
Verslag	  algemene	  ledenvergadering	  SVR	  12	  maart	  2015.	  

Aantal	  	  leden:	  Ongeveer	  110.	  

1.Opening.	  

De	  voorzitter	  Carel	  Gorissen	  opent	  de	  vergadering	  en	  heet	  iedereen	  van	  harte	  welkom.	  

Over	  de	  agenda	  en	  verslagen	  zijn	  geen	  schriftelijke	  vragen	  gesteld.	  In	  het	  najaar	  van	  2014	  zijn	  twee	  
bestuursleden	  overleden,	  Jan	  Rennen	  en	  voormalig	  bestuurslid	  	  Henk	  Snijder.	  Hij	  vraagt	  een	  moment	  
stilte.	  

In	  2014	  heeft	  het	  bestuur	  twee	  bijeenkomsten	  gehouden	  met	  besturen	  van	  alle	  activiteitengroepen.	  
Dit	  is	  als	  zeer	  positief	  ervaren	  en	  zal	  in	  2015	  worden	  voortgezet.	  Ook	  vinden	  afzonderlijke	  gesprekken	  	  
plaats	  met	  bestuursleden	  van	  activiteitengroepen	  met	  de	  coördinator	  en	  de	  penningmeester.	  	  Omdat	  
is	  gebleken	  dat	  voor	  de	  coördinator	  Henny	  van	  den	  Udenhout	  het	  aantal	  activiteiten	  binnen	  onze	  
vereniging	  erg	  groot	  is	  hebben	  we	  iemand	  bereid	  gevonden	  die	  hem	  hierbij	  wil	  ondersteunen.	  Dit	  is	  
Sjef	  Douma	  die	  aan	  de	  leden	  wordt	  voorgesteld.	  	  De	  verschillende	  informatiebijeenkomsten	  op	  
vrijdagmorgen	  zijn	  in	  2014	  goed	  bezocht.	  	  Ook	  was	  er	  veel	  belangstelling	  voor	  de	  uitstapjes.	  Hierna	  
vraagt	  de	  voorzitter	  aan	  de	  leden	  om	  een	  applaus	  voor	  alle	  vrijwilligers	  die	  binnen	  onze	  vereniging	  
actief	  zijn.	  Zonder	  deze	  vrijwilligers	  zou	  onze	  vereniging	  geen	  bestaansrecht	  hebben.	  

2.1.Vaststellen	  verslag	  algemene	  ledenvergadering	  12	  maart	  2014.	  

Naar	  aanleiding	  van	  het	  verslag.	  

Joke	  Aarts	  vraagt	  uitleg	  over	  agendapunt	  4	  m.b.t.	  de	  gemeentesubsidie	  	  Zij	  merkt	  op	  dat	  in	  2012	  al	  
een	  bezuiniging	  aan	  gemeentesubsidie	  is	  doorgevoerd	  en	  niet	  alleen	  in	  2014	  en	  2015	  een	  bedrag	  van	  
22.000,-‐	  	  In	  2014	  en	  2015	  is	  geen	  subsidie	  ontvangen	  van	  de	  gemeente	  i.v.m.	  het	  vermogen.	  Dit	  had	  
te	  maken	  met	  de	  mogelijke	  verhuizing	  destijds	  naar	  Vita	  en	  dit	  is	  niet	  doorgegaan.	  Met	  de	  gemeente	  
is	  jaarlijks	  overleg	  over	  financiën	  in	  relatie	  tot	  subsidieverstrekking.	  

Het	  verslag	  wordt	  door	  de	  leden	  vastgesteld.	  

2.2.Verslag	  extra	  algemene	  vergadering	  21	  november	  2014.	  

In	  verband	  met	  een	  bestuurswisseling	  en	  aanpassing	  van	  de	  statuten	  is	  op	  21	  november	  2014	  een	  
extra	  ledenvergadering	  gehouden.	  In	  het	  bestuur	  zijn	  benoemd;	  Pauline	  Bormann	  als	  
penningmeester	  en	  Henny	  van	  den	  Udenhout	  als	  coördinator	  activiteitengroepen.	  De	  algemene	  
leden	  vergadering	  	  heeft	  de	  aanpassingen	  	  in	  de	  statuten	  goedgekeurd	  en	  deze	  vastgesteld.	  

