Notulen
Algemene ledenvergadering seniorenvereniging Loon op Zand
dinsdag 3 april 2018
Afwezig wegens diverse omstandigheden: de bestuursleden Hans van Oers, Neeltje Clement en
Guus v. Esch.
Vooraf aan de vergadering vindt een korte overdenking plaats waarbij we stilstaan bij de leden die
ons het afgelopen verenigingsjaar zijn ontvallen.
Ale 40 namen worden opgelezen door de secretaris en vervolgens wordt afgesloten met een
toepasselijk gedicht.

1. Opening door de voorzitter Thieu Eijkemans.
De voorzitter heet allen van hartelijk welkom op deze vergadering en hij memoreert dat het 60 jaar
geleden is dat de vereniging is opgericht. We vieren dat a.s. vrijdag in De Wetering met een
optreden van De Gouden Mix.
De afgelopen 60 jaar heeft de vereniging een enorme groei doorgemaakt. Een paar jaar geleden
was het ledental zelfs 1100. Maar helaas moeten we nu constateren dat het aantal leden afneemt.
Overlijden van leden is daarbij een belangrijke oorzaak. We hebben voor de vergadering stil
gestaan bij de leden die ons afgelopen jaar zijn ontvallen, maar toch wil hij nog apart even
vernoemen oud voorzitter Christ Wouters, oud bestuurslid Carlo Oomen en Secretaris Fer v.
Roosmalen. We blijven hen dankbaar voor hun inzet.
Ook de aanwas van jongere senioren vindt nog onvoldoende plaats en deze ontwikkeling baart
zorgen. Veel energie zullen we moeten inzetten om minstens het aantal leden op peil te houden.
Daarbij passen vernieuwende activiteiten die voldoen aan de behoeftes en wensen van de jonge
senioren.
De huidige activiteiten gericht op ontspanning, cultuur en educatie en de cursussen fotografie en
computer worden verzorgd door een grote groep van vrijwilligers. Ook de zorg voor ouderen neemt
de laatste jaren een grotere plaats in. Deze groep senioren is in aantal toegenomen. Men blijft
zolang mogelijk thuis wonen en dat vraagt speciale aandacht en begeleiding. Zeker de
eenzaamheid problematiek vraagt om grote aandacht van onze vrijwilligers.
De komende tijd is het ook van belang om de samenwerking met andere organisaties verder uit te
bouwen tot nut van onze leden. We noemen intensiever wordende samenwerking in kringverband
met KBO Kaatsheuvel en De Moer en het gezamenlijk overleg met de gemeente dat zijn vruchten
op levert. Voor de komende jaren kunnen we weer rekenen op subsidie van een aantal WMOgerichte activiteiten. Ook de huursituatie en de condities waaronder we gebruik kunnen maken van
de faciliteiten van Venloene is weer redelijk veilig gesteld.
Door deel te nemen aan de Seniorenraad zijn we in staat om mee te praten over het te vormen
beleid van de gemeente t.a.v. Senioren.
De randvoorwaarden om goed georganiseerd te kunnen werken zijn aanwezig. Het is dus de
uitdaging voor de komende tijd om wat we willen bieden ook aan te laten sluiten bij de wensen en
behoeftes van onze leden en ook de jongere senioren, zodat ze zich bij ons aansluiten. Dat is
noodzakelijk voor het voortbestaan van onze Seniorenvereniging.
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2. Vaststellen van de notulen van de ALV van woensdag 19 april 2017.
De notulen worden zonder aanvullingen of opmerkingen goedgekeurd. Met dank aan de notulist.
3. Vaststellen van het jaarverslag over het verenigingsjaar 2017.
Het jaarverslag van alle activiteiten wordt in hoofdlijnen gepresenteerd door secretaris Jan Hertogh
middels een powerpoint-presentatie.
Het volledige verslag ligt ook ter inzage en een digitale versie kan bij de secretaris aangevraagd
worden.
Even wat cijfers. Begin 2017 hadden we 899 leden. Er hebben zich 34 nieuwe leden aangemeld,
41 leden zijn overleden, 13 hebben hun lidmaatschap opgezegd, meestal wegens verhuizing en op
31 december 2017 bedroeg het aantal leden 879.
Dhr. Mathijssen hoort niks over de ouderenadviseurs. Voorzitter antwoordt dat ze nog wel bestaan
maar anders worden ingezet. Via professionele zorg vindt signalering plaats en vervolgens worden
onze mensen ingezet als het geen professionele zorg is en ondersteuning niet structureel is. Er is
inderdaad een beperkte vraag. We wijten dat aan de grote sociale controle in onze dorpen. Dat
speelt overigens ook in Kaatsheuvel en De Moer.
•

