
	  
Verslag	  algemene	  ledenvergadering	  SeniorenVereniging	  Rijen	  
12	  maart	  2014.	  
	  
Aanwezig:	  110	  leden	  en	  Truus	  Noij	  bestuurslid	  KBO-‐Brabant	  op	  
uitnodiging.	  
	  
1.Opening	  en	  inleiding	  vergadering.	  
De	  voorzitter	  Carel	  Gorissen	  opent	  de	  vergadering	  en	  heet	  allen	  van	  harte	  welkom.	  In	  het	  bijzonder	  
Truus	  	  Noij	  die	  is	  uitgenodigd	  om	  informatie	  te	  verstrekken	  over	  KBO-‐Brabant.	  
De	  voorzitter	  wenst	  onze	  zieken	  een	  spoedig	  herstel	  en	  vraagt	  daarna	  enkele	  minuten	  stilte	  	  voor	  de	  	  
overleden	  leden	  van	  onze	  SeniorenVereniging.	  
De	  hoop	  die	  vorige	  jaar	  in	  de	  ledenvergadering	  is	  uitgesproken	  ten	  aanzien	  van	  de	  vernieuwde	  Oase	  is	  
nog	  niet	  gerealiseerd.	  Hierover	  meer	  bij	  agendapunt	  	  11.	  
In	  het	  voorwoord	  van	  de	  ONS	  die	  de	  afgelopen	  dagen	  is	  verspreid	  onder	  de	  leden	  doet	  de	  voorzitter	  van	  
KBO-‐Brabant	  een	  dringende	  oproep	  om	  toch	  vooral	  te	  gaan	  stemmen	  bij	  de	  gemeenteraadsverkiezingen	  
op	  19	  maart	  a.s.	  
Met	  name	  voor	  senioren	  worden	  de	  komende	  jaren	  de	  politieke	  besluiten	  die	  	  binnen	  de	  gemeente	  
worden	  genomen	  belangrijk.	  Meer	  dan	  voorheen	  zullen	  we	  in	  een	  participerende	  samenleving	  meer	  
samen	  moeten	  gaan	  doen,	  waarbij	  KBO-‐Brabant	  ondersteuning	  kan	  aanbieden.	  Truus	  Noij	  komt	  hier	  in	  
haar	  verhaal	  nog	  op	  terug.	  
Ook	  wij	  als	  Seniorenvereniging(SVR)	  zullen	  hiervoor	  aandacht	  hebben	  in	  ons	  beleidsplan	  dat	  aan	  de	  orde	  
komt	  bij	  agendapunt	  12.	  
De	  voorzitter	  kondigt	  een	  wijziging	  aan	  in	  de	  agenda.	  Truus	  Noij	  zal	  als	  eerste	  een	  toelichting	  geven	  op	  
de	  taak	  en	  rol	  van	  KBO-‐Brabant	  en	  wat	  zij	  voor	  ons	  kunnen	  betekenen.	  
	  