3.Jaarverslag	  2014.	  

Wij	  zijn	  verheugd	  dat	  we	  weer	  meer	  mensen	  hebben	  mogen	  verwelkomen	  in	  de	  mooi	  vernieuwde	  
Oase.	  Naar	  aanleiding	  van	  het	  aantal	  deelnemers	  aan	  eten	  voor	  alleenstaanden	  vraagt	  Joke	  Aarts	  of	  
het	  hier	  gaat	  om	  het	  totale	  aantal	  en	  dit	  wordt	  bevestigd.	  De	  voorzitter	  deelt	  mee,	  dat	  leden	  kunnen	  
inloggen	  op	  de	  website	  met	  svr	  voor	  het	  digitaal	  ontvangen	  van	  de	  Nieuwsbrief.	  	  	  	  

De	  voorzitter	  deelt	  	  naar	  aanleiding	  van	  de	  veranderingen	  in	  de	  Kring	  mee,	  dat	  het	  nu	  een	  
gemeentelijke	  Kring	  is	  die	  contacten	  heeft	  met	  KBO-‐Brabant	  en	  dat	  KBO	  Dongen	  aan	  onze	  Kring	  niet	  



meer	  deelneemt.	  Henny	  Selbach	  vraagt	  of	  we	  als	  SVR	  al	  contacten	  zouden	  moeten	  hebben	  met	  de	  
KBO	  Alphen-‐Chaam	  en	  Baarle	  Nassau	  gezien	  gemeentelijke	  fusie.	  Het	  betreft	  	  een	  ambtelijke	  fusie.	  

Het	  jaarverslag	  wordt	  door	  de	  ledenvergadering	  vastgesteld.	  

4.Bestuursverkiezing.	  

Bij	  de	  secretaris	  zijn	  schriftelijk	  geen	  aanmeldingen	  van	  tegenkandidaten	  binnengekomen.	  Aan	  de	  
ledenvergadering	  wordt	  gevraagd	  of	  zij	  akkoord	  gaan	  met	  de	  herverkiezing	  	  van	  Carel	  Gorissen,	  Lenie	  
Schuermans	  en	  Trudy	  Eisinga.	  Bij	  hand	  opsteken	  en	  applaus	  zijn	  alle	  drie	  de	  bestuursleden	  herkozen.	  
Voor	  	  het	  opvullen	  van	  de	  vacature	  die	  is	  ontstaan	  door	  het	  vertrek	  van	  Mieke	  Hoogervorst.	  

Het	  voorstel	  van	  het	  bestuur	  aan	  de	  ledenvergadering	  is	  deze	  vacature	  in	  te	  vullen	  door	  een	  
kandidaat	  die	  door	  het	  bestuur	  wordt	  voorgedragen	  en	  dit	  is	  Wil	  Simons.	  Zij	  biedt	  nu	  al	  
ondersteuning	  bij	  het	  samenstellen	  van	  het	  cursusprogramma.	  Omdat	  pas	  kort	  voor	  de	  
ledenvergadering	  bekend	  is	  dat	  Mieke	  gaat	  stoppen	  was	  er	  geen	  tijd	  meer	  om	  de	  leden	  hiervan	  
eerder	  in	  kennis	  te	  stellen.	  	  De	  ledenvergadering	  gaat	  akkoord	  met	  de	  verkiezing	  	  van	  Wil	  Simons	  in	  
het	  bestuur	  met	  hand	  opsteken	  en	  applaus.	  Dit	  betekent	  dat	  het	  bestuur	  nu	  weer	  uit	  8	  leden	  bestaat.	  
Wil	  is	  vanwege	  familie	  omstandigheden	  niet	  bij	  de	  vergadering	  aanwezig.	  Zij	  zal	  zich	  voorstellen	  in	  de	  
eerstvolgende	  Nieuwsbrief.	  

