Verslag
Datum
Aanwezig
Afwezig

: Algemene Ledenvergadering
: 20 maart
: 140 leden en 7 bestuursleden t.w. Roos Daemen, Lies van Bree, Jos
Essing, Frans Segers, Peter Bakker, Gerard van Uden en Antoon Bax verslag.
: 6 x bericht van verhindering.

1. Opening en mededingen.
• Namens het bestuur heet de voorzitter iedereen hartelijk welkom. Zij memoreert
dat wij weer een bewogen jaar achter de rug hebben, met name door het
overlijden van een aantal leden. De voorzitter vraagt een minuut stilte voor alle
overleden leden.
• Lustrum jaar.
Roos Daemen memoreert dat 2019 weer een lustrum jaar is, wat we niet
ongemerkt voorbij laten gaan met als hoogtepunt een groots feest voor de leden
op 29 september.
• Ledenwerfactie.
Het bestuur heeft voor de 2019 een ledenwerfactie opgestart. Ieder lid dat een
ander lid aanbrengt wordt beloond met een cadeaubon van € 5.-, onder de
aanbrengers worden bij het jubileumfeest nog extra cadeaubonnen verloot. Het
streefaantal leden is 1100.
• Op 27 maart start er in samenwerking met de gemeente weer een
huiskamerproject in het IVN gebouw aan Strabrecht. De huiskamer is iedere
woensdagmiddag geopend.
2. Notulen algemene ledenvergadering 2018.
• Vragen.
Dhr. Martens vraagt naar de status van het vernielde beeld in de hal van ’t
Perron. Het beeld is door de kbo geschonken aan ’t Perron, deze heeft de schade
aangekaart bij de verzekering en er is € 1.000 uitgekeerd. Dit is onvoldoende
voor een nieuw beeld, het uitgekeerde bedrag is geoormerkt. De
Seniorenvereniging kbo Heeze is hier geen partij meer in.
• Het verslag wordt goedgekeurd, met dank aan de vorige secretaris Piet Thurlings.
3. Jaarverslag 2018.
Geen vragen of opmerkingen.
4. Presentatie Jaarrekening.
De penningmeester, Jos Essing, geeft een uitgebreid en duidelijk overzicht van de
balans en de inkomsten/uitgaven over 2018. Ook licht hij de begroting 2019 toe.
Vanuit de vergadering zijn geen vragen of opmerkingen en met applaus worden de
financiële stukken goedgekeurd, waarna de voorzitter Jos Essing bedankt.
5. Verslag kascommissie.
Angelica Schuller leest, mede namens Annemie van Asten, het verslag van de
kascontrole voor die bij de penningmeester is uitgevoerd. De kascommissie adviseert
de ALV om de penningmeester en het bestuur te dechargeren; dit werd met applaus
bekrachtigd.
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6. Begroting.
• Jos Essing heeft de begroting 2019 gelijktijdig behandeld met agendapunt 4
presentatie jaarrekening 2018.
• Vaststelling contributie 2020.
Bij de behandeling van de begroting is toegelicht dat zonder bezuiniging het
lastig wordt om deze sluitend te krijgen. Tevens heeft KBO Brabant
aangekondigd dat hun bijdrage waarschijnlijk ook zal worden verhoogd.
Het bestuur stelt voor om de contributie voor 2020 met € 1.- te verhogen.
Het voorstel wordt door de vergadering aangenomen met 2 tegenstemmen.
7. Vacature kascommissie.
De voorzitter Roos Daemen bedankt Angelica Schuller, zij blijft nog één jaar lid van
deze commissie. Jos Heijligers was reserve lid en treedt nu toe tot de kascommissie.
Drea Brouwers meldt zich als reserve lid.
8. Bestuursverkiezingen.
• Roos Daemen, Lies van Bree, Jos Essing en Gerard van Uden zijn aftredend. Lies
van Bree en Gerard van Uden zijn niet herkiesbaar.
•

Roos Daemen bedankt Gerard van Uden voor zijn inzet en bijdragen afgelopen 3
jaar en overhandigt hem een attentie.
Ook Lies van Bree wordt bedankt voor haar brede inzet over een periode van 9
jaar dat zij deel heeft uitgemaakt van het bestuur. Roos Daemen noemt het
vertrek van Lies een aderlating voor het bestuur. Ook Jan Hoevenaars,
bestuurslid van KBO Brabant was gekomen om Lies te bedanken en haar in het
zonnetje te zetten. Tevens reikte hij haar de onderscheiding Zilveren Speld met
Goud uit om de grote waardering uit te spreken vanuit KBO Brabant.
Lies bedankte voor de mooie woorden en de onderscheiding. Ze denkt met
plezier terug aan de afgelopen 9 jaar in het bijzonder met de fijne samenwerking
met Roos.

•

Herverkiezing Jos Essing. Jos wordt unaniem, onder luid applaus, herkozen in het
bestuur.

•

Herverkiezing Roos Daemen. Hoewel voor Roos Daemen de statutaire maximale
periode van 9 jaar is verstreken is zij bereid om zich opnieuw verkiesbaar te
stellen omdat gelijktijdig vertrek van Vz. en Vice Vz. voor de continuïteit
ongewenst is. Deze keuze wordt binnen het bestuur ondersteund. Voorafgaand
aan de stemming memoreert dhr. Martens dat hij van mening is, in tegenstelling
tot de mening van het bestuur, dat het recht om opnieuw verkiesbaar stellen, na
de statutaire maximale periode, niet aan het bestuur is maar dat dit recht aan de
ledenvergadering toebehoort. De secretaris constateert dat op dit punt verschil
van meningen blijft en vraagt de vergadering bij de stemming de opmerking van
dhr. Martens in de afwegingen mee te nemen. Roos Daemen wordt onder luid
applaus herkozen als voorzitter.

•

Maria Rentmeester en Greet van Poppel stellen zich voor aan de vergadering. De
vergadering gaat akkoord met de benoeming van beiden. Maria Rentmeester zal
de rol van vice voorzitter op zich nemen, Greet van Poppel zal betrokken worden
bij de programmacommissie.

9. Rondvraag.
• Annemie van Asten vraagt of in het najaar programma Karin van Tuel weer terug
komt. Dit wordt positief benatwoord.
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