
Notulen Algemene ledenvergadering 10 april 2019  
 
Beste mensen, allemaal van harte welkom, alvorens we overgaan tot de 
lenteviering zullen we eerst onze jaarlijkse algemene ledenvergadering hou-
den. We proberen het zo kort mogelijk te houden want de leden van de 
band Shadanz zitten al te popelen om de muzikale omlijsting voor van mid-
dag te gaan verzorgen. 
Zoals jullie al misschien is opgevallen missen we aan de bestuurstafel en-
kele personen.  
Waarom is dat zo?  
Hans van de Acker de voorzitter  heeft in de voorlaatste gehouden bestuurs-
vergadering zijn functie als voorzitter met onmiddellijke ingang opgezegd. 
Wij betreuren dat ten zeerste want hij was daarbij zeer actief op het gebied 
van belangenbehartiging etc.  
De secretaris Johan Scheepers heeft vervolgens zijn functie per 1 april ook 
opgezegd. Ook dit betreuren wij, want als secretaris deed hij ook uitstekend 
werk.  Dit alles heeft als gevolg dat we weer op zoek moeten naar een 
nieuwe voorzitter en secretaris. Ik kom daar later nog op terug. 
 
Als we terug kijken naar het afgelopen jaar 2018 dan is het ledenaantal nog 
steeds boven de 1500 gebleven. Dit is best een prestatie want in relatie tot 
andere verenigingen en organisaties doen we het echt nog niet zo slecht. 
Om de gehele organisatie van onze vereniging in goede banen te houden 
en diverse activiteiten aan de dag te leggen werd in 2018 zo’n 11 keer een 
bestuursvergadering gehouden.   
 
Dan komen we nu toe aan punt 2 van de agenda, de vaststelling van het 
verslag van de Algemene Ledenvergadering van 12 april 2018 jl. 
Iedereen is in de gelegenheid geweest om dit verslag na te lezen op de 
website van KBO Waalwijk of door het verslag op te vragen bij het secreta-
riaat.  
Dan komt nu de vraag of iedereen  kan instemmen met het jaarverslag van  
2018. De vergadering geeft te kennen dat ze akkoord zin met de notulen 
van de jaarvergadering 2018  
Het verslag is dus bij deze goedgekeurd onder dankzegging aan de notulist. 
Omdat de secretaris helaas niet meer aanwezig is kan ik hem slecht het 
woord geven voor agendapunt 3 maar bij agendapunt 1 heb ik al het een 
en ander verteld over de bezigheden van het bestuur en kunnen we over-
gaan tot agendapunt 4. 
Het financieel verslag. Henny van den Brand zal hier wat meer over vertel-
len.  



Beste leden van de KBO Waalwijk. 
Het boekingsjaar 2018  is absoluut geen slecht jaar geweest. 
Kosten en ontvangsten worden goed in de gaten gehouden en de resultaten 
ervan is een steeds terugkerend punt op de agenda van de Bestuursverga-
deringen. 
Het spreekt vanzelf, dat wij als afdeling ook te maken hebben met kosten-
verhogende zaken. 
Hierbij valt te denken aan opleidingskosten, onderhoud van onze website, 
het drukwerk enz. 
Al met al eindigen we met een positief saldo van zo’n € 3164,69. 
Reeds eerder aangegeven de verhalen die de ronde doen over een aan-
staande contributieverhoging.  
Op dit ogenblik heeft KBO Brabant ons bericht, dat pas eind 2019 wij me-
dedelingen zullen ontvangen wat de eventuele verhoging zal gaan worden. 
Tot die tijd gebeurt er dus niets.  
Als er voor 2020 een verhoging noodzakelijk is, zullen wij dat u tijdig mel-
den en de bestaande incasso’s en facturen zodanig aanpassen.  
Zoals al eerder vermeld praten we dan over een verhoging van maximaal € 
2.00. 
De begroting van 2019, laat een voorlig verlies zien. 
Dit heeft te maken met de diverse verhogingen binnen de activiteiten die 
gepland zijn. 
Het bestuur zal proberen dat verlies terug te dringen daar waar mogelijk is. 
 
