
Verslag	  vergadering	  bestuur	  en	  activiteitengroepen	  SeniorenVereniging	  8	  april	  2015.	  

	  

1.Opening.	  	  De	  voorzitter	  Carel	  Gorissen	  opent	  de	  vergadering	  en	  heet	  allen	  welkom.	  

Hij	  stel	  de	  volgende	  personen	  aan	  de	  besturen	  van	  activiteitengroepen	  voor:	  Wil	  Simons	  als	  nieuw	  
gekozen	  bestuurslid	  in	  de	  algemene	  ledenvergadering	  van	  21	  maart	  j.l.	  en	  Sjef	  Douma	  die	  
ondersteuning	  gaat	  bieden	  aan	  bestuurslid	  en	  de	  coördinator	  activiteitengroepen	  Henny	  van	  de	  
Udenhout.	  Wil	  zal	  taken	  van	  Mieke	  Hoogervorst,	  waaronder	  contactpersoon	  voor	  de	  gastvrouwen,	  	  
overnemen.	  Ook	  heeft	  zij	  met	  Jeanne	  de	  Hoon	  het	  cursusprogramma	  2015-‐2016	  voorbereid.	  

	  Henny	  zal	  samen	  met	  Sjef	  als	  contactpersoon	  voor	  de	  24	  activiteitengroepen	  optreden.	  Zij	  zullen	  
samen	  een	  verdeling	  maken	  van	  taken,	  zoals	  o.a.	  het	  voorzitterschap	  van	  deze	  vergadering.	  Sjef	  zal	  
dit	  voor	  zijn	  rekening	  nemen	  na	  de	  mededelingen	  van	  het	  bestuur.	  Carel	  doet	  mededelingen	  over	  de	  
gezondheid	  van	  Henk	  Bink.	  

Hierna	  neemt	  Sjef	  het	  voorzitterschap	  over	  van	  Carel.	  

Hij	  verzoekt	  de	  vrijwilligers	  die	  nog	  geen	  formulier	  hebben	  ingevuld	  hiervoor	  aandacht	  te	  hebben.	  	  
Het	  ingevulde	  formulier	  kan	  in	  het	  postvak	  van	  Henny	  bij	  Oase.	  	  Tweemaal	  per	  jaar	  houden	  we	  een	  
bijeenkomst	  met	  de	  besturen	  van	  alle	  activiteitengroepen.	  Daarnaast	  heeft	  een	  delegatie	  van	  het	  
(hoofd)bestuur	  onlangs	  gesprekken	  gevoerd	  met	  	  besturen	  van	  activiteitengroepen,	  waarbij	  ook	  de	  
penningmeester	  Pauline	  Bormann	  aanwezig	  was.	  	  Uit	  deze	  gesprekken	  bleek	  dat	  er	  verschillen	  zitten	  
tussen	  de	  diverse	  activiteitengroepen	  als	  het	  gaat	  om	  huur	  voor	  de	  activiteit.(Oase	  en	  buiten	  de	  
Oase).	  Het	  bestuur	  heeft	  hiervoor	  aandacht	  en	  komt	  met	  een	  voorstel.	  

2.Vaststellen	  agenda.	  Deze	  wordt	  conform	  vastgesteld.	  

3.Vaststellen	  verslag	  vergadering	  29	  oktober	  2014.	  Naar	  aanleiding	  van	  het	  verslag.	  Op	  de	  vraag	  
over	  de	  sfeer	  in	  de	  Oase	  deelt	  de	  voorzitter	  Carel	  mee,	  dat	  het	  nu	  nog	  gezelliger	  is	  vanwege	  het	  
opknappen	  van	  de	  Oase,	  wat	  niet	  wil	  zeggen	  dat	  voorheen	  de	  sfeer	  niet	  goed	  zou	  zijn.	  	  	  Gevraagd	  
wordt	  hoe	  het	  nu	  verloopt	  met	  het	  verstrekken	  van	  koffie	  bij	  de	  Oase,	  dit	  naar	  aanleiding	  van	  de	  
discussie	  in	  de	  vorige	  vergadering.	  Geantwoord	  wordt	  dat	  dit	  nu	  prima	  verloopt.	  De	  koffieverkoop	  	  
wordt	  geregistreerd	  nu	  we	  een	  nieuw	  koffie	  apparaat	  hebben	  aangeschaft.	  	  

