
Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 23 april 2022 

Aanwezig: ongeveer 90 leden 

 

1. Opening 

De voorzitter heet allen welkom. Hij meldt de afwezigheid van de secretaris, de heer Willy Rovers die 
helaas als gevolg van een positieve coronatest niet aanwezig kan zijn.  
Het bestuur is blij dat we weer een ledenvergadering kunnen houden zonder de coronabeperkingen 
van de afgelopen jaren. Gelukkig zijn weer veel leden aanwezig. 
Hij staat stil bij enkele gebeurtenissen die onze samenleving op dit moment  bezig houden. Hij noemt 
het grensoverschrijdend gedrag en de oorlog in Oekraïne waarvan de verschrikkingen elke dag op TV 
te zien zijn. Maar laten we ons in eigen kring  inzetten voor een harmonieuze gemeenschap met zorg 
voor de ander.  
Hij spreekt de wens uit voor een zo lang mogelijke goede gezondheid voor alle leden. 
 
2. Notulen Algemene Ledenvergadering van 17 juli 2021 
Er zijn geen opmerkingen of aanvullingen. Daarmee worden de notulen onder dankzegging aan de 
secretaris vastgesteld. 
 
3. Jaarverslag en financiële verantwoording 2021 
De voorzitter, de heer Leo van Asperen, wijst erop dat het jaarverslag op onze website 
www.wijnuveghel.nl  is  te vinden. Hij leest het voorwoord van het jaarverslag voor. Daarna geeft hij 
het woord aan de penningmeester, de heer Harry kalis.  
De balans en verlies- en winstrekening zijn uitgereikt aan de aanwezigen. Hij wijst er op dat als gevolg 
van de coronamaatregelen het Wijnugebouw een half jaar is gesloten en de activiteiten geen 
doorgang hebben gevonden. Het positief saldo van ca € 8.500,-- is daarom hoger dan verwacht. Het 
eigen vermogen is gestegen tot ruim € 100.000,--.  Ook bij een aantal activiteiten, dat een eigen 
financiële administratie voert, is sprake van een positief saldo. We mogen spreken van een financieel 
gezonde vereniging. 
Door de coronamaatregelen waren 2020 en 2021 bijzondere jaren. De begroting 2022 is gebaseerd 
op de gegevens van 2019. Alleen de afdracht aan KBO Brabant  is verhoogd naar € 13,-- per lid en 
daarnaast zijn enkele prijsverhogingen verwerkt. Hij noemt als voorbeeld de gestegen kosten van het 
bulletin als gevolg van de verhoging van de papierprijzen met ongeveer 30%. 
 
Hij stelt de leden in de gelegenheid om vragen te stellen. 
De heer Kees van Corven wijst er op dat het saldo over 2021 € 8.500,-- bedraagt en het eigen 
vermogen is gestegen met ongeveer € 7.600,--. Hoe is het verschil van € 900,-- te verklaren. 
De heer Harry Kalis geeft aan dat dit te maken heeft met de kosten van kaartjes voor een 
theatervoorstelling. Die zijn teruggeboekt vanuit het eigen vermogen naar de verlies- en 
winstrekening.  
 
De heer Piet de Koning vraagt naar de afdracht naar KBO Brabant. Begroot is € 26.000,-- terwijl 
ongeveer € 21.500,-- is afgedragen. Dit komt door een verlaging van de contributie in 2021. 
 
De heer Theo Bloemen vraagt wie de subsidie verleent van € 4.000,--. De subsidie wordt verleend 
door de gemeente. 
 
Mevrouw Karin van Casteren stelt voor om, gelet op de gestegen kosten, het bulletin nog maar eens 
per 2 maanden uit te brengen. Het bestuur is blij dat leden meedenken maar wijst het voorstel af. De 

http://www.wijnuveghel.nl/


leden stellen het op prijs om elke maand geïnformeerd te worden en , omdat het bulletin dan dikker 
wordt, heeft het voorstel niet of nauwelijks invloed op de kosten.  
 
4. Verslag kascontrolecommissie en verkiezing nieuw lid 
De controle is uitgevoerd door de heren Ruud Kiefer en Frans Vervest. Eerstgenoemde licht toe dat 
grootboek en boekingen zijn gecontroleerd en er geen onrechtmatigheden zijn geconstateerd. Hij 
stelt aan de ledenvergadering voor het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde beleid en de 
daarbij behorende vastlegging. De leden gaan akkoord met het voorstel. 
In de plaats van de heer Frans Vervest, die aftredend is, wordt mevrouw Hermien van Bergen 
voorgedragen. De vergadering gaat akkoord met haar benoeming. 
 
