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Verslag	  bijeenkomst	  besturen	  van	  de	  	  
activiteitengroepen	  en	  het	  bestuur	  van	  SVR.	  	  
Datum:	  29	  oktober	  2014.	  
	  
	  
	  
	  
Afmeldingen	  zijn	  ontvangen	  van:	  Dhr.	  Piet	  Marijnissen	  ,	  Mevr.	  Ria	  Rovers	  en	  Mevr.	  J.	  v.d.	  Veeken.	  
	  

1. Opening	  door	  de	  voorzitter	  Carel	  Gorissen.	  
Hij	  memoreert	  het	  overlijden	  van	  onze	  penningmeester	  Dhr.	  Jan	  Rennen	  en	  introduceert	  
zijn	  opvolgster	  Mevr.	  Pauline	  Bormann.	  	  
	  

2. Vaststellen	  van	  de	  agenda:	  blijft	  ongewijzigd.	  
	  

3. Vaststellen	  verslag	  26	  februari	  2014:	  	  pagina	  1	  geen	  opmerkingen.	  	  
Dhr.	  Christ	  Maas:	  Wat	  wordt	  er	  bedoeld	  met	  de	  opmerking	  over	  sponsoring?	  	  	  
Carel:	  Er	  is	  afgesproken	  dat	  er	  eerst	  overleg	  moet	  zijn	  met	  het	  bestuur,	  om	  tegenstrijdige	  
belangen	  van	  eventuele	  algemene	  sponsoring	  en	  sponsoring	  van	  een	  activiteitengroep	  te	  
voorkomen.	  	  	  	  
Dhr.	  Maas:	  kan	  bij	  de	  rondvraag	  de	  naam	  volledig	  genoteerd	  worden?	  Akkoord.	  
Verslag	  wordt	  goedgekeurd.	  	  

	  
4. Mededingen	  vanuit	  het	  bestuur.	  

-‐ Openstelling	  Oase	  met	  Kerst	  en	  Nieuwjaar.	  
De	  Oase	  is	  gesloten	  van	  woensdag	  24	  december	  tot	  en	  met	  1	  januari,	  echter	  op	  de	  
maandag	  29	  en	  dinsdag	  30	  december	  kan	  er	  wel	  gebiljart	  worden.	  Er	  zijn	  geen	  andere	  
activiteiten.	  Aangezien	  ook	  de	  Boodschap	  dicht	  is,	  zullen	  zij	  zelf	  voor	  koffie	  zorgen.	  Er	  zal	  
gezorgd	  worden	  dat	  de	  Oase	  geopend	  en	  gesloten	  wordt.	  Op	  2	  januari	  vindt	  de	  
Nieuwjaarsreceptie	  plaats	  van	  17.00	  tot	  19.00	  uur.	  

-‐ De	  ‘relikwieën‘	  van	  de	  onderafdelingen	  worden	  gemist.	  Carel	  :	  dat	  komt	  nog.	  	  
-‐ De	  akoestiek	  heeft	  ook	  onze	  aandacht.	  We	  zijn	  er	  nog	  mee	  bezig.	  
-‐ Nieuwe	  stoelen	  zijn	  in	  bestelling.	  Dit	  is	  een	  post	  voor	  de	  Boodschap.	  Daarin	  hebben	  we	  

weinig	  zeggenschap.	  We	  hebben	  wel	  hun	  aandacht	  gevraagd	  voor	  het	  gewicht	  van	  de	  
stoelen,	  aangezien	  deze	  nogal	  eens	  versjouwd	  moeten	  worden.	  Er	  worden	  voldoende	  
stoelen	  besteld.	  Centraal	  in	  de	  discussie	  stond:	  is	  skai	  wel	  een	  goede	  bekleding	  voor	  de	  
stoelen?	  	  

-‐ Onoverkomelijke	  problemen	  ten	  gevolge	  van	  de	  verbouwing?	  Dan	  graag	  contact	  
opnemen	  met	  het	  bestuur.	  	  	  