Mededelingen	  vanuit	  KBO-‐Brabant.	  
Truus	  Noij	  dankt	  het	  bestuur	  en	  de	  leden	  om	  aanwezig	  te	  mogen	  zijn	  op	  deze	  ledenvergadering.	  De	  SVR	  
is	  een	  bloeiende	  vereniging	  met	  veel	  verschillende	  activiteiten	  voor	  haar	  leden.	  Een	  duidelijk	  zichtbare	  
vereniging	  met	  betaling	  van	  een	  contributiebedrag.	  
Velen	  stellen	  zich	  de	  vraag	  wat	  KBO-‐Brabant	  doet	  voor	  de	  afdracht	  van	  onze	  SVR	  –leden	  aan	  KBO-‐
Brabant.	  Het	  blad	  Ons	  van	  KBO-‐Babant	  verschijnt	  10x	  per	  jaar	  en	  speciaal	  voor	  senioren.	  Ook	  zijn	  er	  
binnen	  elke	  KBO	  vrijwillige	  ouderenadviseurs(VOA’s),	  belastingsinvullers	  en	  ondersteunende	  
thuisadministrateurs.	  Al	  deze	  mensen	  worden	  regelmatig	  bijgeschoold,	  zodat	  zij	  op	  de	  hoogte	  zijn	  van	  
de	  laatste	  veranderingen	  in	  regelgeving.	  	  Op	  deze	  wijze	  kunnen	  zij	  zorgen	  voor	  een	  goede	  voorlichting,	  
ook	  bij	  individuele	  belangenbehartiging	  en	  ondersteuning.	  
Daarnaast	  zijn	  er	  collectieve	  regelingen	  op	  het	  gebied	  van	  verzekeringen,	  reizen	  en	  energie.	  Deze	  
regelingen	  zijn	  vaak	  speciaal	  toegeschreven	  op	  senioren.	  
Het	  aantal	  senioren	  groeit	  sterk	  en	  dan	  is	  ook	  individuele	  belangenbehartiging	  o.a.	  op	  het	  gebied	  van	  
zorg	  erg	  belangrijk.	  Vanaf	  1	  januari	  2015	  gaat	  de	  gemeente	  een	  aantal	  zaken	  regelen	  op	  het	  gebied	  van	  
zorg	  en	  welzijn.	  Dit	  is	  voor	  senioren	  nu	  en	  in	  de	  toekomst	  van	  groot	  belang.	  KBO-‐Brabant	  ondersteunt	  
bestuurders	  om	  hun	  rol	  als	  vertegenwoordiger	  van	  de	  maatschappij	  goed	  te	  kunnen	  vervullen	  en	  hier	  
hoort	  ook	  invloed	  uitoefenen	  bij.	  
Door	  de	  aard	  van	  de	  vereniging	  is	  er	  veel	  contact	  met	  senioren.	  Contacten	  	  met	  de	  samenleving	  zijn	  zeer	  
waardevol.	  
	  
Vragen	  vanuit	  het	  publiek.	  
Worden	  de	  bestuurders	  van	  KBO-‐Brabant	  betaald	  of	  zijn	  dit	  vrijwilligers.	  
Dit	  is	  alleen	  de	  voorzitter	  die	  ook	  optreedt	  als	  adviseur	  voor	  KBO-‐Brabant.	  
	  
Waarom	  zijn	  de	  diverse	  KBO’s	  zo	  versnipperd	  en	  niet	  aangesloten	  bij	  de	  Unie.	  
De	  gesprekken	  die	  de	  afgelopen	  periode	  zijn	  gevoerd	  door	  KBO-‐Brabant	  met	  de	  Unie	  KBO	  zijn	  positief	  
verlopen	  en	  krijgen	  in	  de	  toekomst	  een	  vervolg.	  
	  



Hierna	  dankt	  voor	  voorzitter	  Truus	  Noij	  voor	  haar	  komst	  en	  uitleg	  over	  KBO-‐Brabant	  en	  wordt	  de	  
vergadering	  voortgezet	  met	  agendapunt	  2.	  
	  
2.Vaststellen	  verslag	  algemene	  ledenvergadering	  7	  maart	  2013.	  
Mevrouw	  Aarts	  wil	  graag	  een	  toevoeging	  aan	  de	  tekst	  op	  blz.	  2	  onder	  punt	  5.,	  waar	  wordt	  gesproken	  
over	  financiële	  kennis	  	  Deze	  toevoeging	  in	  het	  verslag	  van	  7	  maart	  2013	  luidt	  als	  volgt:	  
“Vanaf	  2006	  heeft	  het	  bestuur	  steeds	  gestreefd	  naar	  een	  dubbel	  functie,	  zodat	  bij	  ziekte	  en	  calamiteiten	  
er	  waarborgen	  zijn	  voor	  een	  goede	  voortgang	  van	  het	  beleid.	  Het	  vertrek	  van	  de	  heer	  Bink	  bevestigt	  het	  
belang	  van	  zo’n	  dubbelfunctie”.	  	  
Op	  blz.	  3	  onder	  punt	  10.3	  wordt	  meegedeeld	  dat	  ook	  het	  jaarplan	  aan	  de	  leden	  wordt	  voorgelegd.	  
Mevrouw	  Aarts	  vraagt	  wanneer	  de	  leden	  hiervan	  kennis	  kunnen	  nemen.	  
Zodra	  in	  deze	  ledenvergadering	  het	  beleidplan	  door	  de	  leden	  is	  goedgekeurd	  zal	  een	  jaarplan	  worden	  
opgesteld	  dat	  er	  inzage	  ligt	  bij	  de	  Oase	  en	  via	  de	  web-‐site.	   	   	   	   Actie	   	  
De	  looptijd	  van	  het	  beleidsplan	  zoals	  genoemd	  in	  het	  verslag	  is	  gewijzigd	  in	  2014-‐2016.	  
	  