5. Bestuursverkiezing 
De voorzitter, de heer Leo van Asperen deelt mede, dat hij aftreedt en niet herkiesbaar is omdat hij 
de maximaal toegestane termijn van 9 jaren als bestuurslid  heeft volbracht. 
Hij geeft het woord aan de waarnemend voorzitter, de heer Harry Kalis.  
 
De heer Kalis deelt mede, dat mevrouw Yvonne Höppener aftredend is maar zich herkiesbaar heeft 
gesteld. Met algehele instemming gaan de leden akkoord met haar verkiezing als lid van het bestuur 
voor opnieuw een periode van 3 jaar. 
Hij richt vervolgens het woord tot de heer Van Asperen. Hij dankt hem voor zijn vele verdiensten als 
bestuurslid en voorzitter van Wijnu in de afgelopen 9 jaren. Het bestuur heeft de heer Van Asperen 
als een bijzonder plezierig en betrokken voorzitter ervaren. Hij overhandigt mevrouw Van Asperen 
een bos bloemen. 
Door het bestuur wordt de heer Jan den Biggelaar voorgedragen als nieuwe voorzitter. Er hebben 
zich  geen andere kandidaten voor het voorzitterschap gemeld. Met algehele instemming wordt de 
heer Jan den Biggelaar gekozen als nieuwe voorzitter van Wijnu. 
 
De heer Jan den Biggelaar spreekt nu als voorzitter de heer Leo van Asperen toe en mag hem namens 
KBO Brabant decoreren met de zilveren speld.  
De heer Van Asperen memoreert in zijn afscheidsspeech zijn 9 jarig bestuurslidmaatschap. 1 Jaar als 
bestuurslid en 8 jaar als voorzitter. Met name de naamsverandering van KBO Veghel in Wijnu en de 
ingebruikname van het huidige Wijnugebouw beschouwt hij als de meest aansprekende 
gebeurtenissen tijdens zijn voorzitterschap. Hij dankt met name de heer Willie Rovers met wie hij al 
die jaren op een bijzonder plezierige wijze heeft samengewerkt. Hij overhandigt de voorzittershamer 
aan de nieuw gekozen voorzitter. 
 
6. Mededelingen 
De heer Jan den Biggelaar staat stil bij de afgelopen twee jaren waarin nauwelijks activiteiten hebben 
plaatsgevonden. Gelukkig is deze periode voorbij en is de ledenvergadering weer in grote getalen  
bezocht. Door de pandemie en daarop volgende oorlog in Oekraïne realiseren we ons dat het leven 
niet vanzelfsprekend is. We hebben weer behoefte aan contact en gezelligheid. Het bestuur is blij dat 
we dit onze leden weer kunnen bieden. Hij wijst met name op de bijeenkomst op zondagmiddag als 
gelegenheid om contact te leggen en elkaar te ontmoeten. 
Door de pandemie en de gevolgen daarvan is ons ledenbestand enigszins gedaald. Ondanks dat een 
ledenbestand van 2000 leden geen doel op zich is, kondigt hij aan dat het bestuur dit jaar een 
ledenwerfactie gaat organiseren. KBO Brabant verleent daarbij ondersteuning. De gemiddelde 
leeftijd van de vereniging stijgt en het doel is met name de inwoners tussen 65 en 75 jaar te 
interesseren voor een lidmaatschap.  
De voorzitter wil tot slot wijzen op de kennis en deskundigheid die binnen Wijnu aanwezig op het 
gebied van WMO, Wet Langdurige Zorg, belastingzaken, administratie enz. Leden kunnen een beroep 
doen op de betreffende adviseurs. 
 



 
 
 
7. Rondvraag 
Mevrouw Marij van de Mosselaar: 
Zij verwelkomt, als bestuurslid van de Peppelhof,  de nieuwe voorzitter en dankt het bestuur, met 
name de heer Leo van Asperen voor de goede samenwerking en onderlinge contacten. 
 
De heer Wim Verkuijlen: 
Hij wijst er op dat bij de ANBO een formulier is ontwikkeld voor het aanvragen van toeslagen en 
tegemoetkomingen. Leden die het financieel moeilijk hebben, kunnen daar terecht voor 
ondersteuning. 
De heer Harry Kalis voegt er aan toe dat in het volgende bulletin informatie wordt gegeven over 
aanvragen voor financiële tegemoetkomingen van de overheid. 
 
De heer Piet van Heeswijk: 
Hij wijst op de korting van € 25,-- die geboden wordt bij VGZ bij een lidmaatschap van Wijnu. 
 
8. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering en nodigt alle aanwezigen uit om samen gezellig een drankje te 
nemen en bij te praten. 
 
 