Verslag van de kascommissie bestaande uit dhr. Mari Brekelmans (2e jaar) en dhr.
Ger Vermeulen (1e jaar).
De heren hebben de boeken gecontroleerd en in orde bevonden.
Afgesproken is om in eerste week van januari voortaan de echte kas te controleren. Nu was het
alleen de papieren kas. De commissie verzoekt de vergadering de penningmeester te
dechargeren. Hetgeen met applaus gebeurt. Met dank aan de penningmeester voor het vele werk
dat hij heeft verzet.
• Benoeming van een nieuw lid voor de kascommissie 2018.
Dhr. Mari Brekelmans is statutair aftredend. Een opvolger wordt gezocht.
Gerard Linders meldt zich aan.
4. Vaststellen van het financieel jaarverslag 2017.
Er wordt een korte toelichting door penningmeester Wil van Heeswijk gegeven op het financieel
jaarverslag.
Hij meldt dat er eigenlijk heel weinig verschillen te constateren zijn in vergelijking met het begin
van het boekjaar. Eigen vermogen is iets gedaald door afschrijving computers en betaling
crediteuren.Dus per saldo is er een klein negatief exploitatiesaldo.
Peter Mertens vraagt waar de reserveringen voor zijn. Reserveringen zijn bedoeld voor
commissies die iets willen opstarten. Maar ook voor reparaties, aanschaf computermateriaal, enz.
Reserveringen worden per onderdeel, per commissie gespecificeerd.
Hij geeft verder uitleg over specifieke activiteiten die negatief zijn afgesloten. Dit is te wijten aan de
kerstviering die niet was opgenomen in begroting.
Het jaarverslag wordt hierna vastgesteld.
5. Vaststellen van de begroting 2018.
Penningmeester geeft uitleg over de begrotingsposten. Uitgangspunt is kostendekkend zijn van de
activiteiten. Met € 85000,- links en rechts op de begroting moeten de opbrengsten en uitgaven in
balans zijn.
Voorzitter geeft meer uitleg over de tegemoetkoming in de huur. De Gemeente heeft tot 2020 deze
tegemoetkoming weer goedgekeurd. Voor latere jaren is het gekoppeld aan de ontwikkelingen
omtrent de Wetering.
Het bestuur stelt voor om de contributie voor 2019 te handhaven op € 24,00 per jaar.
Afdracht aan KBO-Brabant blijft voorlopig hetzelfde. Er is een discussie gaande binnen KBOBrabant omdat de Provincie haar subsidie op opleidingen heeft ingetrokken.
Dhr. Mathijssen doet de suggestie aan KBO- Brabant te vragen uitleg te geven wat ze doen voor
de bijdrage van €12,- . Voorzitter zegt dat die discussie nu juist gaande is binnen KBO- Brabant. Er
wordt driftig gekeken naar de inzet van KBO- Brabant.
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6. Bestuursverkiezing.
• Sinds enige maanden functioneert dhr. Hans van Oers als ad interim bestuurslid met
bewegen als portefeuille. Het bestuur draagt hem voor als nieuw bestuurslid. Hij wordt
bij acclamatie gekozen.
• Mevr. Neeltje Clement heeft aangegeven dat zij stopt als bestuurslid met de portefeuille
CEV. Voorzitter bedankt haar hartelijk voor alle inzet die ze heeft gedaan. Op dit
moment is ze afwezig wegens revalidatie. Daarom zal op een later moment afscheid
van haar worden genomen. Er wordt nog gezocht naar opvolging voor haar.
• De voorzitter spreekt zijn bezorgdheid uit kijkend naar het Rooster van Aftreden: De
