
Conceptverslag Najaarsvergadering 3 oktober 2020 

Aanwezig: 27 leden 

Opening 

De voorzitter heet iedereen van harte welkom op deze bijzondere ledenvergadering. Door corona is 

de Voorjaarsvergadering komen te vervallen. Gezien de verplichting in de statuten moet er op een of 

andere manier eenmaal per jaar een ledenvergadering gehouden worden. 2020, een jaar dat we niet 

makkelijk zullen vergeten. Een paar maanden hebben we helemaal stilgelegen met onze activiteiten. 

Nu zijn we weer langzaam aan het opstarten en het lijkt of dat maar van korte duur zal zijn. 

Belangrijk is dat we ons allen houden aan de afgesproken regels, wennen zal het nooit. Omdat dit 

een bijzondere vergadering is heeft de vereniging gezorgd voor gebak bij de koffie. 

 

Notulen Najaarsvergadering 5 oktober 2019 

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

secretaris. 

 

Financiële verantwoording 2019 

De heer Kalis, penningmeester, geeft een korte uitleg. Bij de balans wijst hij op de posten 1460 Koor 

Cantabilé en 1462 Biljartgroep JGOG. De voormalige rekeningen van deze groepen zijn opgeheven en 

opgenomen in de bankrekening van Wijnu. Hiermee wordt voorkomen dat deze activiteiten te 

maken krijgen met de steeds oplopende bankkosten. De bridgeclub heeft besloten de eigen 

bankrekening aan te houden met de afspraak dat de bankkosten, ongeveer € 100 op jaarbasis, voor 

eigen rekening zijn. 

Bij de Verlies en Winstrekening wijst hij op een hogere opbrengst van contributie en een hogere 

uitgave voor afdracht aan KBO-Brabant dat veroorzaakt wordt door een hoger ledenaantal. 

 

Verslag kascontrolecommissie 

Mevrouw Van Haaren en mevrouw Holtjer zijn dit jaar de leden die de controle hebben uitgevoerd in 

de maand januari van dit jaar. Beiden zijn niet aanwezig omdat ze voorzichtig zijn om een besmetting 

op te lopen. Zij hebben een e-mail gezonden met de complimenten voor de penningmeester en het 

bestuur en verzoeken de vergadering decharge te verlenen aan het bestuur van Wijnu. De 

vergadering gaat hiermee akkoord. 

De voorzitter dankt de dames van de commissie en stelt vast dat er jaarlijks een lid aftreedt. Dit jaar 

is dat de mevrouw Van Haaren die twee jaren heeft meegedraaid. Een nieuw lid, de heer Ruud 

Kiefer, wordt voorgesteld. Ook hier gaat de vergadering akkoord. 

 

Goedkeuring Bestuursverkiezing per 1 april 2020 

De bestuursverkiezing dient plaats te hebben op de Voorjaarsvergadering. Deze is echter komen te 

vervallen en in het belang van de continuïteit van de vereniging was het belangrijk te werken met 

een voltallig bestuur. Daarom vraagt het bestuur achteraf goedkeuring. Er waren geen kandidaten 

aangemeld anders dan die door het bestuur voorgedragen. Het betreft de volgende wijzigingen: 

 Periodiek aftredend en herkiesbaar de heer Harry Kalis 

 Periodiek aftredend en niet herkiesbaar de heer Louis van Veghel 

 Nieuw te benoemen als opvolger van de heer Van Veghel, de heer Ger van Bakel. Heeft zich 

echter per 1 augustus weer teruggetrokken uit het bestuur om gezondheidsredenen 

 Nieuw te benoemen mevrouw Rini van den Brand en de heer Willie Rovers. Beiden hebben 

een jaar lang geen deel uitgemaakt van het bestuur en zijn reglementair weer benoembaar. 

De ledenvergadering gaat graag akkoord met deze benoemingen. 



De heer Van Asperen laat weten dat we nu, in dit kleine gezelschap, geen officieel afscheid nemen 

van de heer Louis van Veghel. Hij verdient een groter podium. Overigens blijft hij nog wel bestuurslid 

van de Stichting Wijnu. We zullen hem dan ook nog vaak zien in dit gebouw. 

