
Conceptverslag Voorjaarsvergadering 23 maart 2019 

Aanwezig: ongeveer 110 leden 

Opening 

Na een kort welkomstwoordje merkt voorzitter Leo van Asperen op dat we een roerige week achter 

de rug hebben. Zondag 17 maart is Frans Slangen, oud-voorzitter van KBO-Brabant, overleden. Op 

maandag 18 maart in Utrecht een volstrekt zinloze aanslag op onschuldige burgers. Woensdag 20 

maart verkiezingen voor de Provinciale Staten waarvan de uitslagen voor velen verrassend zijn. Hij 

spreekt de hoop uit dat we vandaag 23 maart de week mogen afsluiten met een zinvolle, gezellige en 

ontspannen Voorjaarsvergadering. 

 

Notulen Najaarsvergadering 27 oktober 2018 

Er zijn geen opmerkingen of aanvullingen. Daarmee is het verslag vastgesteld met dank aan de 

secretaris. 

 

Jaarverslag en financiële verantwoording 

Het jaarverslag is te uitgebreid om dit helemaal te bespreken. De voorzitter stipt wat bijzondere 

zaken aan. Hij merkt op dat de Commissie Reizen het afgelopen jaar veel en mooie reizen heeft 

aangeboden en belangrijk is te vermelden dat iedereen die zich voor het einde van de inschrijftermijn 

heeft opgegeven ook mee kon gaan. De zondagactiviteit is een succes wanneer wij als vereniging iets 

organiseren. Is er niets gepland dan is de inloop magertjes. Hij staat nog kort stil bij het 60-jarig 

jubileum van onze vereniging en het 50-jarig jubileum van ons koor Cantabilé. De nieuwe activiteit 

Keezen groeit nog steeds evenals het Jeu de Boules, die al op drie middagen actief is op de banen bij 

het Wijnu gebouw. Hij doet een oproep aan de schakers onder ons. De schaakclub bestaande uit zes 

leden kan nog wel wat aanwas gebruiken. Het is goed om ook hier weer eens stil te staan bij alle 

vrijwilligers die dit mogelijk maken, hartelijk dank hiervoor. 

 

Het aantal leden groeit gestaag. We naderen de 2000 en zien ernaar uit om daar boven uit te gaan. 

De voorzitter vraagt om reclame te maken voor onze bloeiende vereniging. 

 

Het financiële deel wordt toegelicht door penningmeester Frans de Kort. Hij staat stil bij de wat 

grotere of wat afwijkende posten en geeft daar deskundig uitleg over.  

De heer Ketelaars vraagt of de afdracht van de contributie aan KBO-Brabant gekoppeld is aan het 

aantal leden. De heer De Kort bevestigt dit. Het bedrag is € 11,93 per ingeschreven lid op 1 januari 

van dat jaar.  

 

Verslag kascontrolecommissie 

Mevrouw Van Haaren en de heer Pick zijn dit jaar de leden die de controle hebben uitgevoerd. 

Mevrouw Van Haaren leest de volgende verklaring voor: 

De kascommissie heeft op vrijdag 1 maart de boeken gecontroleerd bij de penningmeester De heer 

Frans de Kort. 

Na een heldere toelichting van zijn boekhoudprogramma hebben ondergetekenden de boeken 

uitvoerig gecontroleerd en zijn tot de volgende bevinding gekomen: de penningmeester heeft zijn 

boekhouding prima op orde! Daarom stellen wij voor décharge te verlenen voor het gevoerde beleid. 

 

De voorzitter dankt de leden en stelt vast dat er jaarlijks een lid aftreedt. Dit jaar is dat de heer Pick 

die twee jaren heeft meegedraaid. Zijn oproep voor een nieuwe kandidaat wordt beantwoord door 

mevrouw Louise Holtjer.  



Bestuursverkiezing 

Volgens de voorzitter is het dit jaar de grootste operatie in de laatste jaren. Het gaat om vijf van de 

zeven zittende bestuursleden. Twee leden die periodiek aftredend en herkiesbaar zijn, twee leden 

die na hun termijn van negen jaren aftredend en niet herkiesbaar kunnen zijn en een lid dat heeft 

aangegeven te stoppen na een periode van zeven jaren. 

Aftredend en herkiesbaar is mevrouw Gré van Erp. Met handopsteken en applaus wordt Gré voor 

een nieuwe termijn benoemd. De heer Rovers neemt even het voorzitterschap over en stelt de 

vergadering voor de voorzitter, de heer Leo van Asperen, opnieuw te benoemen. Ook bij Leo luid 

applaus waardoor hij weer een periode verder kan. 

 

Mevrouw Rini van den Brand en de heer Willie Rovers zijn aftredend en niet herkiesbaar. Ze zijn en 

blijven wel beschikbaar voor het bestuur als dat gewenst is. De heer Frans de Kort heeft aangegeven 

te willen stoppen als penningmeester en bestuurslid. 

 

De voorzitter meldt dat het bestuur niet heeft stilgezeten en op zoek is gegaan naar, in hun ogen 

geschikte nieuwe bestuursleden. Hij stelt ze voor aan de vergadering. Mevrouw Yvonne Höppener, 

de heer Hans van de Donk en de heer Harry Kalis. Met applaus geven de leden aan akkoord te gaan 

met de benoeming van deze kandidaten.  

Een stoelenwisseling komt opgang. De afgetreden leden maken plaats voor de nieuwe leden zodat de 

vergadering weer verder kan. 

 

De voorzitter wil toch even stilstaan bij het afscheid van de drie afgetreden bestuursleden.  