-‐ 4	  tafels	  zullen	  een	  andere	  voet	  krijgen	  (leeshoek).	  Even	  afwachten	  hoe	  dat	  in	  de	  praktijk	  
uit	  valt.	  	  

-‐ Kapstok	  in	  de	  gang.	  	  Heet	  hangijzer	  voor	  een	  paar	  groepen.	  De	  reden	  is:	  we	  willen	  graag	  
van	  het	  kantinegevoel	  af.	  De	  Oase	  moet	  een	  gezellige	  ruimte	  worden	  en	  naar	  de	  mening	  
van	  het	  bestuur	  hoort	  daar	  geen	  kapstok	  in	  te	  staan.	  	  
Na	  een	  verhitte	  discussie	  heeft	  men	  een	  alternatief	  gevonden.	  Er	  komt	  een	  kapstok	  links	  
in	  de	  biljartruimte	  voor	  degene	  die	  onoverkomelijke	  problemen	  hebben,	  tegen	  het	  
magazijn	  aan,	  als	  de	  kasten	  die	  daar	  momenteel	  staan	  een	  andere	  plaats	  hebben	  
gevonden.	  Applaus!	  

-‐ Publicatie	  in	  het	  Weekblad:	  graag	  ergens	  in	  het	  artikel	  vermelden	  dat	  men	  lid	  is	  van	  de	  
SV-‐Rijen.	  

-‐ Koffie.	  Er	  is	  momenteel	  willekeur	  in	  het	  gratis	  verstrekken	  van	  koffie	  of	  thee.	  Daar	  willen	  
we	  een	  eind	  aan	  maken.	  Het	  voorstel	  is	  om	  iedereen	  zijn	  of	  haar	  koffie/thee	  te	  laten	  	  
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-‐ betalen.	  
Als	  een	  activiteitengroep	  vindt	  dat	  iemand	  van	  hen	  koffie	  verdient	  omdat	  deze	  een	  
dienst	  verleent	  aan	  hun	  club,	  dan	  zal	  dit	  uit	  de	  eigen	  middelen	  van	  die	  club	  betaald	  
moeten	  worden.	  De	  gastvrouwen	  noteren	  dit.	  Dit	  geldt	  ook	  voor	  de	  bestuursleden.	  Als	  
het	  bestuur	  koffie	  weggeeft	  voor	  bewezen	  diensten	  moet	  dat	  ook	  genoteerd	  worden.	  
Activiteitengroepen	  -‐	  zonder	  leden	  –	  kunnen	  uit	  de	  inleg	  van	  de	  bezoekers	  van	  die	  
activiteit	  koffie	  beschikbaar	  stellen	  voor	  de	  begeleiders	  van	  die	  club.	  Kortom:	  iedereen	  
betaalt	  zelf	  de	  koffie,	  maar	  iedere	  groep	  mag	  een	  kop	  koffie	  weggeven,	  maar	  dan	  wel	  op	  
kosten	  van	  die	  groep.	  	  	  	  
Deze	  regeling	  gaat	  in	  per	  1	  januari	  2015.	  

-‐ Er	  is	  recent	  een	  nieuwe	  activiteitengroep	  gestart:	  de	  Schilder-‐/tekengroep.	  	  
-‐ Aandacht	  voor	  het	  aanstaande	  vertrek	  van	  Annie	  en	  Frans	  van	  Loon	  uit	  de	  wandelgroep	  

van	  maandagochtend.	  Hartelijk	  dank	  voor	  jullie	  initiatief	  en	  begeleiding	  van	  de	  afgelopen	  
jaren.	  Annie	  krijgt	  een	  bos	  bloemen	  en	  Frans	  een	  cadeaubon.	  	  
Hun	  opvolging	  is	  nog	  niet	  geregeld.	  Wij	  hopen	  dat	  het	  vanuit	  de	  groep	  komt.	  	  
	  

5. Heropening	  Oase:	  Alle	  vrijwilligers	  zijn	  uitgenodigd	  op	  vrijdagmiddag	  21	  november.	  Zie	  
uitnodiging	  bij	  de	  Nieuwsbrief	  in	  de	  laatste	  ‘Ons’.	  	  
	  

