
Verslag Najaarsvergadering zaterdag 5 oktober 2019 

 

Opening 

Op de afgesproken tijd heet de voorzitter allen welkom. Hij is blij dat veel leden gehoor hebben 

gegeven aan de oproep om deze ledenvergadering bij te wonen. Na een paar huishoudelijke 

mededelingen stelt hij voor te beginnen met de vergadering. 

 

Verslag Voorjaarsvergadering zaterdag 23 mart 2019 

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: 

 We hebben al regelmatig overleg met contactpersonen van activiteiten en verenigingen. 

Vanaf eind december gaan we dat doen op structurele basis. Direct na de DB-vergadering 

op de laatste dinsdag van de maand. 

 Binnenkort gaan we wat meer aandacht besteden aan de aankleding van ons Wijnu 

gebouw. De tussenwand zal voorzien worden van een foto over de hele wand. De kant 

van de Plataan wordt snel aangepakt.  

 Sinds augustus hebben we een nieuwe kandidaat voor het bestuur. De heer Henk 

Boersma. Hij draait al een paar maanden mee. Hij weet van aanpakken en wij denken dat 

hij prima past bij ons bestuur. 

 

Afscheid Tiny Strijbos  

De heer Tiny Strijbos heeft eerder laten weten dat hij zijn bestuursfunctie wil neerleggen. Hij 

denkt dat hij alle taken die hij op zich genomen heeft heel goed kan blijven uitvoeren zonder 

daarbij lid van het bestuur te zijn. De voorzitter zegt blij te zijn dat Tiny verbonden blijft aan Wijnu 

als vrijwilliger. De heer Van Asperen vraagt Tiny en zijn vrouw Leny naar voren te komen om 

formeel afscheid te nemen van Tiny als bestuurslid. Na een korte toespraak door de voorzitter 

wordt Tiny een kadobon aangeboden en aan Leny een mooie bos bloemen. 

 

Begroting 2019 

De heer Kalis, penningmeester van Wijnu, brengt bedankt namens het bestuur iedereen die bij de 

Rabo Clubkascampagne stemmen gegeven heeft aan onze vereniging.  

In zijn eerste begroting is weinig afgeweken van vorige jaren. De totale som van inkomsten en 

uitgaven is vele malen groter dan de begroting aangeeft. Daarbij moeten we denken aan 

inkomsten en uitgaven voor activiteiten en vooral reizen.  

De gemeentelijke subsidie gaat vanaf 2020 lopen via KBO Kring Meierijstad. Vandaar wordt de 

verdeling gemaakt naar de afdelingen. De bankkosten zullen wat afnemen omdat een paar 

bankrekeningen zijn opgeheven. De rekeningen van Cantabilé en Biljartclub JGOG worden 

geïntegreerd in de rekening van Wijnu. Voor het eerst is er een post voor ledenwerving 

opgenomen. Er is een commissie die grote plannen heeft om ons ledental ruim boven de 2000 te 

laten blijven, liefst uit te breiden.  



Hij is bij het penningmeester-overleg van KBO-Brabant geweest. Daar is hem duidelijk geworden 

dat de gelden die wij als afdelingen afdragen zeer goed besteed worden. 

 

De heer Van der Lee stelt de vraag of alle commissies en activiteiten eigen bv-tjes zijn, evenals de 

activiteiten omdat hij niet ziet wat de inkomsten en uitgaven daarvan zijn. Evenmin van de 

opbrengsten van de consumpties. 

De heer Kalis legt uit dat dit een begroting is en geen rekening en verantwoording. Die komt op 

de Voorjaarsvergadering. Daarin wordt alles gespecificeerd weergegeven. Consumpties is een 

zaak van de Stichting Wijnu en valt buiten de restricties van de Vereniging Wijnu. 

 

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. De heer Van Asperen 

antwoordt hierop dat dit wederkerig is. Samen bereiken we meer dan alleen. 

- Mevrouw Netty van Haren: 

Zij wil een compliment geven aan Jan en Ria van der Heijden voor het prima verzorgen van de 

dansavonden. Jammer dat er zo weinig mensen op af komen. Het is gratis en zeer gezellig. 

- De heer Kees Hillebrand: 

Hij vraagt aandacht voor de “grijze” muur in de Populier. Deze vraag is al eerder gesteld. De heer 

Van Asperen laat weten dat het ontwerp al geruime tijd geleden gemaakt is. Hij zal kijken of er 

wat vaart achter gezet kan worden. 

- Mevrouw Betsie Broek: 

Er zijn twee fietsgroepen, toch wordt er in het Bulletin maar een naam vermeld. Het bestuur 

antwoordt dat dit zo is afgesproken met de fietscommissie.  

- Mevrouw Adri Wolters: 

Zij wil graag een oproep doen voor het koor Cantabilé. Nieuwe dirigent, nieuw elan maar jammer 

genoeg heeft dit nog niet geleid tot nieuwe leden. Er worden geen prestaties verwacht, 

gezelligheid is belangrijk.  

 

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 is blij met de grote belangstelling voor 

onze vereniging. Hij vraagt allen onze vereniging uit te dragen als een club van actieve en 

gezellige 50-plussers. Wij bieden niet alleen activiteiten aan maar men kan zich ook inzetten voor 

anderen en onze vereniging. 

 

 

Willie Rovers, secretariaat  