Ten	  aanzien	  van	  de	  aanpassing	  van	  de	  statuten	  deelt	  de	  voorzitter	  mee,	  dat	  de	  naamgeving	  
SeniorenVerenigingRijen	  statutair	  is	  aangepast	  en	  dat	  de	  verdere	  mogelijke	  wijzigingen	  nog	  in	  het	  
bestuur	  worden	  besproken.	  Daarna	  worden	  de	  aanpassingen	  alvorens	  deze	  naar	  de	  notaris	  gaan	  aan	  de	  
leden	  in	  een	  te	  houden	  ledenvergadering	  ter	  goedkeuring	  voorgelegd.	  	  	  Ook	  wordt	  een	  huishoudelijk	  
reglement	  opgesteld.	  Dit	  kan	  door	  de	  leden	  worden	  opgevraagd.	   	   	   Actie	  
	  
3.Jaarverslag	  2013.	  
Alle	  leden	  hebben	  via	  de	  web-‐site	  of	  in	  de	  Oase	  kennis	  kunnen	  nemen	  van	  het	  jaarplan	  2013.	  
Wij	  zijn	  verheugd	  dat	  het	  aantal	  bezoekers	  aan	  de	  Oase	  weer	  is	  gegroeid	  en	  dat	  velen	  de	  weg	  naar	  onze	  
vereniging	  weten	  te	  vinden	  zowel	  de	  leden	  als	  de	  potentiële	  leden.	  
Naar	  aanleiding	  van	  het	  overzicht	  van	  deelnemers	  aan	  activiteitengroepen	  vraagt	  een	  van	  de	  leden	  van	  
Dans	  je	  fit	  aan	  het	  bestuur	  of	  de	  periode	  om	  nieuwe	  leden	  te	  werven	  tot	  juli	  2014	  kan	  worden	  verlengd	  
met	  een	  jaar.	  Zij	  hebben	  zo	  meer	  tijd	  om	  nieuwe	  deelnemers	  	  te	  zoeken.	  
Het	  bestuur	  neemt	  deze	  suggestie	  mee	  en	  zal	  na	  bespreking	  hiervan	  het	  bestuur	  van	  Dans	  je	  fit	  in	  kennis	  
stellen	  van	  het	  besluit.	   	   	   	   	   	   	   	   	   Actie	  
	  
4.Bestuursverkiezing.	  
Henk	  Bink	  heeft	  meegedeeld	  niet	  meer	  herkiesbaar	  te	  zijn	  om	  gezondheidsredenen.	  
Hij	  is	  wel	  bereid	  om	  tot	  er	  een	  opvolger	  voor	  hem	  in	  het	  bestuur	  is	  gevonden	  nog	  even	  aan	  te	  blijven.	  
Zijn	  functie	  is	  belangrijk	  omdat	  hij	  vanuit	  het	  bestuur	  de	  contactpersoon	  is	  voor	  alle	  activiteitengroepen	  
binnen	  onze	  vereniging.	  
De	  voorzitter	  spreekt	  een	  dankwoord	  uit	  aan	  Henk	  voor	  alles	  wat	  hij	  voor	  de	  vereniging	  in	  de	  afgelopen	  
zittingsperiode	  heeft	  betekend.	  Zelf	  noemt	  hij	  zich	  zelf	  in	  het	  interview	  in	  de	  Nieuwsbrief	  een	  regelaar	  
die	  ervoor	  heeft	  gezorgd	  dat	  alle	  activiteitengroepen	  een	  plaats	  en	  structuur	  hebben	  gekregen	  binnen	  
onze	  vereniging.	  	  
Er	  hebben	  zich	  tot	  nu	  toe	  geen	  kandidaten	  aangemeld	  voor	  het	  bestuur	  om	  de	  plaats	  van	  Henk	  in	  te	  
nemen.	  De	  voorzitter	  doet	  daarom	  een	  dringend	  beroep	  op	  leden	  om	  zich	  kandidaat	  te	  stellen	  voor	  
deze	  functie	  binnen	  het	  bestuur.	  	  	  	  
	  