 

Financiële begroting 2021 

De penningmeester benadrukt dat het moeilijk is om in deze tijd een reële begroting te maken. Alles 

is onzeker. De basis van de begroting is genomen naar de gemiddelde inkomsten en uitgaven van de 

laatste jaren met enkele uitzonderingen. Verhoogd is de afdracht aan KBO-Brabant omdat deze in 

2021 met €1,00 per lid stijgt. Door een nieuwe opzet van Lief en Leed zijn ook deze uitgaven 

verhoogd en mede al gebaseerd op die van 2020. Naar aanleiding van een vraag uit de vergadering 

waarom de administratiekosten ruim hoger zijn opgenomen geeft de penningmeester aan dat dit te 

maken heeft met een eventuele wijziging van de statuten. Hiervoor is € 500,00 opgenomen. 

Mevrouw Van de Ven wil graag weten wat de post “Diverse baten” inhoudt. De heer Kalis legt uit dat 

dit inkomsten zijn die vooraf niet zeker zijn. Zoals een bijdrage van de Rabo clubkas, sponsorgelden 

en een bijdrage van Kring KBO Meierijstad. 

 

Voorstel wijziging statuten met betrekking tot de naam Wijnu 

De statutaire naam van onze vereniging is Katholieke Bond van Ouderen Afdeling Veghel. Een aantal 

jaren terug is gekozen voor de roepnaam Wijnu. Na een jaar of vijf is deze naam zo ingeburgerd dat 

het bestuur deze graag officieel wil maken. Bij diverse instanties staat onze vereniging vermeld met 

de statutaire naam. Zie bv. de Rabobank. Bij het uitbrengen van een stem kunnen onze leden de 

naam Wijnu niet vinden. Het bestuur vraagt de vergadering akkoord te gaan met deze wijziging. Na 

een korte discussie wat de naam dan precies moet zijn wordt besloten dat dit wordt Wijnu Veghel. 

 

Mededelingen 

 Verzoek van het bestuur om bij de Rabo Clubsupport actie te stemmen op onze vereniging. 

Graag ook familie en vrienden vragen dit te doen. 

 In deze onzekere tijd raadpleeg naast het Bulletin ook onze website en lees de nieuwsbrieven 

die actueler zijn dan het Bulletin. 

 Willen we met onze activiteiten kunnen doorgaan houdt u dan aan de regels en 

voorschriften. Ook in het belang van uw gezondheid en die van anderen. 

 

Rondvraag 

 

De heer Rien Gevers:  

Hij merkt op dat ook Jumbo een actie heeft voor verenigingen. Is het bestuur daarvan op de hoogte 

en is het alsnog mogelijk op de lijst te komen van clubs waaruit gekozen kan worden. 

Dit is niet bij het bestuur bekend maar de heer Kalis zal gaan informeren. 

 

Mevrouw Anny van de Ven: 

Zij wil graag meer informatie over de bankkosten van de bridgeclub en wie uiteindelijk besluit om 

een eigen rekening aan te houden. 

De heer Kalis stelt dat de beslissing hiervoor ligt bij het bestuur van de bridgeclub. De kosten zijn op 

dit moment € 8,00 per maand. Als je dan op jaarbasis maar tien mutaties hebt is dat ongeveer €10,00 

per mutatie, een vrij hoog bedrag. Deze kosten komen nu voor rekening van de bridgeclub. 

Daarop antwoordt mevrouw Van de Ven dat hier niet met de leden is overlegd en dat de 

communicatie met de leden veel te wensen overlaat. Er wordt weinig of niet gecommuniceerd met 



de leden. De heer Van Asperen raadt haar aan om in overleg te gaan met het bestuur van de 

bridgeclub eventueel samen met een paar gelijkgestemden. 