5.Financieel	  Jaarverslag	  2014.	  

Aan	  de	  hand	  van	  een	  power	  point	  presentatie	  wordt	  door	  de	  penningmeester	  Pauline	  Bormann	  een	  
toelichting	  gegeven.	  Kijkend	  op	  de	  balans	  dan	  zien	  we	  dat	  met	  een	  positief	  saldo	  van	  19.898,62	  het	  
jaar	  2014	  wordt	  afgesloten.	  Dit	  jaar	  kan	  worden	  aangemerkt	  als	  vernieuwend	  maar	  een	  druk	  jaar.	  Zij	  
legt	  uit	  hoe	  het	  positieve	  saldo	  is	  ontstaan.	  Dit	  komt	  door:	  de	  beschikking	  over	  een	  deel	  van	  de	  
begrotingsreserve	  –	  beperkte	  overschrijdingen	  van	  de	  begroting	  –	  een	  stijgende	  lijn	  in	  de	  baromzet.	  
De	  contributies	  worden	  zoveel	  mogelijk	  via	  automatische	  incasso	  geïncasseerd.	  Dit	  bespaart	  veel	  
kosten	  en	  werk.	  Het	  verzoek	  aan	  alle	  leden	  is	  dan	  ook	  om	  hier	  medewerking	  aan	  te	  verlenen.	  De	  
penningmeester	  geeft	  	  aan	  tevreden	  te	  zijn	  over	  de	  financiële	  situatie	  2014.	  Ook	  legt	  zij	  uit	  dat	  met	  
een	  gedeelte	  van	  het	  bedrag	  de	  inventaris	  is	  aangevuld	  bij	  de	  renovatie	  van	  de	  Oase.	  Er	  zijn	  hierover	  
geen	  vragen.	  	  

Ten	  aanzien	  van	  de	  exploitatierekening	  2014	  deelt	  zij	  mee,	  dat	  per	  activiteitengroep	  en	  per	  
kostensoort	  is	  geboekt.	  Dit	  geeft	  geen	  verrassingen	  te	  zien	  en	  is	  binnen	  de	  begroting	  gebleven.	  In	  
2014	  	  heeft	  de	  SVR	  wederom	  geen	  gemeente	  subsidie	  ontvangen.	  	  Het	  advies	  is	  voorzichtig	  zijn	  met	  
reserves.	  Bij	  vergoeding	  docenten	  en	  telefoonkosten	  zijn	  kleine	  overschrijdingen.	  Meer	  baromzet	  
geeft	  dat	  we	  geen	  negatief	  saldo	  hebben	  eind	  2014.	  Dit	  is	  naast	  een	  prijsverhoging	  van	  de	  drankjes	  
ook	  te	  wijten	  aan	  het	  groter	  aantal	  bezoekers	  bij	  de	  Oase.	  Ook	  hierover	  zijn	  geen	  vragen.	  	  

6.Verslag	  van	  de	  kascommissie.	  

De	  kascommissie	  die	  bestaat	  uit;	  Wim	  Schaffelaars,	  Riet	  Jonkers	  en	  Mariet	  Bink	  heeft	  alle	  financiële	  
bescheiden	  gecontroleerd	  .	  Zij	  verklaren	  het	  eens	  te	  zijn	  met	  de	  gevoerde	  financiële	  administratie.	  Zij	  
stellen	  voor	  aan	  de	  penningmeester	  c.q.	  bestuur	  van	  SVR	  decharge	  te	  verlenen.	  De	  ledenvergadering	  
stemt	  hiermee	  in.	  	  



7.Vaststellen	  exploitatierekening	  2014	  en	  balans	  2014.	  