6. Financiën.	  Zorg	  voor	  het	  op	  tijd	  doorgeven	  van	  de	  begroting	  etc.	  Dit	  staat	  vermeld	  in	  de	  
Richtlijnen.	  De	  nieuwe	  penningmeester	  Pauline	  zal	  in	  de	  ALV	  van	  21	  november	  voorgedragen	  
worden.	  	  
	  

7. Richtlijnen.	  Er	  zijn	  een	  paar	  veranderingen.	  Overal	  waar	  staat:	  doorgeven	  aan	  het	  secretariaat	  
moet	  zijn:	  doorgeven	  aan	  de	  coördinator	  van	  de	  activiteitengroepen,	  Henny	  v.d.	  Udenhout.	  
Hij	  zal	  zorg	  dragen	  dat	  het	  op	  de	  goede	  plaats	  terecht	  komt.	  De	  PR	  maakt	  een	  nieuwe	  tekst.	  	  
De	  ‘nieuwe’	  richtlijnen	  zullen	  per	  e-‐mail	  toegestuurd	  worden.	  	  	  
	  

8. Afscheid	  Henk	  Bink.	  Henk	  is	  al	  gestopt	  als	  bestuurslid	  en	  coördinator	  activiteitengroepen,	  
maar	  hij	  stopt	  niet	  met	  alles.	  We	  zullen	  hem	  dus	  nog	  regelmatig	  tegenkomen.	  Hij	  kijkt	  in	  zijn	  
woordje	  nog	  even	  terug	  op	  zijn	  jaren	  in	  het	  bestuur.	  Carel	  overhandigt	  hem	  nog	  een	  attentie.	  	  
Zijn	  opvolger:	  Henny	  v.d.	  Udenhout	  wordt	  geïntroduceerd,	  hoewel	  zijn	  benoeming	  nog	  
goedgekeurd	  moet	  worden	  in	  de	  Algemene	  	  Ledenvergadering.	  (21	  november.)	  Henny	  krijgt	  
het	  woord.	  Hij	  verzoekt	  de	  groepen	  om	  de	  financiële	  en	  organisatorische	  zaken	  op	  tijd	  door	  te	  
geven,	  mutaties	  in	  het	  bestuur	  graag	  doorgeven,	  zowel	  de	  vertrekkende	  als	  de	  intredende	  
persoon	  en	  graag	  ook	  de	  contactpersoon	  van	  de	  groep.	  Dit	  is	  nog	  niet	  van	  iedere	  groep	  
duidelijk.	  Op	  de	  Website	  staat	  zijn	  e-‐mailadres	  en	  de	  Nieuwsbrief	  zal	  het	  opnemen	  in	  de	  
eerstvolgende.	  	  
	  

9. Adriaan	  Brouwers	  krijgt	  het	  woord.	  	  	  
Hij	  heeft	  als	  taak:	  belangenbehartiger	  voor	  onze	  leden.	  De	  komende	  tijd	  staan	  de	  
veranderingen	  in	  de	  Wmo	  centraal	  en	  de	  onzekerheden,	  die	  hier	  uit	  voortvloeien.	  Samen	  met	  
onze	  VOA’s	  zorgt	  hij	  voor	  ondersteuning.	  VOA	  betekent:	  Vrijwillige	  Ouderen	  Adviseur.	  Zij	  
hebben	  hiervoor	  cursussen	  gevolgd	  bij	  KBO	  Brabant.	  Hij	  doet	  een	  oproep	  aan	  de	  aanwezige	  
besturen:	  jullie	  kennen	  jullie	  leden.	  Als	  jullie	  zien	  dat	  mensen	  in	  problemen	  zitten	  verwijs	  ze	  
dan	  door	  naar	  onze	  VOA’s.	  Zij	  kunnen	  proberen	  om	  oplossingen	  te	  vinden.	  Recent	  is	  een	  
nieuwe	  VOA	  aangetrokken:	  Mevr.	  Sylvia	  Raaijmakers.	  Zij	  heeft	  vanuit	  haar	  loopbaan	  ervaring	  
met	  deze	  problematieken.	  	  
In	  samenwerking	  met	  de	  Gemeente,	  KBO-‐Brabant	  en	  SVR	  wordt	  er	  op	  30	  januari	  2015	  een	  
voorlichtingsbijeenkomst	  georganiseerd.	  	  
	  