5.Financieel	  verslag	  2013.	  
Het	  woord	  is	  aan	  de	  penningmeester	  Jan	  Rennen	  die	  een	  toelichting	  geeft	  op	  de	  exploitatierekening	  
2013	  en	  de	  balans	  per	  31-‐12-‐2013.	  Eerst	  geeft	  hij	  een	  toelichting	  op	  de	  exploitatiecijfers	  2013	  Hij	  geeft	  
m.n.	  uitleg	  over	  de	  gemeentesubsidie.	  De	  gemeente	  verstrekt	  in	  2014	  en	  2015	  geen	  subsidie,	  gezien	  
onze	  grote	  bestemmingsreserve.	  Deze	  reserve	  is	  in	  het	  verleden	  opgebouwd	  met	  het	  oog	  op	  de	  
verhuizing	  naar	  Vita	  of	  anderszins.	  Vanaf	  2016	  kunnen	  we	  weer	  voor	  subsidie	  in	  aanmerking	  komen	  als	  
we	  aan	  de	  voorwaarden	  van	  de	  subsidieverordening	  voldoen.	  
Voor	  het	  60	  jarig	  jubileum(dat	  niet	  door	  gemeente	  werd	  gesubsidieerd)	  was	  een	  bedrag	  begroot	  van	  
25.000	  euro.	  De	  uiteindelijke	  kosten	  waren	  13.661,58.	  Complimenten	  aan	  de	  werkgroep	  onder	  leiding	  
van	  Trudy	  Eisinga	  voor	  het	  beheer	  van	  de	  kosten	  voor	  dit	  prachtige	  feest	  in	  september	  2013.	  



Op	  de	  vraag	  met	  betrekking	  tot	  de	  hoge	  kosten	  voor	  biljarten(6464,55)	  antwoordt	  de	  penningmeester	  
dat	  dit	  voornamelijk	  komt	  door	  de	  huur	  van	  De	  Boodschap.	  Mevr.	  Aarts	  merkt	  op	  dat	  inkoop	  van	  koffie	  
en	  drank	  met	  ongeveer	  2000,-‐	  is	  gestegen.	  
De	  penningmeester	  deelt	  mee,	  dat	  hier	  in	  het	  bestuur	  aandacht	  voor	  is.	  
We	  sluiten	  2013	  af	  met	  een	  nadelig	  saldo	  van	  5502,00.	  Dit	  is	  met	  name	  ontstaan	  door	  de	  restitutie	  van	  
de	  gemeentesubsidie	  over	  2012	  van	  14.254,00.	  Indien	  dit	  laatste	  niet	  het	  geval	  zou	  zijn	  geweest	  hadden	  
we	  het	  jaar	  2013	  afgesloten	  met	  een	  batig	  saldo	  van	  8.752,00.	  
	  