Uiteraard wordt u in de gelegenheid gesteld het financiële verslag en be-
groting in te zien.  
Bij voorkeur graag via een email.  
 
Extra toelichting op het verslag van de penningmeester;   
De reden voor een eventuele contributie verhoging is, omdat de provincie 
de subsidiekraan voor KBO Brabant heeft ingetrokken. Wel kan ik zeggen 
dat we deze vraag al meerdere malen gesteld hebben maar in de afgelopen 
6  jaar hebben we nog steeds geen contributieverhoging gehad. Vandaar 
op voorhand alvast deze gestelde vraag: Gaat u indien het nodig is akkoord 
met een eventuele verhoging van de contributie?  De vergadering stemt in 
met een eventuele verhoging van de contributie als dit nodig mocht blijken.  
Hartelijk dank voor uw instemming. 
 
En dan komen we nu toe aan agendapunt 5. 
Ongeveer 14 dagen geleden hebben mevrouw Mieke Pelk en Mevrouw Ma-
rie-Louise Mol Coret de boekhouding met de daarbij behorende financiële  
stukken gecontroleerd en ik geef daarom graag het woord aan Mevrouw 
Marie Louise Mol Coret over hun bevindingen. Helaas is zij niet aanwezig en 
zal mevrouw Mieke Pelk het woord doen. Zij verklaard dat zij naar aanlei-
ding van  de inzage in de boekhoudingen en de daarbij behorende financiële 



stukken geen bijzonderheden zijn ontdekt en dat de boekhouding er netjes 
uitzag. Dank daarvoor.  
 
Dames bedankt voor jullie inzet m.b.t. het controleren van financiële ge-
deelte van onze vereniging. 
Gezien het aftreden van Mevrouw Miek Pelk moeten we nu weer op zoek 
naar twee nieuwe leden die de jaarlijkse kascontrole willen doen. Het is 
hooguit een uur tot anderhalf uur per jaar. 
Wie kunnen we daarvoor opschrijven?  
Hiervoor hebben zich aangemeld Henny van den Brand en Jan van de Wiel 
(van Lovenlaan 49, 5142 VG Waalwijk, j.vdwiel@ziggo.nl – 0416335017. 
Dan komen we nu bij agendapunt 6 de Bestuursverkiezing. 
 
Zoals we al in het laatst uitgebrachte informatie boekje hebben vermeld 
heeft Henny van den Brand zijn tweede termijn er op zitten en stelt hij zich 
niet meer herkiesbaar. Henny hartelijk dank voor jouw inzet van de afgelo-
pen jaren.  
Elly Zijlmans heeft er inmiddels ook haar tweede termijn opzitten maar zij 
stelt zich weer herkiesbaar. De vraag is nu gaat de vergadering daar mee 
akkoord? De vergadering gaat hiermee akkoord. 
 
Zoals ik al eerder heb aangegeven is er nu dus weer een vacature vacant 
voor het voorzitterschap en het secretariaat. En om het bestuur nog wat 
verder op peil te brengen zijn we ook nog op zoek naar 2 nieuwe bestuurs-
leden. Zijn er mensen die kandidaat bestuurslid willen zijn, laat het dan 
even weten, we zitten er dringen om verlegen, al is het alleen maar voor 
inbreng van nieuwe ideeën binnen onze vereniging.  
Ad Floren heeft zich inmiddels beschikbaar gesteld om tijdelijk het secreta-
riaat over te gaan nemen. Ad bedankt daarvoor. 
Om in de komende tijd voortvarend te werk te kunnen gaan heeft het be-
stuur contact gezocht met de heer Ad van Hamond en hem gevraagd of hij 
bereid zou willen zijn, gezien zijn uitgebreide netwerk en de nodige erva-
ringen op dit gebied, zijn hulp aan te willen bieden om weer tot een voltallig 
bestuur te kunnen geraken. Inmiddels heeft hij in een eerder gehouden 
gesprek toegezegd hiertoe bereid te zijn. In overleg met het bestuur heeft 
hij zelfs te kennen  gegeven en om in de funktie van een ad interim voor-
zitter zich tijdelijk voor de vereniging te willen gaan inzetten tot er weer 
een nieuwe voorzitter is. Het bestuur is het daar volledig mee eens. Kan de 
vergadering het daar ook mee eens zijn?  
De vergadering kan akkoord gaan met het secretariaat bij de heer Ad Floren 
en met het ad interim voorzitterschap van de heer Ad van Hamond.   
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Zodra we weer een nieuwe voorzitter hebben zullen we jullie daar natuurlijk 
zo gauw mogelijk van op de hoogte brengen. 
Dan komen we nu toe aan agendapunt 8 en zal Elly haar verslag doen over 
de activiteiten van het afgelopen jaar. 
 