Hij begint bij de heer Frans de Kort. Een nauwkeurig werkende penningmeester die onze gelden goed 

heeft beheerd. Om Frans te bedanken krijgt hij door Leo van Asperen de zilveren speld van 

verdienste van KBO-Brabant opgespeld. De voorzitter geeft aan dat Frans zijn andere 

vrijwilligerstaken nog gewoon blijft uitvoeren.  

Daarna volgt mevrouw Rini van den Brand, een duizendpoot in onze organisatie. Te veel om alles te 

benoemen daarom laat Leo van Asperen dit maar achterwege. Ook Rini krijgt de zilverenspeld van 

verdienste van KBO-Brabant opgespeld. Rini heeft aangegeven nog graag actief te blijven voor de 

vereniging. Het bestuur is daar blij mee. De voorzitter laat weten dat Rini is benoemd tot adviseur 

van het bestuur. 

Dan is het de beurt aan de heer Willie Rovers. Volgens de voorzitter een man die niet alleen 

belangrijk is geweest voor onze vereniging maar ook in de regio en zelfs voor KBO-Brabant als 

voorzitter een werkgroep leidt. Ook Willie heeft aangegeven dat hij nog een paar jaren beschikbaar is 

voor de vereniging. In overleg met het bestuur is besloten dat hij verder gaat als ambtelijk secretaris, 

zonder deel uit te maken van het bestuur. Ook voor hem is er een onderscheiding maar die wil de 

voorzitter niet zelf uitreiken. Voor deze speciale gelegenheid zijn de heer Leo Bisschops, voorzitter 

van KBO-Brabant en mevrouw Wilma Schrover, directeur van KBO-Brabant naar Veghel gekomen. 

Willie wordt de zilveren speld met goud opgespeld door de heer Bisschops. 

 

De voorzitter geeft aan dat het na dit feestelijk moment moeilijk is de vergadering voort te zetten 

maar we moeten toch door voordat we kunnen proosten op de onderscheiden leden. 

 

Mededelingen 

 We gaan steeds verder naar een digitale wereld en ook voor ons is het vaak praktisch en snel 

en gemakkelijk. Van verschillende leden beschikken we nog niet over een e-mailadres. Graag 

doen we een beroep op u om dit aan het secretariaat kenbaar te maken. We blijven 

voorlopig natuurlijk doorgaan met ons mooie blad Bulletin in de papieren versie. 



 Voor onze gastdames en heren, sleuteldragers, het roosterteam en het bestuur zijn we 

inmiddels gestart met een EHBO-light cursus. Deze cursus wordt verzorgd door een 

professional en vrijwilliger mevrouw Hanny van Teeffelen. In januari hebben we al onze 

gebruikers van ons Wijnu gebouw geïnformeerd omtrent diverse veiligheidsaspecten en 

huisregels, met dank aan Louis van Veghel. 

 De trouwe bezoeker is inmiddels opgevallen dat we sedert kort beschikken over een 

beeldscherm in de hal, waarop de wisselende activiteiten staan aangegeven en de ruimte 

waarnaar wordt verwezen. Het vrijwillige team van planners houdt dit scherm actueel. 

 

Rondvraag 

 

Mevrouw Huberdine van Dinther:  

Zij vraagt aandacht voor het digitaal verspreiden van het Bulletin. Vaak komt dit een week eerder dan 

de papieren versie. Zo kan het gebeuren dat leden die zich willen aanmelden, bijvoorbeeld voor de 

kerstviering, achter het net vissen.  

De voorzitter antwoordt dat het een bewuste keuze is geweest om het digitale Bulletin eerder te 

verspreiden, anders heeft het geen nut. In slecht een geval heeft dat mogelijk een probleem gegeven 

met het aanmelden en dat was de Kerstviering. Dit heeft ook onze verwachtingen overtroffen. Maar 

ook na het verspreiden van het papieren Bulletin is er nog een week geweest dat men zich nog kon 

aanmelden. We zullen volgend jaar kijken hoe we dit beter kunnen aanpakken wat betreft de 

kerstviering.  

Volgens haar zijn er ook gastleden ingeschreven voor de kerstviering. Dat is inderdaad correct. In de 

regio hebben we afgesproken dat gastleden, eventueel tegen bijbetaling, kunnen deelnemen aan de 

activiteiten van de gastafdeling. Het bestuur gaat bekijken of we dit misschien voor de kerstviering 

anders moeten regelen. 

 

Mevrouw Netty van Haaren: 

Zij vraagt of de tweewekelijkse dansavonden niet wat aangekleed kunnen worden. De voorzitter 

antwoordt dat als er iets extra’s gedaan moet worden dit geld kost. Deze activiteit is opgezet als een 

gratis evenement. Het bestuur is niet voornemens daar entree voor te gaan heffen. 

 

De heer Bart Verbakel: 

Hij vraagt of het mogelijk is dat de bedrijven waar wij korting krijgen met onze ledenpas gepubliceerd 

kunnen worden in het Bulletin. Het antwoord is dat we daarvoor niet de ruimte hebben en daarbij 

staan alle bedrijven op onze website. De heer Rovers voegt toe dat er binnenkort een informatiehoek 

komt in ons gebouw. Mogelijk dat we daar een geprinte versie kunnen aanbieden. 

 

Mevrouw Marij van de Mosselaar: 

Zij heeft geen vraag maar wil het bestuur van Wijnu bedanken voor de perfecte en fijne 

samenwerking met de bewonerscommissie van de Peppelhof. De heer Van Asperen zegt dat dit 

wederzijds is. 

 

Willie Rovers 

Secretariaat 

 


