
Verslag Voorjaarsvergadering zaterdag 17 maart 2018 

Opening 

In verband met ziekte van de voorzitter de heer Leo van Asperen, zit de heer Willie Rovers de 

vergadering voor. Na een woord van welkom wijst hij de aanwezigen op nog een lege plek achter de 

bestuurstafel, die van mevrouw Marga Kehrens. Na een periode van twee jaren heeft zij voor zichzelf 

de balans opgemaakt en kwam daarbij tot de conclusie dat het haar niet gebracht had wat zij ervan 

verwacht had. Daarom heeft zij aangegeven het bestuur te verlaten. Op de laatste AB-vergadering 

heeft het bestuur afscheid genomen. Namens alle leden en bestuur danken wij haar voor haar inzet. 

 

Verslag Najaarsvergadering 16 oktober 2017 

Er zijn geen wijzigingen. Daarmee is het verslag vastgesteld. 

 

Verslag Kascontrolecommissie 

Namens de commissie deelt de heer Hans Simons mee dat op 21 februari 2018 de financiële 

gegevens over het jaar 2017 zijn gecontroleerd en in orde bevonden. Daarom verzoeken de leden 

van de commissie het bestuur decharge te verlenen over het gevoerde financiële beleid over 2017. 

 

Daarna nam de heer Chris Pick, het andere lid van de commissie, het woord. Hij stelde dat hij twee 

belangrijke posten mist in de financiële verantwoording van de vereniging Wijnu. Deze posten zijn de 

inkomsten van de bar en het verhuur van de ruimten van het Wijnu-gebouw. Zijn vraag aan het 

bestuur is: “Kunt u bevorderen dat er ook een kascontrole plaats gaat vinden van de 

exploitatierekening van de Stichting Wijnu, zodat er meer transparantie komt”.  

 

De heer Rovers geeft aan dat deze zaken niet aan de vereniging behoren omdat de stichting en de 

vereniging twee afzonderlijke rechtspersonen zijn. Verder laat hij weten het jammer te vinden dat 

alleen twee inkomstenposten gemist worden en niet de vele kostenposten zoals huur, energie, 

onderhoud, schoonmaak, inkoop, verzekering e.d. Ondanks dat dit geen item voor deze vergadering 

is geeft hij een korte uiteenzetting over inkomsten en uitgaven van de Stichting. 

 

De heer Hans Simons is na twee jaren aftredend voor de Kascontrolecommissie. De heer Rovers 

vraagt of er een kandidaat is die samen met de heer Pick het komende jaar de commissie wil 

bemensen. Uit de vergadering meldt zich mevrouw Netty van Haaren. 

 

Jaarverslag en financiële verantwoording 

Het jaarverslag wordt slechts kort behandeld. De heer Rovers verwijst naar de website waar het 

verslag in te zien is. Wil men het per e-mail toegestuurd krijgen dan kan men contact opnemen met 

het secretariaat.  

Het financieel deel wordt wat uitgebreider besproken door penningmeester Frans de Kort. Daarna is 

er gelegenheid tot het stellen van vragen.  

 

Bestuursverkiezing 

Volgens het rooster van aftreden zijn twee leden aftreden. Mevrouw Rini van den Brand en de heer 

Willie Rovers. Beiden zijn herkiesbaar voor nog een jaar. Dit heeft te maken met het feit dat beiden 

daarna de maximale termijn van negen jaren bestuurslidmaatschap erop hebben zitten.  

De vergadering geeft met applaus aan akkoord te gaan met de herbenoeming voor een jaar van 

beide bestuursleden. 



Er waren twee kandidaat-bestuursleden die een aantal maanden hebben meegedraaid met het 

bestuur. Mevrouw Gerrie Betlem heeft na deze periode besloten niet tot het bestuur toe te treden. 

Zij is nog actief in het arbeidsproces en dat geeft haar niet voldoende tijd om de taak goed te kunnen 

uitvoeren. Wel heeft zij aangeboden de Pr-zaken te willen blijven doen. Het bestuur heeft dat graag 

geaccepteerd. De tweede kandidaat is de heer Tiny Strijbos en hij wil graag de functie van bestuurslid 

op zich nemen. Hij wordt met applaus begroet en neemt achter de bestuurstafel plaats. Eenmaal 

gezeten stelt hij kort zichzelf voor. 