 

Mevrouw Huberdine van Dinther 

Zij vraagt, in verband met het geringe aantal aanwezige leden, of de besluiten die deze vergadering 

neemt wel rechtsgeldig zijn. De heer Rovers antwoordt dat dit zeker het geval is. In de Statuten staat 

niets over een minimumaantal leden. Daarbij hebben alle leden zich kunnen uitspreken over de 

voorstellen via onze website. Daarbij komt dat bij een “gewone” ledenvergadering de opkomst ook 

niet boven de 5% uitkomt. 

 

De heer Louis van Veghel: 

Hij heeft gisteren gekeken op de website en kon niets vinden over de begroting van 2021. De heer 

Rovers laat weten dat dit inderdaad het geval is omdat na de sluiting voor aanmelding het item 

Algemene Ledenvergadering van de site verwijderd is. 

 

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. Vanuit de bewoners kwam de vraag bij 

haar waarom de tussendeur van de Peppelhof en Wijnugebouw gesloten is. De heer Louis van Veghel 

heeft haar een duidelijk antwoord op gegeven. Het helpt zeker voor de veiligheid van de bewoners 

omdat er geen zicht is wie zomaar door deze deur in de privé ruimten van de bewoners kan komen. 

De voorzitter beaamt dat ook onze warmte naar de bewonerscommissie uitgaat en hij onderstreept 

dat alles gaat in een goed en constructief overleg. Hierbij haalt hij nog even aan de plaatsing van de 

fietsenstalling. 

 

De heer Kees Hillebrand 

Hij heeft eerder bij het bestuur van Wijnu een plan ingediend om te starten met biljarten. Nu blijkt 

dat er mensen zijn die zich niet houden aan de afspraken. Het leidt soms tot verhitte discussies en 

dat wil hij eigenlijk niet. De heer Van Asperen laat weten dat het bestuur binnenkort komt met 

richtlijnen.  

 

De heer Piet Peters 

Is het mogelijk om alle activiteiten eenzelfde status te geven. Nu zijn er verenigingen, commissie en 

contactpersonen. De heer Rovers antwoordt dat dit formeel mogelijk zou zijn. Op dit moment zijn er 

drie sub-verenigingen met een eigen bestuur. Dat zijn de biljartclub JGOG, Koor Cantabilé en de 

bridgeclub. Zij bestonden al als eigen vereniging toen ze zich aansloten bij KBO-Veghel. Dat is de 

reden waarom deze situatie gehandhaafd is. Er is met alle drie een bestuursreglement ondertekend. 

 

De heer Piet de Koning 

Hij ziet dat er meerdere activiteiten opstarten of zijn opgestart waarom kan dat niet met biljarten. 

Ook ziet hij bij diverse activiteiten dat men zich niet houdt aan de afstand. 

Het bestuur antwoordt dat het bestuur van JGOG, binnen de richtlijnen opgesteld door Wijnu, kan 

bepalen of ze beperkt opstarten of volledig. Als de heer De Koning een voorstel heeft wordt hem 

aangeraden contact op te nemen met het bestuur van de biljartclub JGOG. Zij kunnen dan een 

aangepast voorstel voorleggen aan het bestuur van Wijnu. 

 

De heer Gerard Delissen 



Hij wil graag weten als iemand is aangewezen als leider van de activiteit of die dan ook zelf aan de 

activiteit mag deelnemen. In zijn geval het biljarten. Het antwoord daarop is dat het geen probleem 

is dat een activiteitenleider zelf deelneemt. 

 

Maria Derks van de Ven 

Zij heeft geen vraag maar wil iedereen laten weten dat ze heel blij is dat ze na een gedwongen 

sluiting van het gebouw weer aan de slag mag met haar schoonmaakwerk. De voorzitter vindt het fijn 

om dit te horen en onderstreept nogmaals dat Maria bijzonder goed werk levert. Wij zijn trots op 

haar. 

Sluiting 

De voorzitter stelt vast dat deze bijzondere vergadering veel heeft opgeleverd. Een klein gezelschap 

dat zeer betrokken was bij alle onderwerpen. Als afsluiting biedt hij allen een consumptie aan. Het 

advies aan allen is om zich aan de regels te houden en proberen gezond te blijven. 

 

Willie Rovers 

Secretariaat 

 


