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Notulen jaarvergadering d.d. 1 oktober 2021. 
 
Aanwezig: 50 leden 
Afwezig met kennisgeving: 24 leden 
Afwezig zonder kennisgeving: 146 leden 
 

1. Opening door de voorzitter: 

Harrie van Dongen heet iedereen welkom. 

Hij geeft aan dat de vergadering van maart vanwege de coronaregels uitgesteld is tot 

vandaag. Ook dat wij als bestuur, vanwege de onzekerheid, gekozen hebben voor 

een sobere algemene ledenvergadering. 

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 cake. In de pauze krijgt iedereen 1 

consumptie, deze wordt gebracht. 

b Op 9 oktober is de officiële opening van de Aldi gepland. Harrie vraagt Antoon 

de Louw, die namens de werkgroep Aldi spreekt, uitleg te geven over de 

opening. 

c Opschoonmiddag 15 oktober van 12.00 tot 13.30 uur vanaf de school 

Harrie nodigt Elly Hendriks uit voor een toelichting. Elly geeft aan dat ze graag 

begeleiding wil voor de kinderen van de basisschool, vooral ook om een goed 

voorbeeld te geven. 

d Raboclubsupport 2021: 

Is nu niet regionaal maar landelijk. Wim vraagt aan iedereen om zijn/haar 

stem niet verloren te laten gaan. Hij biedt zijn hulp aan als je niet weet hoe het 

stemmen moet. Uitreiking is begin november. 

 

4. Notulen van de ALV van 2020: 

In oktober is bij alle leden een pakket met diverse stukken bezorgd. Harrie van 

Dongen was aftredend en herkiesbaar: er waren geen bezwaren of tegenkandidaten 

gekomen, dus hij is herkozen.  

Financiën: er was een kascontrole geweest, de beide controleurs waren akkoord. Er 

zijn geen op- of aanmerkingen binnen gekomen. Hierbij is decharge verleend aan 

onze penningmeester de heer Wim van den Hazelkamp. 

 

5. Financieel verslag:   

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

door Wim. Beiden met uitleg. Er waren geen vragen. 

 

6. Verslag kascontrole: 

6 mei is kascontrole geweest door Michael Kranz en José van der Sanden. José 

heeft mondeling aangegeven dat de financiën heel goed op orde waren, duidelijk en 
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transparant. José 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 Wim van den 

Hazelkamp. 

 

7. Verkiezing nieuw lid voor de kascontrolecommissie: 

Michaël Kranz is aftredend, Joke Heurkens stelt zich kandidaat en wordt met 

algemene stemmen gekozen. 

Kascontrolecommissie 2022:  José van der Sanden en Joke Heurkens. 

 

8. Bestuursverkiezing: 

Aftredend en herkiesbaar: Teunie Danen, secretaris; Willy Heurkens  

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

aanwezige leden, zij zijn beiden herkozen. 

 

9. Verslag activiteiten 2020: 

a Harrie leest voor welke activiteiten toch nog gedaan zijn in 2020 ondanks de 

coronamaatregelen. 

b Vanwege de aankomende fusie met de gemeente Uden is contact gezocht 

met de KBO Uden – Volkel – Odiliapeel. Het eerste gesprek is geweest, 

binnenkort komt een vervolg. Om zo gezamenlijk ons sterk te maken voor een 

goed ouderenbeleid. 

c Het stichtingsbestuur Dorpshuizen Landerd houdt per 1 januari 2022 op te 

bestaan. Er is voor ’t Wapen van Reek een tijdelijk bestuur gevormd, deze is 

in onderhandeling met de gemeente inzake klimaatbeheersing en kleine 

verbouwing foyer. Bij overeenstemming is het bestuur definitief. 

 

10. Activiteitenplanning 2021: 

Harrie leest de lijst voor. 

Er zijn gelukkig na de lockdown langzaam maar zeker alle activiteiten opgestart.  

De activiteit kaarten maken is gestopt en samengegaan met de activiteit 

ReeKreatief, die samen met de ZCR en Zonnebloem wordt georganiseerd. 

5 november Stamppottenbuffet 

17 december Kerstviering 

Begin 2022 organiseren we weer een vrijwilligersmiddag. 

 

11. Huldiging jubilarissen: 

Er zijn 3 jubilarissen 25 jaar lid van de KBO: 

Theo en Fien Kouwenberg. Zij krijgen een oorkonde en een bos bloemen en een fles 

wijn 

Mientje Willems (helaas niet aanwezig). Harrie gaat de bloemen en oorkonde 

persoonlijk afgeven. 

 

12. Rondvraag:  

a Willemien van Boxtel: wat is het beleid inzake niet gevaccineerde mensen als 

zij willen deelnemen bv het stamppottenbuffet. Volgens de regels van RIVM 
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en bestuur van ’t Wapen moeten de deelnemers indien zij niet gevaccineerd 

zijn een negatieve PCR test kunnen overleggen. 

b Caroussel Groen is een organisatie die gesitueerd is in een gebouw bij de 

Nieuwe Hoeve. De werknemers zijn mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt. Zij verzorgen o.a. catering, maken van bonbons, tuinen, 

verstellen en maken van specifieke kleding zoals aanpassen van bv een jas 

voor iemand die aan een rolstoel gebonden is. 

  

13. Sluiting door de voorzitter. 

 
Onder het genot van een consumptie wordt nog even gezellig nagepraat. 
 
 
 
Voor akkoord                                                    Voor akkoord 
De secretaris                                              De voorzitter 
T.E.M. Danen                                                   H.C.M Dongen 

 