 

Het bestuur blijft zoeken naar aanvulling voor het bestuur. De taak Pr en Communicatie en de taak 

van mevrouw Marga Kehrens, Gezondheid, wonen en zorg. 

 

Mededelingen 

 KBO-Brabant heeft in een schrijven laten weten dat zij mogelijk in 2020 de afdracht per lid 

door de verenigingen gaat verhogen. Dit heeft te maken met het wegvallen van de subsidie 

van de Provincie voor scholing, begeleiding en juridische ondersteuning. Wanneer dit 

doorgaat is Wijnu mogelijk ook genoodzaakt de contributie aan te passen. 

 De renovatie van de tuin, het terras, beweegtoestellen en jeu de boules banen is bijna 

afgerond. Voor de officiële opening wordt nog een datum en invulling gezocht. 

 Vat oe Fiets, dit jaar onder de vlag van Wijnu gaat op Hemelvaart 10 mei de vijftigste editie 

in. Een oproep aan allen om aan deze speciale en traditionele tocht deel te nemen.  

 In 2018 viert ons koor Cantabilé haar vijftigjarig jubileum. Daar zullen we zeker iets van gaan 

merken. 

 Ook dit jaar wordt, zeer ingetogen, het zestigjarig jubileum van Wijnu KBO Veghel gevierd. 

Een datum en programma wordt t.z.t. bekend gemaakt. 

 Diverse buitenactiviteiten gaan weer van start. Voor het eerst deze keer verwelkomen we 

ook de jeu de boules club op onze prachtige nieuwe banen. 

 

Rondvraag 

De heer Piet Peters: Het laat weten dat het jeu de boules een groot succes is. Daardoor is het niet 

meer mogelijk om op de woensdag en donderdag nieuwe leden aan te nemen. Zijn vraag aan het 

bestuur is of er een mogelijkheid bestaat om op een ander dagdeel een nieuwe groep te starten. De 

heer Rovers antwoordt dat dit in goed overleg zeer goed mogelijk is. 

 

Mevrouw Ans Dekker: Zij stelt dat er beperkte parkeermogelijkheden zijn bij het Wijnu-gebouw. Voor 

het gebouw is ook een invalide-parkeerplek verdwenen. De heer Rovers geeft aan dat de plaats voor 

invaliden verplaatst wordt naar de zijkant, waardoor het aantal gelijk blijft. Verder geeft hij aan dat 

zowel de vereniging als de stichting geen invloed hebben op het aantal parkeerplaatsen. Dit ligt bij de 

Gemeente Meierijstad.  

 

Mevrouw Marij van de Mosselaar: Zij spreekt haar dank uit aan het bestuur over de goede 

samenwerking met de bewonersvereniging. Diverse malen is er in zeer goede verstandhouding 

overleg geweest.  

 

De heer Henk van Dinther: Als het financieel achteruit gaat en we geld te kort gaan komen is er dan 

geen mogelijkheid om bij de Gemeente Meierijstad meer te halen. De heer Rovers zegt dat alle KBO-

afdelingen in het voormalige Veghel eenzelfde bedrag aan subsidie ontvangen. Mariaheide met 300 

leden en Veghel met bijna 2000 leden krijgen ieder een bedrag van ongeveer € 3500,00 Wanneer wij 

meer gaan “eisen” op basis van het aantal leden moeten de kerkdorpen inleveren. Deze kleine KBO’s 



hebben hun contributie al moeten verhogen om rond te komen. KBO heeft als basis solidariteit. 

Vandaar dat wij tevreden zijn met wat wij op dit moment krijgen.  

 

De heer Gerard Roovers: Hij dankt, mede namens de vergadering het bestuur en de vele vrijwilligers 

die het ook het afgelopen jaar weer mogelijk gemaakt hebben om er een succesvol jaar van te 

maken. 

 

Mevrouw Sonja Berendes: Zij wil speciaal mevrouw Marga Kehrens bedanken voor haar inzet. 

 

De heer Bert van den Tillaart: Een oproep voor nieuwe leden voor het koor en het koersbal. 

 

De heer Toon Bekkers: Laat weten dat er om de veertien dagen, hier in dit gebouw, een geweldige 

dansavond georganiseerd wordt. Iedereen is van harte welkom. 

 

Sluiting 

Wat later dan gepland sluit de heer Rovers de vergadering met dank aan allen die de moeite hebben 

genomen om naar deze vergadering te komen. 


