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Verslag Algemene ledenvergadering SeniorenVereniging Rijen. 
30 maart 2022 om 13.30 uur in De Boodschap 

 
Aanwezig:   9 leden van het bestuur / 1 aspirant lid van het bestuur   -   75 leden 
 
 

1. Opening door de voorzitter. 
De voorzitter heet iedereen welkom. Fijn om weer contact te hebben, dat geeft 
energie. We hebben weer wat om naar uit te kijken en hebben er zin in om weer 
eens iets samen te doen. Samen zijn we ook deze vereniging; middels mond-tot-
mond reclame moeten we deze vereniging levend houden en ieder die er naar 
vraagt, vertellen over het brede aanbod.  
 

2. Verslag Algemene ledenvergadering 29 september 2021. 
Er lag nog een vraag van vorig jaar; hoe te handelen als er veel aanmeldingen zijn 
van zowel eigen leden als gastleden. Eigen leden gaan voor. Dat geldt voor alle 
activiteitengroepen. 
 

3. Bestuursverkiezing. 
Aftredend:  
3.1 Ingrid Scheifes is bestuurslid Visie + Beleid en Vicevoorzitter. Zij is herkiesbaar. 
Er is niemand aangemeld voor deze functie. Ingrid wordt herkozen.  
3.2 Afscheid bestuursleden. Adriaan Brouwers neemt na 9 jaar afscheid als 
bestuurslid: het maximum van wat mogelijk is. Elly Teune (bestuurslid KBO-Brabant) 
komt speciaal om Adriaan te bedanken voor zijn inzet. Ze refereert aan verschillende 
zaken binnen het Sociaal Domein waarbij Adriaan betrokken is geweest: Lid van 
SeniorenVereniging Rijen, van het Seniorenplatform en van De Kring. Oprichter van 
‘VoorMekaar’, samen met Jeanne de Hoon en anderen. Kartrekker bij de cliënt-
ondersteuners Wmo. Adriaan krijgt een onderscheiding van verdienste namens de 
KBO: een zilveren speld met goud. 
De voorzitter voegt hier nog aan toe dat ze met pijn in het hart Adriaan ziet ver-
trekken. Ook dat in 2015 het Wmo-gebeuren in Rijen werd opgezet, maar dat dit nu 
in de hele gemeente plaatsvindt. Na opleiding bij de KBO, zijn er nu 8 cliënt-
ondersteuners binnen de gemeente. Zij voeren meer dan 100 gesprekken per jaar. 
Ook onderling is er veel contact tussen hen. Adriaan heeft altijd een luisterend oor 
en een open deur gehad. Enorm bedankt.  
Tot slot heeft Adriaan nog een woordje. Behalve wat er al gezegd is en niet herhaald 
hoeft te worden, vertelt hij dat in 2005 alle dagopvang wegbezuinigd werd. 
‘VoorMekaar’ bleek een noodzakelijk aanvulling. Samen met Vita is dit gelukt.  
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De negen jaren zijn snel voorbij gegaan. Nu is het tijd voor nieuwe mensen en 
nieuwe invloeden. Bedankt voor alle kansen en positiviteit.  
3.3 Voordracht kandidaat door bestuur: Ed Balkenende. 
Voor de functie bestuurslid Sociaal Domein gaat Ed Balkenende Adriaan vervangen. 
Ed was secretaris van de adviescommissie sociaal domein en heeft daarmee op dit 
gebied veel ervaring. De benoemingen gebeuren bij acclamatie en onder applaus van 
de aanwezigen.  
 

4. Jaarverslag 2021. 
Het jaarverslag wordt vastgesteld 
 

5. Vaststellen jaarrekening 2021. 
Voorafgaand aan de vergadering zijn geen vragen over de jaarrekening 
binnengekomen. Na uitvoerige toelichting van de penningmeester wordt met de 
jaarrekening door de vergadering akkoord gegaan. Een vraag over het verschil in 
inkomsten door Lenie Schuermans: hoewel er veel nieuwe leden zijn, is dit bedrag 
toch lager dan vorig jaar. Alhoewel er veel nieuwe leden zijn bijgekomen, zijn er ook 
veel afgevallen onder andere door overlijden of opname in een zorginstelling.  
 

6. Verslag kascommissie. 
Carel Gorissen en Sjef Douma hebben zitting in deze commissie. Zij vinden de 
financiële bescheiden er degelijk en goed verzorgd uitzien. Na advies van de 
commissie wordt er door de aanwezige leden décharge verleend. Hiermee is de 
jaarrekening 2021 vastgesteld. 
 

7. Benoeming kascommissie en reserve lid.  
De kascommissie bestaat volgend jaar uit Sjef Douma en Wim Schaffelaars. Als 
reserve lid staat Cor Andeweg genoteerd. 
 

8. Begroting 2022. 
Cor Andeweg ziet in de begroting niet terug wat een activiteit kost. Er blijken 
verschillen in datgene wat leden voor hun activiteit moeten betalen. Als zichtbaar 
zou zijn waardoor dit komt zou dat prettig zijn. De penningmeester geeft aan dat de 
activiteitengroep zelf de bijdrage van een lid bepaalt. Welke kosten hieruit worden 
bestreden, blijkt uit het financieel verslag van de activiteitengroep zelf. Bij enkele 
activiteiten(-groepen) worden ook kosten door SeniorenVereniging Rijen betaald. 
Het gaat dan hoofdzakelijk om accommodatiekosten en kosten van docenten. Deze 
zaken zijn onderdeel van wat gisteren (29-03-2022) met de activiteitengroepen is 
besproken: namelijk het aanreiken van een financieel jaarverslag. Zodra dit gebeurt 
zal centraal een totaaloverzicht van inkomsten en uitgaven van de activiteitengroep 
kunnen worden opgemaakt.  
De begroting 2022 wordt vastgesteld. 
 

9. Vaststellen contributie 2023.  
Deze blijft €25,-  
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10. Beleidsplan 2020-2025. 
Door ziekte van de voorzitter en daarna Corona, is hier het een en ander blijven 
liggen. Wat wel is gedaan: met De Kring (gezamenlijke seniorenverenigingen van de 
gemeente) is een brief uitgegaan naar de gemeente om aandacht te vragen voor het 
toenemend aantal ouderen in de gemeente en het beleid daarop. De Kring gaat 
kritisch volgen wat er in de politieke agenda’s komt te staan, zal dit aankaarten bij 
het SeniorenPlatform en nagaan of het dan ook daadwerkelijk uitgevoerd wordt. 
Ook een brief over de tunnel is richting de politiek gegaan. Overige zaken uit het 
beleidsplan kunnen weer opgepakt worden. 
 

11. Mededelingen. 
De Seniorenexpo gaat niet door. 
Het nieuwe huurcontract is vrijwel rond. 
De Oase gaat opgefrist worden. Lichter en moderner. Dit in samenwerking met 
De Boodschap. De gemeente heeft Coronagelden beschikbaar gesteld: daarvan heeft 
SeniorenVereniging Rijen €12.500 ontvangen. Samen met een bijdrage uit eigen 
gelden, en die van De Boodschap, kunnen we een heel eind komen.  
 

12. Rondvraag en sluiting. 
Voorzitter Truus Noij bedankt iedereen voor hun aanwezigheid en nodigt allen uit 
voor een drankje en een hapje. Daarna volgt nog een gezellig samenzijn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Louise Keijzers, secretaris SV-Rijen 
 
 
 


