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Concept Notulen jaarvergadering d.d. 8 april 2022. 
 
Aanwezig: 50 leden 
Afwezig met kennisgeving: 44 leden 
 

1. Opening door de penningmeester: 

Wim van den Hazelkamp heet iedereen welkom. 

Hij geeft aan dat hij de vergadering zal leiden omdat Harrie vn Dongen onze 

voorzitter dinsdag een nieuwe knie heeft gekregen en daardoor niet kan komen.  

De Algemene Ledenvergadering wordt gehouden met een PowerPoint presentatie 

voorzien van de nodige uitleg. 

 

2. Vaststellen van de agenda: 

Er zijn geen aanvullingen voor de agenda, zoals deze is verspreid bij de uitnodiging. 

 

3. Mededelingen: 

a Voor iedereen is er koffie/thee en een stuk vlaai. Na de vergadering krijgt 

iedereen 1 consumptie, deze wordt gebracht. 

 

4. Notulen van de ALV van 1 oktober 2021: 

De concept notulen staan op de website en er ligt op iedere tafel 1 exemplaar. Er 

komen geen opmerkingen, dus bij deze zijn de notulen van 1 oktober 2021 

vastgesteld. 

 

5. Financieel verslag:   

De inkomsten en uitgaven waren te volgen via PowerPoint, de balans is voorgelezen 

door Wim. Beiden met uitleg.  

Wim vroeg extra aandacht voor de volgende twee items:  

- De bijdrage via Raboclub support loopt terug. 

- Afdracht naar KBO Brabant is verhoogd naar € 13,00 per lid. 

Alles was duidelijk, er waren gen vragen. 

 

Ledenadministratie: 

We begonnen 2021 met 229 leden. In 2021 zijn  3 leden verhuisd, 1 lid heeft 

opgezegd, er zijn 3 nieuwe leden bijgekomen. Helaas zijn ook 6 leden overleden.. 

31 december 2021 waren er nog 222 leden. 

Helaas zijn er dit jaar tot nu toe nog 4 leden overleden. Wim noemt alle overleden 

met naam en vraagt even stilte om hen te gedenken.  

 

6. Verslag kascontrolecommissie: 

21 maart 2021 is de kascontrole uitgevoerd door José van der Sanden en Joke 

Heurkens. Joke Heurkens heeft mondeling aangegeven dat de financiën heel goed 

op orde waren, duidelijk en transparant. Joke leest de verklaring voor waarbij de 

leden van de kascontrolecommissie het bestuur verzoeken de vergadering voor te 

stellen de penningmeester voor zijn beheer decharge te willen verlenen. De leden 

van de ALV zijn akkoord, hierbij is decharge verleend aan penningmeester de heer 
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Wim van den Hazelkamp. 

 

7. Verkiezing nieuw lid voor de kascontrolecommissie: 

José van der Sanden is aftredend, Mientje Derks stelt zich kandidaat en wordt met 

algemene stemmen gekozen. 

Kascontrolecommissie 2022:  Joke Heurkens en Mientje Derks. 

 

8. Verslag activiteiten 2021: 

a Teunie leest voor welke activiteiten gedaan zijn in 2021. Het was soms lastig 

wegens de coronamaatregelen, sommige activiteiten werden afgezegd, 

andere gingen met beperkingen door. Diverse vergaderingen zijn online 

gehouden.  

b Terecht werd een opmerking uit de zaal gemaakt dat er enkele activiteiten die 

uitgevoerd zijn vergeten zijn te vermelden, namelijk de bingo, wandelen, 

fietsen en de soos. 

 

9. Activiteitenplanning 2021: 

Teunie leest de lijst voor, die ook wordt getoond op de presentatie. 

 

10. Bestuursverkiezing: 

Aftredend en herkiesbaar: Wim van den Hazelkamp, penningmeester; Teeja 

Bogman, bestuurslid. 

Er hadden zich geen tegenkandidaten gemeld. Er komen geen bezwaren vanuit de 

aanwezige leden, zij zijn beiden herkozen. 

 

11. Huldiging jubilarissen: 

We hebben 1 jubilaris die 25 jaar lid is van de KBO: Jan Marinussen.  

Omdat het voor Jan niet mogelijk was om te komen hebben Teeja en Teunie de 

oorkonde en bloemen na de vergadering thuis bezorgd.  

 

12. Rondvraag:  

a Antoon de Louw bedankt het bestuur van de KBO voor de kerstattentie.  

b Toos Ermers: vroeg of het misschien mogelijk was om na het 

stamppottenbuffet een spelletjes activiteit te doen, zoals koersballen, sjoelen, 

ander oudhollandse spellen. Gewoon nog een gezellige avond ervan maken. 

c Eric van de Haar: vroeg of het mogelijk was om een sjoelgroep op te zetten 

i.p.v koersballen. Hij wil dit coördineren. Teunie geeft aan dat er voldoende 

sjoelbakken zijn, aangeschaft via subsidie en voor iedereen beschikbaar.  

d Mieke vd Bogert had via de mail gevraagd of er een mogelijkheid was voor het 

opzetten van een wandelgroep van maximaal 5 km in en om Reek op een 

ochtend, bv start om 9.30 uur vanuit het Wapen 

e Bestuur geeft aan dat ze de 3 voorstellen zullen bespreken in de 

eerstvolgende bestuursvergadering en dan via de nieuwsbrief iets laat weten.  

  

13. Sluiting door de penningmeester. 

 
Onder het genot van een consumptie wordt nog even gezellig nagepraat. 



  

3 van 3 08-04-2022 

 

 
 
 
Voor akkoord                                                    Voor akkoord 
De secretaris                                              De voorzitter 
T.E.M. Danen                                                   H.C.M Dongen 

 