Hierna	  stelt	  de	  voorzitter	  	  aan	  de	  ledenvergadering	  voor	  de	  balans	  en	  de	  exploitatierekening	  per	  31-‐
12-‐2014	  vast	  te	  stellen	  conform	  de	  voorgaande	  bijlagen.	  Het	  exploitatie-‐saldo	  2014	  ten	  gunste	  te	  
brengen	  van	  de	  bestemmingsreserve.	  Tevens	  wordt	  aan	  de	  leden	  gevraagd	  of	  zij	  kunnen	  instemmen	  
met	  het	  volgende	  uit	  de	  bestemmingsreserve	  te	  betalen:	  de	  vervallen	  gemeentesubsidie	  2015	  ad.	  
22.000,00	  en	  projecten	  van	  vervanging	  ed.	  zoals	  die	  met	  goedkeuring	  van	  het	  college	  van	  B&W	  van	  
Gilze	  en	  Rijen	  nader	  worden	  vastgesteld.	  

De	  ledenvergadering	  stemt	  hiermee	  in	  door	  	  middel	  van	  hand	  opsteken.	  

8.Benoeming	  nieuwe	  kascommissie.	  

Aftredend	  zijn	  Wim	  Schaffelaars	  en	  Mariet	  Bink.	  Gekozen	  worden	  zittende	  leden	  Riet	  Jonkers	  en	  Nel	  
van	  Wanrooij	  en	  als	  nieuw	  lid	  Cor	  Andeweg	  is	  reserve	  lid.	  

9.Begroting	  2015.	  

Opgemerkt	  wordt	  dat	  nordic	  walking	  en	  de	  Schildersgroep	  worden	  gemist	  in	  de	  begroting	  van	  
activiteitengroepen.	  Dat	  klopt	  de	  reden	  is	  dat	  deze	  activiteiten	  pas	  zijn	  gestart	  en	  moeilijk	  zijn	  te	  
begroten.	  Deze	  worden	  zeker	  in	  de	  begroting	  2015	  meegenomen.	  Op	  de	  vraag	  wat	  wordt	  verstaan	  
onder	  bijzondere	  activiteiten	  antwoordt	  de	  penningmeester	  dat	  o.a.	  zijn	  opgenomen	  de	  uitstapjes.	  
Deze	  zijn	  overigens	  meestal	  kostendekkend.	  De	  huur	  van	  de	  Oase	  en	  andere	  ruimten	  in	  de	  
Boodschap	  is	  een	  hoge	  kostenpost.	  Vorig	  jaar	  16.000	  nu	  18.000	  euro.	  	  Ook	  wordt	  opgemerkt	  dat	  een	  
verschil	  zit	  in	  de	  huur	  van	  de	  sporthal.	  

De	  voorzitter	  vraagt	  naar	  bovenstaande	  toelichting	  aan	  de	  leden	  of	  zij	  akkoord	  kunnen	  gaan	  met	  de	  
voorstelde	  begroting	  2015.	  De	  leden	  stemmen	  hiermee	  in.	  

10.	  Contributie	  2016.	  

De	  voorzitter	  deelt	  mee,	  dat	  het	  bestuur	  voorstelt	  om	  in	  2016	  de	  contributie	  niet	  te	  verhogen.	  Deze	  
bedraagt	  nu	  22	  euro	  en	  10	  euro	  voor	  gastleden.	  Hij	  geeft	  nogmaals	  aan	  dat	  het	  belangrijk	  is	  in	  
verband	  met	  de	  afdracht	  aan	  KBO	  Brabant	  dat	  leden	  tijdig	  uiterlijk	  	  voor	  1	  januari	  van	  het	  jaar	  
opzeggen.	  	  Het	  bestuur	  heeft	  nog	  aandacht	  voor	  de	  wijze	  van	  omgaan	  	  met	  het	  niet	  tijdig	  afmelden	  
als	  lid,	  dit	  naar	  aanleiding	  van	  afmeldingen	  die	  na	  1	  januari	  zijn	  ontvangen.	  

11.Visie	  en	  beleid.	  

