 

aan de ALV van KBO-Brabant. 

De heer Cor Schol vindt ook dat de afdracht wel erg hoog is. Hij wil graag weten wat hij daarvoor 

terugkrijgt. De secretaris wijst er nog eens op dat een afdracht niet in een op een relatie staat met 

wat je ervoor ontvangt. De begroting van KBO-Brabant geeft een inzage waarvoor deze middelen 

gebruikt worden. Als we niet bereid zijn deze afdracht te betalen dan zullen we een heel andere 

discussie moeten voeren. Deze zal dan moeten gaan over het wel of niet aangesloten willen blijven 

bij KBO-Brabant.  

 

De voorzitter vraagt of een van de leden van de kascontrolecommissie verslag wil doen van hetgeen 

zij hebben vastgesteld. De heer Gerard Visser geeft aan dat zijn veel documentatie vooraf hebben 

ontvangen en dat ze daarna bij de penningmeester thuis de nodige stukken ter inzage hebben 

gekregen. Zij hebben niets onoorbaars kunnen constateren en stellen de vergadering voor het 

bestuur decharge te verlenen. Dit wordt met applaus ondersteund.  

Jaarlijks wordt een van de twee leden vervangen. Dus vraagt de voorzitter of er kandidaten zijn die 

volgend jaar de controle willen doen. Hiervoor meldt zich de heer C. Pick. 

 

Bestuursverkiezing 

Twee leden, de heren Frans de Kort, penningmeester en Louis van Veghel, bestuurslid, zijn aftredend 

en herkiesbaar. Omdat er geen tegenkandidaten zijn is hun verkiezing een feit. Toch wil de voorzitter 

graag met hand opsteken een bevestiging vragen. Beiden worden unaniem herkozen. 

 

Mededelingen 

De voorzitter heeft de volgende mededelingen: 



 Omdat de heren Loek Schaareman en Hans Simons bij het bestuur hebben aangegeven te 

willen stoppen met het organiseren van reizen is het bestuur op zoek gegaan naar leden die 

hiervoor belangstelling hebben. Deze week is er een nieuwe Commissie reizen en excursies 

samengesteld. Deze bestaat uit de heer Kees van Corven en de dames Loes van Corven, José 

Verkuijlen, Miele Delemarra en Jeanne Evers. Als adviseur is vanuit het bestuur toegevoegd 

mevrouw Rini van den Brand. 

 Het bestuur van de Stichting Vat oe Fiets gaat stoppen met hun activiteiten. Om deze 

prachtige activiteit niet te laten verdwijnen heeft Wijnu aangeboden deze activiteit onder 

hun beheer te gaan uitvoeren. Dit jaar lopen een aantal mensen mee met de organisatie en 

volgend jaar, de 50e Vat oe Fiets, wordt georganiseerd door Wijnu.  

 Vanaf 29 mei worden de consumptieprijzen marginaal aangepast. Voor koffie en thee gaat 

de prijs van €0,90 naar € 1,00 alle andere prijzen blijven gelijk. Voor een glas kraanwater 

moet € 0,20 betaald gaan worden, een kan water voor € 1,00.  

 Nieuwe gebruikers of huurders van een zaal of kleinere ruimte kunnen zich melden bij het 

secretariaat, de heer Willie Rovers. De keuken is alleen toegankelijk voor gastdames/heren 

die dienst hebben. Voor bepaalde zaken kan het bestuur de keuken betreden. Aan iedereen 

de oproep zo weinig mogelijk te schuiven met het meubilair. We proberen het zo in te 

richten dat het bruikbaar is voor de geplande activiteiten. Moet er toch iets verplaatst 

worden dan na afloop weer terugzetten. Denk er ook aan het licht uit te doen als de ruimte 

verlaten wordt.  

 Heeft u nog een dagdeel per week vrij dan zouden wij u graag begroeten als onze nieuwe 

gastdame/heer of sleuteldrager. Er is dringend behoefte aan meer personele inzet. Melden 

kan bij het secretariaat. 

Mevrouw Rini van den Brand doet een oproep voor vrijwilligers op tweede Pinksterdag bij de 

Pinkstermarkt. Ook zijn er nog wat vrijwilligers nodig voor de Bloesemtocht. Aanmelden kan bij haar. 

 

Rondvraag 

De heer Hans Simons: 

 Hij vraagt hoe het zit met de verzekering van de inventaris van de Bridgeclub Wijnu. De 

voorzitter antwoordt dat de Stichting Wijnu een verzekering heeft afgesloten voor de 

inventaris in het gebouw Wijnu. Daaronder valt ook de inventaris van de Bridgeclub. Er dient 

wel een inventarislijst aanwezig te zijn bij de stichting.  

De heer Jan Neggers: 

 Hij heeft de verbouwing van het Wijnu gebouw vanaf de zijlijn mee moeten maken i.v.m. zijn 

gezondheid. Hij wil zijn waardering uitspreken naar alle vrijwilligers en het bestuur die dit 

alles hebben mogelijk gemaakt. Hij vraagt daarvoor een welgemeend applaus van de leden. 

 Als oud- voorzitter en bestuurslid weet hij hoeveel werk er op het bestuur afkomt. Hij geeft 

dan ook het advies om de “lege” bestuursplekken op te vullen om zo overbelasting te 

voorkomen. 

Mevrouw Marij van de Mosselaar: 

 Als voorzitter van de bewonerscommissie Peppelhof wil zij haar waardering uitspreken aan 

het bestuur voor de uitstekende samenwerking die zij ondervonden heeft. Zij wenst het 

bestuur succes en hoopt dat beide partijen elkaar in de toekomst kunnen versterken. 

De heer Piet de Koning: 

 Hij vraagt of de verzekering ook geldt voor de Biljartclub. De voorzitter laat weten dat dit 

onder dezelfde voorwaarden is medeverzekerd. Wel zorgen voor een inventarislijst. 

 

 

W. Rovers, secretaris  


