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CONCEPT 
 

Jaarvergadering 28-10-2020  
Het voltallige bestuur is present in Ter Aa en in totaal zijn er 27 aanwezigen. De voorzitter Ine 
van Vugt-van Moorsel opent de vergadering. 
 
1. Verslag jaarvergadering 20 maart 2019 

De voorzitter vraagt aandacht voor pagina 3 onder 5, de mededeling omtrent de te 
verwachten verhoging van de afdracht (zie tekst in PowerPoint). KBO-Brabant heeft 
de afdracht van haar afdelingen waaronder onze vereniging inderdaad met een euro 
per jaar verhoogd. Voor onze contributie van € 20,-- per jaar zal dit in 2021 geen 
gevolgen hebben maar op termijn wel. 
Antoon van Lanen vraagt naar aanleiding van de aangehaalde mededeling uit het 
verslag van 20 maart 2019 wie de cliëntondersteuner van de gemeente Meierijstad 
is. De voorzitter zegt dat wij gebruik kunnen maken van de cliëntondersteuner van de 
kern Veghel, haar naam zal aan het verslag worden toegevoegd (notuliste: 
cliëntondersteuner is mevrouw Huberdine van Dinther, tel 0413-366504). 
Er zijn geen andere opmerkingen naar aanleiding van het verslag. 
De notulen van de jaarvergadering van 20 maart 2019 worden ongewijzigd 
vastgesteld.  

 
2. Verslag secretaris jaaractiviteiten 2019  

De voorzitter geeft het woord aan Bernadette Habraken-van den Bergh voor het 
sociaal verslag.  
Zij leest het verslag voor. In 2020 is alles anders, vaste activiteiten liggen nagenoeg stil 
en evenementen zijn niet doorgegaan. 

 De voorzitter bedankt Bernadette voor het verslag.  
 
3. Financieel verslag 2019 

De voorzitter geeft het woord aan onze penningmeester Joanne Scheepers-Vanden 

Crommenacker. Zij geeft een toelichting bij enkele posten waaronder:  
In 2019 zijn meer folders verspreid waardoor de post Ontvangsten verspreiden folders 
hoger is dan begroot. Ook de post Overige ontvangsten is hoger, vooral door de 
opbrengst van de Rabo ClubSupport actie, het Premieplan 2018 dat in 2019 is 
uitgevoerd en het Premieplan met 2 crowdfund- acties. In 2020 hebben we de actieve 
deelname aan het Premieplan afgeblazen. 
De post Bestuurskosten is in 2019 iets lager omdat er geen briefpapier is besteld.  
De post KBO jubileum is een reservering voor het vijfjaarlijkse jubileum van onze 
vereniging en is voor het eerst opgenomen.  
De post Educatie is hoger dan begroot maar educatie is onvermijdelijk.  
Al met al is een positief resultaat geboekt van € 2.156,43.  
Er zijn geen vragen vanuit de vergadering en de voorzitter bedankt Joanne voor de 
uitleg.  
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4. Verslag kascontrolecommissie door de voorzitter 
De kascommissie bestaat uit Milly van Gessel-Otto, Huub van de Wijdeven en Mien 
Timmers-van der Heijden. Mede in verband met de beperking tot 30 aanwezigen, 
doen zij hier geen mondeling verslag maar leest de voorzitter de verklaring van de 
kascommissie voor, samengevat: de kascommissie heeft de over het jaar 2019 
gehouden boeken en daarbij horende bescheiden gecontroleerd en aan de hand 
daarvan de jaarrekening 2019 beoordeeld, er zijn geen onregelmatigheden 
geconstateerd en de administratie ziet er goed en naar behoren uit, de kascommissie 
adviseert décharge voor het gevoerde financiële beleid over het boekjaar 2019, dankt 
de penningmeester en complimenteert haar en de andere leden van het bestuur voor 
het gevoerde beleid.  
Vervolgens wordt bij acclamatie aan het bestuur décharge verleend.  
 
