
Verslag Algemene Ledenvergadering van 17 juli 2021 

Aanwezig 31 leden 

 

Opening 

De voorzitter heet allen welkom. Andere jaren kwamen we met ruim 100 leden bijeen, dit jaar 

ongeveer 30, maar dat tekent dan ook goed de pandemie die ons vorig jaar heeft overvallen. Het 

coronavirus beheerste nagenoeg het hele jaar 2020 en 2021. We zijn blij dat we onder stringente 

voorwaarden weer wat activiteiten kunnen oppakken.  

 

Notulen Algemene Ledenvergadering van 3 oktober 2020 

Er zijn geen opmerkingen of aanvullingen. Daarmee worden de notulen vastgesteld onder 

dankzegging aan de secretaris.  

 

Jaarverslag inclusief de financiële verantwoording 2020 

Voorzitter, Leo van Asperen, loopt in grote lijnen door het jaarverslag en staat stil bij een paar 

punten. Hij geeft aan dat het jaarverslag in te zien is op onze website www.wijnuveghel.nl  

Daarna geeft hij het woord aan de heer Harry Kalis, de penningmeester. De balans en de verlies en 

winstrekening zijn uitgereikt aan de aanwezigen. Hij geeft een toelichting bij een aantal posten die 

wat bijzonder zijn. Ondertussen kan ieder zijn vragen bij hem kwijt. Daar wordt niet veel gebruik van 

gemaakt.  

 

Verslag kascontrolecommissie 

Het verslag van de controle wordt voorgelezen.  Uit de tekst blijkt dat de commissieleden zeer te 

spreken zijn over de manier van vastleggen van de financiële gegevens. Zij stellen aan de 

ledenvergadering voor het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde beleid en de daarbij 

horende vastlegging. De leden gaan met het voorstel akkoord. 

Omdat de heer Frans Vervest tussentijds is ingevallen kan de samenstelling van de commissie gelijk 

blijven.  

 

Goedkeuring bestuurswijziging per april 2021 

Door de coronapandemie is het niet mogelijk geweest een Voorjaarsvergadering te houden. In de 

Voorjaarsvergadering worden de bestuurswisselingen voorgelegd aan de leden. Gezien de situatie in 

april en weinig zicht op verandering in de korte toekomst heeft het bestuur in het Bulletin gemeld 

dat een aanvulling nodig was en er achteraf goedkeuring voor gevraagd zou worden. Daarvoor is het 

nu het moment. 

Periodiek aftredend en herkiesbaar: de heer Hans van de Donk en de heer Willie Rovers 

Voorstel om beide personen te herbenoemen. 

Aftredend op eigen verzoek en niet herkiesbaar: mevrouw Gré van Erp 

Nieuw te benoemen in het bestuur: de heer Ton van Eijk. Zoals gebruikelijk heeft Ton al een tijd met 

het bestuur meegelopen en is bereid om in het bestuur plaats te nemen. 

Onder applaus gaat de ledenvergadering akkoord met deze voorstellen. 

Als nieuwkomer stelt de heer Ton van Eijk zich voor aan de vergadering. 

 

De heer Leo van Asperen laat de leden weten dat hij per april 2022 aftredend en niet herkiesbaar is. 

Dit in verband met de negenjaren termijn. Vooruitlopend hierop heeft het bestuur gezocht naar een 

kandidaat-voorzitter en deze gevonden in de heer Jan den Biggelaar. Hij gaat een jaar lang 

meedraaien in het bestuur om zich een aantal zaken eigen te maken. Als het hem bevalt wordt hij in 

http://www.wijnuveghel.nl/


de ALV van 2022 voorgedragen als voorzitter van Wijnu Veghel. Ook de heer Jan den Biggelaar wordt 

gevraagd zich kort voor te stellen. 

 

Dan is het tijd om officieel afscheid te nemen van mevrouw Gré van Erp. Na een mooie toespraak van 

de voorzitter wordt aan Gré een boeket bloemen uitgereikt. Voor haar inzet voor onze vereniging 

heeft het bestuur van KBO-Brabant gemeend haar te onderscheiden met de zilveren KBO-speld. Door 

de coronamaatregelen wordt die niet door de voorzitter maar door haar echtgenoot opgespeld.  

 

Mededelingen 

• De voorzitter roept allen op zich te houden aan de landelijk vastgestelde coronamaatregelen. 

We zullen deze regelmatig in het Bulletin en op de website publiceren. Het legt er de nadruk 

op dat het belangrijk is dat zoveel mogelijk mensen gevaccineerd zijn. Bent u dat niet dan 

hebben wij liever dat u niet deelneemt aan onze activiteiten. Dat klinkt hard maar het gaat 

om de bescherming van ons allen. We behoren allemaal tot de kwetsbare groep. Als u het 

niet belangrijk vindt voor uzelf doe het dan voor al die leden die het wel belangrijk vinden. 

• Vanaf september starten we weer met de inloopmiddagen op zondag. 

• Maandagmiddag 16 augustus is er een themamiddag dementie. 

 

Rondvraag 

Mevrouw Huberdine van Dinther:  

Zij wil graag weten wat de voorwaarden zijn om gastlid bij Wijnu te kunnen worden.  Om gastlid te 

kunnen worden moet men lid zijn van een andere KBO-afdeling en niet in Veghel wonen.  

 

Mevrouw Marij van de Mosselaer: 

Zij wil haar dank uitspreken over de goede samenwerking tussen de bewonerscommissie Peppelhof 

en Wijnu. We kunnen over en weer altijd een beroep op elkaar doen en dat geeft een fijn gevoel.  

 

Sluiting 

Ondanks de coronapandemie noemen we ons een gezonde vereniging. Dat kan niet zonder de hulp 

en inzet van vele vrijwilligers. Daarom nogmaals mijn welgemeende en oprechte dank aan alle 

vrijwilligers die zich beschikbaar stellen om van onze vereniging een succes te maken.   

 

De voorzitter nodigt alle aanwezigen uit om samen gezellig een drankje te nemen en wat bij te 

praten.  