Het	  verslag	  wordt	  vastgesteld.	  

4.Mededelingen.	  

*RABOBANK	  scanners.	  De	  random	  reader	  die	  nu	  wordt	  gebruikt	  bij	  Internet	  bankieren	  verdwijnt	  en	  
iedereen	  krijgt	  van	  de	  RABOBANK	  een	  scanner.	  Aandacht	  wordt	  gevraagd	  voor	  het	  nooit	  openen	  en	  
verstrekken	  van	  gegevens	  op	  een	  mail	  die	  zogenaamd	  van	  de	  RABOBANK	  zou	  komen.	  De	  RABOBANK	  
informeert	  klanten	  hierover	  altijd	  per	  brief	  en	  niet	  per	  mail.	  	  Pauline	  deelt	  mee,	  dat	  op	  dit	  moment	  
maar	  3	  scanners	  zijn	  verstrekt	  en	  dat	  vanwege	  de	  drukte	  later	  de	  andere	  scanners	  komen.	  	  Zij	  vraagt	  
aan	  de	  besturen	  van	  activiteitengroepen	  om	  de	  naam	  door	  te	  geven	  van	  degene	  die	  een	  scanner	  wil.	  
Hierna	  introduceert	  zij	  een	  kasboek	  	  en	  verzoekt	  alle	  activiteitengroepen	  dit	  te	  gaan	  gebruiken.	  
Hierdoor	  wordt	  het	  voor	  het	  bestuur	  c.q.	  penningmeester	  inzichtelijk	  wat	  de	  inkomsten	  en	  uitgaven	  
zijn.	  Dit	  is	  nodig	  om	  in	  het	  overleg	  met	  de	  gemeente	  als	  het	  gaat	  om	  de	  jaarrekening	  en	  de	  begroting	  



van	  SVR	  	  aan	  te	  geven	  waarom	  en	  voor	  welke	  activiteiten	  wij	  subsidie	  nodig	  vinden.	  	  	  Naar	  aanleiding	  
van	  dit	  verzoek	  komen	  reacties	  over	  het	  gebruiken	  van	  dit	  kasboek.	  Dit	  is	  in	  het	  verleden	  nooit	  
geweest.	  Het	  (hoofd)bestuur	  is	  eindverantwoordelijk	  voor	  o.a.	  de	  financiën	  van	  de	  SVR	  en	  hier	  gaat	  
veel	  geld	  in	  om.	  Daarom	  vraagt	  het	  bestuur	  begrip	  voor	  deze	  werkwijze.	  Ook	  geeft	  de	  
penningmeester	  Pauline	  aan	  dat	  is	  gebleken	  in	  de	  afgelopen	  periode	  dat	  zij	  deze	  taak	  vervult	  het	  erg	  
veel	  zoekwerk	  heeft	  gekost	  en	  dat	  dit	  kan	  worden	  voorkomen	  als	  alle	  groepen	  dit	  via	  het	  kasboek	  
inzichtelijk	  maken	  eind	  van	  het	  jaar.	  

Afgesproken	  wordt	  dat	  we	  een	  jaar	  proefdraaien	  en	  dan	  opnieuw	  bezien	  of	  deze	  werkwijze	  wordt	  
voortgezet.	  Mochten	  er	  groepen	  zijn	  die	  hierbij	  hulp	  nodig	  hebben	  of	  vragen	  dan	  is	  Pauline	  bereid	  
hierbij	  te	  helpen.	  	  	  