Hierna	  geeft	  de	  penningmeester	  een	  toelichting	  op	  de	  balans	  van	  31	  december	  2013.	  
Over	  de	  besteding	  van	  de	  bestemmingsreserve	  is	  overleg	  gaande	  met	  de	  gemeente.	  Wij	  hebben	  een	  
bestedingsplan	  opgesteld	  en	  dit	  aan	  de	  gemeente	  ter	  goedkeuring	  voorgelegd.	  Voor	  2014	  en	  2015	  
ontvangen	  we	  geen	  gemeentesubsidie.	  Toch	  zullen	  de	  begrotingen	  voor	  die	  jaren	  sluitend	  moeten	  zijn.	  
We	  zullen	  uit	  de	  bestemmingsreserve	  eerst	  de	  vervallen	  gemeentesubsidie	  voor	  2014	  en	  2015	  	  ad	  
22.000,00	  per	  jaar	  dekken.	  
De	  door	  de	  gemeente	  voorgestelde	  exploitatierisico-‐reserve	  van	  10%	  gemeentesubsidie	  vinden	  we	  te	  
laag.	  We	  stellen	  een	  percentage	  van	  20%	  van	  de	  omzet	  voor;	  dit	  is	  dan	  ongeveer	  20.000,-‐	  Ook	  de	  
daarvoor	  benodigde	  ophoging	  met	  10.000	  euro	  halen	  we	  uit	  de	  bestemmingsreserve.	  
Vragen	  vanuit	  de	  zaal:	  
Waarom	  een	  risicoreserve	  van	  20%	  van	  de	  omzet?.	  Dit	  is	  een	  bedrijfsmatig	  norm.	  
Waarom	  gaat	  de	  gemeente	  hier	  ook	  over?.	  Dit	  item	  is	  in	  de	  subsidieverordening	  vastgelegd.	  
Wij	  hebben	  bij	  de	  gemeente	  aangegeven	  dat	  we	  ook	  na	  2015	  een	  “financieel	  gezonde”vereniging	  willen	  
zijn	  na	  alle	  kortingen	  op	  de	  subsidie.	  	  Overeenstemming	  met	  de	  gemeente	  is	  belangrijk	  omdat	  we	  vanaf	  
2016	  de	  gemeentesubsidie	  hard	  nodig	  hebben.	  Over	  de	  subsidie	  van	  2016	  valt	  nu	  nog	  niets	  te	  zeggen.	  
Vragen	  worden	  gesteld	  over	  de	  subsidie	  verstrekking	  door	  de	  gemeente	  op	  basis	  van	  maatwerk	  
bijvoorbeeld	  voor	  kwetsbare	  ouderen.	  De	  subsidie	  is	  nu	  ook	  zo	  opgebouwd	  met	  een	  algemeen	  gedeelte	  
en	  een	  gedeelte	  voor	  bewegingsactiviteiten	  voor	  ouderen.	  	  
	  
6.Verslag	  van	  de	  kascommissie.	  
Wim	  Schaffelaars	  lid	  van	  de	  kascommissie	  doet	  verslag	  van	  de	  kascommissie.	  
De	  constatering	  van	  de	  kascommissie	  is	  dat	  de	  administratie	  keurig,	  correct,	  goed	  verzorgd	  en	  
inzichtelijk	  eruit	  ziet.	  Hij	  stelt	  de	  ledenvergadering	  voor	  de	  penningmeester	  c.q.	  bestuur	  décharge	  te	  
verlenen.	  Dit	  gebeurt	  onder	  luid	  applaus.	  	  
	  
7.Vaststellen	  exploitatierekening	  2013	  en	  balans	  2013.	  
	  
De	  ledenvergadering	  stelt	  de	  exploitatierekening	  2013	  en	  de	  balans	  per	  31-‐12-‐2013	  vast	  conform	  de	  
vertoonde	  sheets.	  
Het	  nadelig	  exploitatiesaldo	  2013	  wordt	  ten	  laste	  gebracht	  van	  de	  bestemmingsreserve.	  De	  
ledenvergadering	  gaat	  akkoord	  om	  t.b.v.	  de	  volgende	  posten	  uit	  de	  bestemmingsreserve	  te	  beschikken:	  
*Vervallen	  gemeentesubsidie	  2014	  en	  2015	  ad	  22.000,00	  per	  jaar	  
*Renovatie	  huidige	  Oase.	  
*Projecten	  van	  vervanging	  etc.	  zoals	  die	  	  met	  goedkeuring	  van	  het	  college	  van	  B&W	  	  Gilze	  
	  	  Rijen	  nader	  worden	  vastgesteld.	  
	  
