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Notulen Ledenvergadering 3 juni 2022 
1 Opening 
Aanwezige leden:  44  Met kennisgeving afwezig: 14 
De voorzitter heet iedereen van harte welkom. 
De vergadering staat stil bij de overleden leden van de vereniging. 
 

2 Notulen jaarvergadering van 29 september 2021 
De volgende wijzigingen worden opgenomen: 
Bij consequenties opzegging lidmaatschap KBO: geen afdracht meer vanaf 1 januari 2022, (er 
staat 2020), en er is geen ledenpas van de KBO meer. 
Bij de rondvraag: vertrek Theo Sijbers, daar moet ‘met echtgenote’ staan. 
De notulen worden daarna goedgekeurd met dank aan de secretaris. 
 

3 Secretarieel jaarverslag 2021 
De voorzitter neemt – bij afwezigheid van de secretaris – alle activiteiten van de leden en de 
vereniging van het aflopen jaar door. Het verslag wordt goedgekeurd. 
 

4 Financieel jaarverslag 2021 
De penningmeester presenteert het financieel jaarverslag met uitleg van de cijfers. Het is 
wederom een goed jaar geweest. Mede dankzij onze schilploegen en sponsoren. 
 

5 Verslag Kascommissie 
Voorzitter Lex de Goeij brengt verslag uit. Ze hebben de uitgaven en inkomsten uitgebreid 
bekeken en geen onvolkomenheden gevonden. De commissie, en daarna de aanwezige 
lenen, verlenen décharge aan penningmeester en bestuur.  
De aftredende voorzitter wordt bedankt voor zijn werkzaamheden. Henrie Bax biedt zich aan 
als nieuw kascommissie lid. De commissie bestaat dan uit: voorzitter Mária Beuving-Jonas, 
lid Peter Krebbers en reserve-lid Henrie Bax.  
 

6 Bestuurszaken 
Gerrie Janssen-den Biesen, Henk Brands en Gerard Hofman zijn aftredend en worden door 
de vergadering herkozen in het bestuur (Bij goedkeuring van de statuten voor een periode 
van 4 jaar). Kandidaat nieuw bestuurslid Theo Sijbers stelt zich voor aan de vergadering en 
hij wordt door de vergadering in het bestuur benoemd. 
 

7 Nieuwe Statuten 
Thijs van den Hark, als lid van de werkgroep “ontwerpen nieuwe Statuten”, vertelt de 
vergadering over het verloop van de werkzaamheden binnen de werkgroep en van het 
overleg met de notaris. Hij gaat vooral in op het belang van artikel 3: doel en middelen. 

De nieuwe Statuten worden door de vergadering goedgekeurd. 
De voorzitter bedankt Thijs en Henk van der Poel voor hun inzet bij het opstellen van de 
Statuten. Deze worden nu bij de notaris aangeboden om deze officieel te laten vastleggen. 
De komende tijd zullen we gebruiken voor het “Huishoudelijk Reglement”. Dit document zal 
bij de volgende ledenvergadering aan de leden ter goedkeuring worden voorgelegd.  
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8 Activiteitenprogramma rest 2022  
De voorzitter neemt het programma met de zaal door. 
 

9 Omzien naar elkaar 
Namens de werkgroep geeft Riet Kruisbergen aan dat de groep bij de bezoeken altijd 
welkom was. Ze vertelt erbij dat ze hebben ervaren dat mensen het wel lastig vinden om zelf 
contact op te nemen. 
Daarnaast is er een vraag binnengekomen: is het mogelijk om “maatjes” te vragen voor 
mensen die graag eens met iemand kunnen/willen gaan fietsen of wandelen. Dit kan 
uitgebreid worden met bv. winkelen, bioscoop, theater. Er zal een oproep in de Nieuwsbrief 
komen. 
 

10 Jubilarissen 
Rina van de Zandt is dit jaar onze 25 jarige jubilaris. Zij wordt van harte gefeliciteerd en een 
bos bloemen zal bij haar worden afgeleverd. 
 

11 Rondvraag 
- Minima beleid: In het bestuur is gesproken over mensen die mogelijk moeite hebben 

om de contributie te betalen. Voor die leden kan het bestuur een uitzondering 
maken. Zeker geldt dit ook voor onze leden die noodgedwongen in een 
verzorgingshuis zijn opgenomen, en niet meer aan activiteiten deel kunnen nemen. 
Vaak wordt dan het lidmaatschap opgezegd. Indien wij het lidmaatschap dan toch 
handhaven, zonder contributieverplichting, blijven ze onze aandacht houden. Denk 
aan bezoek van de werkgroep “Omzien naar elkaar” en het ontvangen van de 
Nieuwsbrief. 

- Oproep: 
-iemand die de website wil gaan bijhouden; 
-schillers om te zorgen dat we met voldoende mensen de ploegen blijven vullen; 

- Vijftig+ magazine: de leden hebben de proef exemplaren van het magazine 
doorgebladerd. Enkele leden kennen het magazine al en geven een positief advies. 
We besluiten om een “proef abonnement” voor 1 jaar te nemen.  

- Mária Beuving-Jonas: namens Bert (onze websitebouwer). Hij wil sneller 
geïnformeerd worden om nieuws te plaatsen. Ook kunnen leden zich via een 
aanmeldformulier opgeven om direct op de hoogte te blijven van het nieuws op de 
website. 

- Riet Kruisbergen: Vijftig+ is een landelijk magazine. Hoe zit het met het gemeentelijk 
nieuws. De voorzitter geeft aan dat dit in onze Nieuwsbrief wordt meegenomen.  

- Aad Kerkhoff: vindt Vijftig+ een zeer interessant blad, en is er erg blij mee. 
- Ria Reijnen: kunnen de namen van de overleden leden aan het begin niet vernoemd 

worden? De voorzitter doet dat liever niet, omdat het vergeten, of niet weten, dan 
een niet gewenste rol zou kunnen spelen. 

 

12 Sluiting  
De voorzitter sluit de vergadering, bedankt de aanwezigen voor de komst en hun inbreng, en 
nodigt iedereen uit voor een gezellige ‘Maos en Waolse naozit’. 
 
Voorzitter: Luc Remers    secretaris: Henk van der Poel 
 