komende tijd zullen drie bestuursleden in korte tijd aftredend zijn.
7. Het uitreiken van de oorkonde voor 25 jarig lidmaatschap aan:
Mevr. G. van Beek – van Dijk, Molenwijk 143, 5175 WD Loon op Zand. Zij is niet aanwezig, maar
we zullen zorgen dat oorkonde met attentie bij haar komt.
8. Toelichting op de gesprekken die door het bestuur onlangs gevoerd zijn met
vertegenwoordigers van de verschillende commissies en werkgroepen.
Vragen die aan bod kwamen waren: werkt het naar behoren, zijn er wensen, is er nieuwe aanwas,
zijn er nieuwe ideeën, enz. Er moet nog met een commissie worden gesproken.
Knelpunt: het is moeilijk om nieuwe activiteiten te bedenken die jongere leden aanspreken.
Ideeën: We zouden meer projectmatig kunnen gaan werken, zodat zowel de deelnemer als de
organisator zich niet bindt voor een heel jaar.De huidige structuur werkt op zich nog prima. Niet
alles hoeft in een commissie ingebed te worden. Overlijden van leden doet het ledenbestand
slinken. Dus is er de noodzaak om jongere senioren er bij te betrekken. Aan Commissies is
gevraagd om ook activiteiten in de avond te organiseren. Met Berkel Enschot is afgesproken om
tot uitwisseling te komen. Een ander traject is in gang gezet met de KBO kring van de KLM
dorpen. Daarmee kunnen gezamenlijke activiteiten worden gedaan en opleidingen worden
georganiseerd en bekostigd. Het vervoersprobleem is daarbij nog wel een knelpunt dat opgelost
moet worden.Ook niet leden KBO kunnen deelnemen aan onze activiteiten om zo eventueel ook
tot nieuwe aanwas te komen.
Er wordt een opmerking gemaakt over avondactiviteiten en het gebruik van ruimte in Venloene. Dit
wordt met Venloene besproken en zij staan er open voor. Dan zou b.v. Ook tafeltennis uitgebreid
kunnen worden naar de avond. Bert Matthijssen: Als we s’avonds een film draaien dan is de
sluitingstijd van 22.00 uur wat krap. Half elf zou mooi zijn. Dat is bespreekbaar. We kijken ook
samen met Venloene naar verbetering van apparatuur in Theaterzaal. Laura Huibers merkt op dat
er weinig gedaan wordt door het bestuur aan binding met de leden. Alleen op zo’n dag als nu is dit
het geval. Ze doet de suggestie ook in de bijlage van de ‘Ons’ iets te melden. Peter Mertens: zag
graag in de rubriek Info van Rond de Toren ook een vermelding van de seniorenvereniging en de
seniorenraad. Verder werd gevraagd om de website actueel te houden en oude dingen er af te
halen. Voorzitter antwoordt dat iedere commissie dat zelf moet aangeven aan de webmaster. Dan
doet Charles dat. Hij doet dat niet uit zich zelf. Corry Linders meldt problemen met de planning van
lokalen op de site.

9. Rondvraag en Sluiting.
Mevr. ....?. vraagt welk logo van de seniorenvereniging moet nu gebruikt worden? Voorzitter: We
gaan nogmaals uitzoeken wat er allemaal in omloop is en bepalen welk logo nu het enige echte
logo is. Niets meer aan de orde zijnd, sluit de voorzitter de vergadering. Na de vergadering wordt
nog door een aantal leden informeel verder gesproken met een hapje en een drankje.

Voorzitter,
Thieu Eijkemans

Secretaris,
Jan Hertogh
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