Belangrijk	  is	  nog	  dat	  er	  naast	  trendmatige	  huurverhoging	  geen	  extra	  huurverhoging	  komt	  als	  gevolg	  	  
van	  de	  renovatie	  van	  de	  huidige	  OASE.	  
De	  penningmeester	  dankt	  allen	  voor	  het	  in	  hem	  en	  het	  bestuur	  gestelde	  vertrouwen.	  
	  
8.Benoeming	  nieuwe	  kascommissie.	  
Luuske	  Weterings	  en	  Ria	  Mulkens	  zijn	  aftredend.	  De	  nieuwe	  samenstelling	  bestaat	  uit:	  Riet	  Jonkers	  	  
	  WimSchaffelaars,	  Nell	  van	  Wanrooij	  en	  reserve	  Mariet	  Bink.	  
	  
9.Begroting	  2014.	  
De	  begroting	  2014	  is	  gebaseerd	  op	  de	  exploitatiecijfers	  2013.	  



De	  gemeente	  heeft	  meegedeeld	  dat	  gelet	  op	  onze	  financiële	  positie	  in	  2014	  (en	  ook	  in	  2015)	  geen	  	  
subsidie	  wordt	  verstrekt.	  Om	  tot	  een	  sluitende	  begroting	  2014	  te	  komen	  hebben	  we	  een	  	  
beschikking	  over	  de	  bestemmingsreserve	  van	  22.000,00	  opgenomen	  zijnde	  hetzelfde	  gemeente	  
subsidiebudget	  als	  in	  2013.	  	  
In	  de	  begroting	  is	  nog	  geen	  rekening	  gehouden	  met	  de	  budgettaire	  gevolgen	  van	  de	  renovatie	  	  
van	  de	  huidige	  OASE.	  Gevolgen	  in	  2014	  vangen	  we	  op	  binnen	  de	  exploitatierisicoreserve.	  
De	  penningmeester	  geeft	  een	  toelichting	  op	  het	  overzicht	  van	  activiteiten.	  
De	  ledenvergadering	  gaat	  akkoord	  met	  de	  voorgestelde	  begroting	  2014	  met	  applaus.	  	  	  	  
	  
10.Contributie	  2015.	  	  	  
In	  2014	  is	  geen	  contributieverhoging	  doorgevoerd..	  	  
Het	  bestuursvoorstel	  is	  om	  de	  contributie	  in	  2015	  met	  2	  euro	  te	  verhogen	  tot	  22,00	  per	  jaar.	  
Dit	  voorstel	  wordt	  aangenomen	  met	  een	  tegen	  stem.	  	  	  	  
Naar	  aanleiding	  van	  een	  reactie	  vanuit	  de	  zaal	  over	  de	  afdracht	  aan	  KBO-‐Brabant	  	  wordt	  de	  	  
suggestie	  gedaan	  om	  hiervoor	  een	  enquête	  te	  houden	  onder	  de	  leden.	  	  	  	  
Het	  bestuur	  neemt	  deze	  suggestie	  mee	  en	  komt	  hier	  op	  terug.	   	   	   	   actie	  
	  
De	  voorzitter	  deelt	  mee,	  dat	  contributieverhoging	  bij	  activiteitengroepen	  altijd	  in	  overleg	  	  met	  	  
het	  bestuur	  gebeurt.	  Het	  bestuur	  is	  van	  mening	  dat	  geld	  geen	  drempel	  mag	  zijn	  om	  aan	  een	  	  
activiteit	  deel	  te	  nemen.	  
	  
11.Huisvesting	  SVR	  in	  De	  Boodschap.	  
Het	  bestuur	  wacht	  op	  antwoord	  van	  de	  gemeente	  op	  het	  bestedingsplan	  dat	  is	  besproken.	  
	  