Beste mensen, 
 
Als vertegenwoordigster van de activiteiten commissie wil ik even  vertellen 
wat we in het afgelopen jaar 2018 zoal hebben gedaan. 
Op vrijdag 9 februari werd met ongeveer 100 leden carnaval gevierd. Een 
heel gezellige middag met mooie verkleedde mensen, gezellige muziek van 
Triple X en Dubbel Fist en niet te vergeten de komst van Prins Carnaval met 
zijn gevolg. 
Er zijn zeven wandeltochten geweest onder leiding van Piet Jonkers. De 
opkomst varieerde van 10 tot 25 personen, afhankelijk van het weer. Ook 
al is Piet hier niet aanwezig, toch wil ik hem erg bedanken voor zijn inzet. 
Op 14 maart hielden we weer een muzikale bingo waar meer dan 75 leden 
op af kwamen.  
Op donderdag 12 april was er weer het Lentefeest in combinatie met de 
Algemene Ledenvergadering. Eerst was er het formele gedeelte en daarna 
zorgde de band Shadanz voor zestiger jaren muziek en daarbij gingen de 
beentjes weer lekker van de vloer. We hadden weer een loterij en tot besluit 
was er een lekker broodje kroket en broodje kaas. 
De jaarlijkse bustocht werd gehouden op woensdag 30 mei en dinsdag 5 
juni. De reis ging dit keer naar Scherpenzeel waar we een kastelentocht 
maakte en s middags brachten we een bezoek aan de het oude ambachts-
museum. Het was weer een mooie reis met prima verzorgde maaltijden.  
Op donderdag 5 juli kwamen 141 leden naar het Midzomerfeest. Na koffie 
en gebak was er gezellige muziek van Triple X, een loterij en lekker etentje 
tot slot.  
Het Nazomerfeest werd gehouden op woensdag 12 september. 
112 leden bezochten dit gezellige onder onsje. 
Woensdagmiddag 24 oktober hadden we een themamiddag.  Deze middag 
werd gepresenteerd door DGF notarissen en uitvaartzorg Van Gorp. Vele 
leden bezochten deze bijeenkomst en ze vonden het allemaal heel erg in-
teressant. 
Op woensdag 12 december bezochten we de Kerstmarkt in  
Oberhausen. 42 leden bewonderden daar de prachtige kerstversieringen in 
het grote winkelcentrum. Het reisje werd afgesloten met een heerlijk 3 gan-
gen diner in Nistelrode. 



De Kerstviering vond dit jaar plaats op donderdag 20 december. Triple X 
bracht ons met hun muziek in de Kerstsfeer. 
Na de gratis loterij met de prachtige prijzen werd de middag beëindigd met 
een heerlijk kerstdiner en was er voor iedereen ook nog een overheerlijke 
kerststol. 
En tot slot. Mien Schalken verzorgde nog steeds elke donderdagmiddag het 
Line Dancen. Kon Mien een keertje niet dan viel Helma van Veldhoven voor 
haar in.  
De Line Dancers hebben ook dit jaar weer optredens verzorgd bij Balade en 
Eikendonk.  
Mien en Helma heel veel dank hiervoor.  
Ook zijn er nog enkele dames die we zeker niet mogen vergeten. Dat zijn 
de dames die altijd klaar staan voor de loterij, zoals prijzen kopen, loten 
verkopen en het uitdelen van de prijzen. Dames dank daarvoor. 
 
Tot slot komen we toe aan de rondvraag. Hier wordt geen gebruik van ge-
maakt.    
 
En dan sluiten we nu de vergadering af en wensen wij jullie allen een hele 
gezellige middag toe.      