Gewoonlijk treedt jaarlijks een persoon van de commissie af en wordt een nieuwe 
benoemd. Dit jaar zien we daarvan af en blijft de commissie een jaar langer in deze 
samenstelling aan. 
 

5. Aanvullende agendapunten en mededelingen door de voorzitter 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. De leden dragen geen mededelingen aan. 

 
Mededelingen door de voorzitter:  
- Zoals jullie weten kunnen we slechts een zeer beperkt aantal activiteiten bieden en 
dan nog in aangepaste vorm. De gezondheid en bestrijding van de Coronacrisis gaat 
voor en wij horen dat onze leden er begrip voor hebben. We waarderen dit en zodra 
het weer kan, zullen we de gestaakte activiteiten weer oppakken. 
- De missen voor de overleden leden zijn in overleg met de pastoor verplaatst naar 
het voorjaar 2021. Hopelijk kunnen dan veel leden, familie en bekenden aanwezig 
zijn. We zullen dan iedereen met naam noemen en hen in liefde herdenken.  
Door Corona is het afscheid zoveel anders geweest en soms hebben de dierbaren 
zelfs geen afscheid kunnen nemen. We zullen de overledenen nu samen herdenken 
met een minuut stilte. …. 
Dank voor het getoonde respect. 
- We hebben sinds eind augustus een nieuwsbrief, die met het maandblad ONS 
bezorgd wordt. Deze week hebben jullie de derde uitgave al ontvangen. Het bestuur 
staat open voor een sprekende naam, in plaats van de huidige, eenvoudigweg 
NIEUWSBRIEF met als kop NIEUWSBLAD. Hebben jullie een idee, laat het aan een van 
bestuursleden weten.  
- De manier om subsidie- en sponsorgelden binnen te halen is aan het veranderen. 
Deze wordt meer en meer gegoten in een of andere vorm van Crowdfunding. Zo ook 
bijvoorbeeld de Rabo ClubSupport waarbij alle leden van de Rabobank mogen 
stemmen, nota bene ook op jonge leeftijd, al vanaf 12 jaar oud. Hierdoor kunnen 
meerdere personen per gezin stemmen en geld binnenhalen voor onze vereniging. 
Hebt u gestemd, bedankt daarvoor. We zijn benieuwd naar de uitslag van de laatste 
actie in november. 
- De volgende jaarvergadering is gepland op 24 maart 2021, voor zover mogelijk. 
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6. Bestuursverkiezing  

Aftredend en herkiesbaar is Antoon van Lanen, vice voorzitter. Het bestuur draagt 
twee kandidaten aan voor de openstaande bestuursfuncties: 
- Maria van Asseldonk-Ketelaars; 
- Lambère Tiebosch. 
Beiden hebben zich in de nieuwsbrieven voorgesteld. 
Er zijn geen overige kandidaten aangemeld en het bestuur stelt voor om Antoon te 
herkiezen en Maria en Lambère te benoemen tot bestuurslid. Wij hebben 17 
volmachten ontvangen met geldige stemmen. Nu we minder kandidaten hebben dan 
vacatures vragen wij uw standpunt bij acclamatie, een voor een. Een ruime 
meerderheid stemt op elk van de drie. De voorzitter voegt toe dat de volmachten 
unaniem op de drie kandidaten gestemd hebben. Met de benodigde meerderheid zijn 
zij daardoor benoemd. 
De voorzitter feliciteert Antoon, Maria en Lambère en dankt hen dat zij zich in het 
bestuur en voor onze vereniging willen inzetten. 
 
We hebben hierdoor nog 1 vacature. Als iemand zich kandidaat wil stellen of iemand 
wil voordragen, neem dan contact op met een van de zittende bestuursleden. 

 
7. Rondvraag en sluiting ledenvergadering 

Er zijn geen vragen. Met dank aan allen voor de aanwezigheid, aandacht en inbreng 
sluit de voorzitter de vergadering en hamert af. 
 
 

Voorzitter     Secretaris 
 
 
 

L.G.M. van Vugt-van Moorsel  B.L.A. Habraken-van den Bergh  
 
 
 