Adriaan	  Brouwers	  bestuurslid	  coördinator	  VOA’s(Vrijwillige	  OuderenAdviseurs)	  geeft	  uitleg	  over	  de	  
taken	  van	  de	  VOA’s.	  Zij	  hebben	  naast	  de	  bekende	  taken	  ook	  een	  taak	  als	  cliëntondersteuner	  bij	  een	  
keukentafelgesprek	  in	  het	  kader	  van	  indicaties	  WMO.	  Zij	  vervullen	  deze	  taak	  als	  de	  cliënt	  er	  om	  
vraagt.	  Ook	  de	  gemeente	  maakt	  dit	  bekend	  bij	  degene	  die	  een	  keukentafelgesprek	  krijgt	  in	  het	  kader	  
van	  de	  WMO.	  	  Naast	  dat	  we	  als	  Seniorenvereniging	  een	  ontmoetingsplaats	  willen	  zijn	  is	  ook	  
belangenbehartiging	  een	  taak.	  Lokaal	  wordt	  met	  de	  gemeente	  minimaal	  	  viermaal	  per	  jaar	  overleg	  
gevoerd	  door	  het	  Seniorenplatform	  waarin	  de	  vier	  gemeentelijke	  KBO’s	  zijn	  vertegenwoordigd.	  Voor	  
Rijen	  zijn	  dit	  Lenie	  Schuermans	  en	  Adriaan	  Brouwers.	  Leden	  kunnen	  hun	  reacties	  kwijt	  bij	  Adriaan	  en	  
Lenie.	  Wij	  staan	  open	  voor	  samenwerking	  met	  andere	  verenigingen	  binnen	  het	  Sociale	  domein.	  	  



Hierna	  deelt	  de	  voorzitter	  Carel	  Gorissen	  mee,	  dat	  we	  werken	  aan	  een	  concept	  huishoudelijk	  
reglement	  waarin	  een	  aantal	  zaken	  worden	  geregeld	  In	  de	  volgende	  algemene	  ledenvergadering	  
kunnen	  de	  leden	  hier	  kennis	  van	  nemen.	  

12.Mededelingen.	  

Nu	  de	  verbouwing	  van	  de	  Oase	  is	  gerealiseerd	  kunnen	  we	  stellen	  dat	  we	  een	  gezellige	  ruimte	  hebben	  
gekregen	  met	  een	  sfeervolle	  inrichting.	  De	  Zonnebloem	  heeft	  inmiddels	  een	  andere	  bergruimte	  
gekregen,	  zodat	  wij	  nu	  gebruik	  kunnen	  maken	  van	  deze	  bergruimte.	  

Trudy	  Eisinga	  dankt	  alle	  leden	  voor	  het	  deelnemen	  aan	  de	  voorlichtingsbijeenkomsten	  en	  de	  
uitstapjes.	  Op	  27	  maart	  a.s.	  wordt	  weer	  een	  informatiemorgen	  gehouden	  over	  cesar	  therapie.	  Voor	  
de	  golf	  clinic	  bij	  Brabant	  Golf	  hebben	  zich	  inmiddels	  20	  personen	  aangemeld.	  	  Op	  3	  juni	  is	  een	  busreis	  
gepand	  naar	  Rotterdam,	  hiervoor	  kan	  worden	  ingeschreven	  bij	  de	  Oase	  op	  13	  maart	  om	  13.00	  uur.	  	  	  

13.Rondvraag.	  

Stan	  van	  Beijsterveldt	  reageert	  op	  de	  mededeling	  van	  de	  voorzitter	  over	  de	  bergruimte	  in	  de	  Oase	  
voor	  de	  Zonnebloem.	  De	  voorzitter	  geeft	  aan	  dat	  niet	  is	  bedoeld	  dat	  dit	  een	  probleem	  voor	  SVR	  is.	  

14.Sluiting.	  

De	  voorzitter	  dankt	  alle	  aanwezigen	  voor	  hun	  komst	  en	  inbreng	  en	  sluit	  de	  ledenvergadering.	  Hierna	  
is	  een	  optreden	  van	  het	  Seniorenkoor	  Oase	  	  en	  een	  optreden	  van	  orkest	  Da	  Capo.	  

	  

Lenie	  Schuermans,	  secretaris.	  	  