10. Wat	  ter	  tafel	  komt.	  	  
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-‐ Graag	  handhaving	  van	  de	  nooduitgang	  als	  nooduitgang.	  (vooral	  in	  de	  wintermaanden	  is	  
het	  koud	  voor	  gasten	  die	  daar	  in	  de	  buurt	  zitten	  als	  die	  deur	  steeds	  open	  gaat).	  

-‐ Midgetgolf	  wil	  graag	  meer	  leden.	  Meld	  je	  aan!	  Misschien	  is	  samengaan	  met	  Molenschot	  
een	  optie?	  Onderzoek	  dat	  eens.	  

-‐ Ben	  alert	  op	  langdurige	  absenties.	  Is	  er	  iets	  aan	  de	  hand?	  
-‐ Good	  Will	  fonds:	  kerstactie.	  Zijn	  er	  kandidaten	  hiervoor	  in	  jullie	  club?	  Geeft	  het	  door	  aan	  

het	  secretariaat.	  Deze	  geeft	  het	  door	  aan	  Trudy.	  Graag	  vóór	  15	  november.	  
	  	  

11. Rondvraag.	  
Jan	  van	  Brummelen	  (Bridge):	  domeinnaam	  is	  niet	  gelukt.	  Jeanne:	  vergeet	  het	  voorlopig	  maar,	  
het	  lukt	  niet.	  
Jan	  van	  Avendonk	  (Sportgroep	  50+):	  Tot	  zijn	  verbazing	  een	  cursus	  Seniorfit.	  Zij	  doen	  hetzelfde	  
als	  wij	  en	  zijn	  veel	  duurder.	  Waarom?	  	  Jeanne:	  we	  hopen	  dat	  zij	  warm	  lopen	  en	  dan	  de	  
overstap	  maken	  naar	  jullie.	  
Thea	  van	  Sunten:	  problemen	  op	  financieel	  gebied.	  Zij	  zijn	  het	  niet	  eens	  met	  de	  regeling.	  	  
Carel:	  bij	  grote	  problemen	  graag	  contact	  opnemen	  met	  het	  bestuur.	  	  
Cor	  Andeweg:	  Het	  orgel	  is	  vervangen	  door	  een	  nieuw	  goed	  instrument.	  Bedankt	  daar	  voor.	  
Wie	  is	  aanspreekpunt	  voor	  de	  Kerstviering?	  Wij	  willen	  graag	  onze	  bijdrage	  leveren,	  maar	  daar	  
moeten	  nog	  wel	  gesprekken	  voor	  plaatsvinden.	  Graag	  op	  korte	  termijn,	  gezien	  de	  
voorbereidingstijd.	  (Trudy	  graag	  contact	  opnemen.)	  
Zingen	  is	  gezond,	  dus…..kom	  erbij!	  
Els	  Kattebelt:	  Is	  de	  opvolging	  van	  Frans	  van	  Loon	  al	  geregeld?	  Nog	  niet.	  (zie	  punt	  4).	  EHBO	  is	  
niet	  vereist,	  maar	  is	  wel	  prettig,	  want	  het	  is	  al	  een	  paar	  keer	  nodig	  geweest.	  Henny	  neemt	  
contact	  op	  met	  deze	  groep.	  	  
Hoe	  op	  te	  treden	  bij	  ongevallen?	  Eerst	  112	  bellen	  en	  daarna	  melden	  bij	  de	  Boodschap	  
(BHVers).	  Dit	  is	  onvoldoende	  bekend.	  In	  de	  Nieuwsbrief	  zal	  hier	  aandacht	  aan	  gegeven	  
worden.	  
	  
Sluiting	  :	  21.20	  uur.	  
	  
Notulant:	  Mieke	  Hoogervorst.	  	  
	  
	  
	  