Meegedeeld	  wordt	  dat	  Olga	  Commandeur	  bekend	  van	  TV	  op	  donderdag	  23	  april	  a.s.	  in	  de	  Oase	  een	  
workshop	  zal	  houden	  van	  10.30	  tot	  11.30	  uur	  in	  het	  kader	  van	  bewegen	  voor	  senioren.	  Mochten	  er	  
veel	  inschrijvingen	  komen	  dan	  wijken	  we	  uit	  naar	  een	  ruimte	  bij	  De	  Boodschap.	  Geïnteresseerden	  
kunnen	  zich	  aanmelden	  bij	  de	  Oase.	  	  

5.Instellingsbesluit	  en	  richtlijnen.	  De	  voorzitter	  Sjef	  deelt	  mee,	  dat	  het	  Instellingsbesluit	  (KBO-‐
Brabant)	  door	  het	  bestuur	  wordt	  doorgenomen	  en	  	  zo	  nodig	  wordt	  geactualiseerd.	  
Activiteitengroepen	  worden	  hierover	  geïnformeerd.	  Ook	  de	  richtlijnen	  die	  in	  het	  bezit	  zijn	  van	  alle	  
groepen	  wordt	  up	  to	  date	  gemaakt.	  Naar	  aanleiding	  van	  de	  inhoud	  van	  richtlijnen	  deelt	  de	  voorzitter	  
van	  het	  bestuur	  Carel	  mee,	  dat	  brieven	  over	  sponsoring	  zijn	  binnengekomen	  zonder	  dat	  hierover	  
eerst	  overleg	  is	  geweest	  met	  het	  bestuur	  en	  dit	  is	  wel	  de	  afspraak.	  	  Het	  is	  niet	  de	  bedoeling	  dat	  
activiteitengroepen	  zich	  voor	  sponsoring	  rechtstreeks	  zonder	  het	  bestuur	  hiervan	  in	  kennis	  te	  stellen	  
wenden	  tot	  sponsors.	  Dit	  blijkt	  nu	  bij	  een	  verzoek	  naar	  de	  RABOBANK	  en	  de	  gemeente	  Gilze	  en	  Rijen.	  
De	  brieven	  zijn	  nog	  niet	  verzonden	  en	  komen	  in	  de	  volgende	  bestuursvergadering	  aan	  de	  orde.	  

Aan	  alle	  activiteitengroepen	  wordt	  gevraagd	  om	  activiteiten	  die	  plaatsvinden	  in	  het	  jaar	  tijdig	  voor	  
december	  door	  te	  geven	  in	  verband	  met	  het	  opstellen	  van	  de	  evenementenkalender.	  

6.Presentatie	  Power	  point	  programma	  SVR.	  Tijdens	  deze	  vergadering	  wordt	  een	  power	  point	  
presentatie	  gepresenteerd	  over	  de	  SVR.	  Het	  verzoek	  aan	  activiteitengroepen	  om	  na	  te	  denken	  over	  
een	  bijdrage	  aan	  dit	  power	  point	  programma.	  Dit	  kan	  dan	  in	  het	  najaar	  bij	  de	  volgende	  bijeenkomst	  
worden	  gepresenteerd.	  

7.Rondvraag.	  De	  wandelgroep	  heeft	  een	  mail	  ontvangen	  van	  een	  instantie	  die	  wandelvakanties	  
organiseert	  naar	  o.a.	  Spanje	  en	  vraagt	  zich	  hoe	  zij	  komen	  aan	  het	  mailadres,	  dit	  i.v.m.	  privacy	  .	  
Jeanne	  de	  Hoon	  deelt	  namens	  het	  bestuur	  mee,	  dat	  dit	  is	  nagegaan	  maar	  niet	  bekend	  is	  waar	  dit	  
vandaan	  komt.	  	  Ook	  komen	  vragen	  over	  hoe	  het	  zit	  met	  een	  vrijwilligersverzekering.	  Het	  bestuur	  zal	  	  
nagaan	  hoe	  dit	  bij	  de	  gemeente	  is	  geregeld	  voor	  vrijwilligers.	  Het	  antwoord	  komt	  in	  de	  Nieuwsbrief.
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   Actie	  

8.Sluiting.	  De	  voorzitter	  dankt	  allen	  voor	  hun	  komst	  en	  inbreng	  en	  sluit	  de	  vergadering.	  

	  