12.Visie	  en	  beleid.	  
Het	  beleidsplan	  2014-‐2016	  wordt	  goedgekeurd	  en	  op	  de	  	  web-‐site	  geplaatst.	  	  
Mochten	  er	  leden	  zijn	  die	  dit	  willen	  ontvangen	  dan	  kan	  dit	  worden	  opgevraagd	  bij	  de	  secretaris.	  	  
De	  werkplannen	  c.q.	  jaarplannen	  worden	  nog	  uitgewerkt	  in	  een	  bestuursvergadering.	   actie	  
Over	  het	  beleidsplan	  zijn	  enkele	  schriftelijke	  vragen	  binnengekomen	  die	  door	  de	  voorzitter	  	  
worden	  beantwoord.	  
Op	  de	  vraag	  of	  het	  huishoudelijk	  reglement	  dat	  nog	  wordt	  opgesteld	  de	  goedkeuring	  behoeft	  	  
van	  de	  leden	  antwoordt	  de	  voorzitter	  dat	  dit	  alleen	  voor	  de	  statuten	  het	  geval	  is.	  
Zodra	  het	  huishoudelijk	  reglement	  door	  het	  bestuur	  is	  vastgesteld	  zal	  dit	  ter	  inzage	  liggen	  bij	  	  
de	  Oase	  en	  op	  de	  web-‐site	  worden	  geplaatst.	  	  	  
Op	  de	  vraag	  wanneer	  ook	  niet	  leden	  kunnen	  deelnemen	  aan	  activiteiten	  deelt	  de	  voorzitter	  mee,	  dat	  
de	  deelname	  van	  niet	  leden	  onderwerp	  van	  gesprek	  is	  binnen	  het	  bestuur.	  	  	  
De	  vraag	  wat	  SVR	  kan	  betekenen	  in	  de	  participatie	  samenleving	  waarin	  steeds	  meer	  	  
vrijwilligers	  nodig	  zullen	  zijn	  komt	  terug	  in	  het	  werkplan	  Sociaal	  domein	  dat	  nog	  wordt	  	  
voorbereid.	  
Op	  de	  vraag	  of	  het	  huidige	  bestuur	  statutair	  voldoende	  leden	  heeft,	  antwoordt	  de	  voorzitter	  dat	  	  
in	  de	  statuten	  is	  opgenomen	  dat	  het	  bestuur	  uit	  tenminste	  drie	  leden	  bestaat.	  
Ten	  aanzien	  van	  het	  nog	  niet	  duidelijk	  zijn	  van	  de	  renovatieplannen	  Oase	  wachten	  we	  op	  	  
mededelingen	  van	  De	  Boodschap	  en	  passen	  we	  zo	  nodig	  het	  beleidsplan	  hierop	  aan.	  
De	  ledenvergadering	  stemt	  in	  met	  het	  voorliggende	  beleidsplan	  2014-‐2016.	  
	  
13.Mededelingen.	  
Naar	  aanleiding	  van	  de	  wijze	  van	  inschrijven	  bij	  uitstapjes	  is	  de	  afspraak	  gemaakt	  binnen	  het	  	  
bestuur,	  dat	  de	  inschrijving	  bij	  de	  Oase	  pas	  start	  de	  maandag	  nadat	  de	  Nieuwsbrief	  onder	  de	  	  
leden	  is	  verspreid.	  	  
	  
14.Rondvraag.	  
De	  vraag	  wordt	  gesteld	  waarom	  de	  ledenvergadering	  nu	  plaats	  vond	  op	  een	  woensdagmiddag,	  	  
terwijl	  de	  voorkeur	  uitgaat	  naar	  een	  donderdagmiddag.	  De	  voorzitter	  deelt	  mee,	  dat	  het	  	  
komend	  jaar	  en	  daarna	  voor	  zover	  mogelijk	  wordt	  gekozen	  voor	  de	  donderdagmiddag.	  



	  In	  2015	  is	  de	  ledenvergadering	  gepland	  op	  donderdag	  12	  maart.	  
	  
15.Sluiting.	  
Het	  conceptverslag	  van	  de	  ledenvergadering	  wordt	  op	  de	  web-‐site	  geplaatst.	  
De	  voorzitter	  Carel	  Gorissen	  dankt	  allen	  voor	  hun	  komst	  en	  inbreng	  en	  sluit	  de	  vergadering.	  
	  
Lenie	  Schuermans,	  secretaris.	  
	  
	  	  	  
	  
	  
	  


