Verslag vergadering besturen activiteitengroepen en bestuur SVR 30-09-2015.
Aanwezig: Afvaardiging bestuur en afvaardiging van alle besturen activiteitengroepen.
Afwezig: Adriaan Brouwers, Carel Gorissen en Wil Simons namens het bestuur.
1.Opening. Sjef Douma coördinator activiteitengroepen opent de vergadering en heet allen
welkom.
De agenda is akkoord.
2.Vaststellen verslag vergadering 08-04-2015.
De voorzitter van de Sjoelclub Ben Velthuizen reageert op de tekst van de brief over het zoeken
van sponsors. Hierover is tijdens een gesprek met een afvaardiging van het bestuur SVR
gesproken.
Instellingsbesluit wordt gewijzigd in Instellingsbeschikking. Het verslag wordt na de correcties
vastgesteld.
3.Voorstelllen nieuwe besturen activiteitengroepen. Nieuwe bestuursleden stellen zich voor.
Het zijn Henk van Opstal eetgroep – Cilia Bakker Koersbal en Joke Aarts Koersbal. De lijst met
besturen gaat rond met het verzoek eventuele mutaties hierop aan te geven, zodat we weer een
actuele lijst met namen hebben.
4.Mededelingen.
4.1.Jubileum. De bijdrage van het bestuur SVR is 100 euro op voorwaarde dat het bestuur op de
hoogte wordt gebracht van het vieren van dit jubileum. Dit bedrag zal persoonlijk worden
overhandigd. Het bestuur zal nog een besluit doorgeven over het aantal jaren van een jubileum.
Dit wordt in dit verslag opgenomen. Dit kan bij 121/2 – 25 -40 – 50 jaar.
4.2.Vergoedingen. Het bestuur SVR beraadt zich op dit moment over de diverse vergoedingen
die worden verstrekt en aan wie. Op 13 oktober a.s. wordt in een extra bestuursvergadering een
voorstel hieromtrent besproken en zodra hierover een besluit is worden de diverse besturen
geïnformeerd. Het bestuur SVR heeft hierbij een voorbeeldfunctie. Het voorstel is om dit in te
laten gaan op 1 januari 2016. Wij zijn hiertoe ook genoodzaakt door een vernieuwing van het
gemeentelijke subsidiebeleid in 2016. Wij denken aan een gezellige vrijwilligersbijeenkomst ter
compensatie.
4.3. Instellingsbeschikking. De tekst van de Instellingsbeschikking wordt op verzoek van Joke
Aarts aangepast en de gecorrigeerde versie wordt aan alle activiteitengroepen op nieuw met dit
verslag verzonden met het verzoek een getekend exemplaar af te geven bij de Oase en een zelf
te houden. Het eerder ingeleverde en ondertekende exemplaar wordt vernietigd.

Datum:
Kenmerk:
Pagina:

7-11-2015
vcvcv
2/2

4.4.Evenementenkalender. Verzocht wordt aan alle groepen om een activiteit die opgenomen
moet worden in de evenementenkalender vóór 31 oktober a.s. door te geven aan het bestuur
SVR.
4.5.Begroting 2016. Iedereen heeft een model voor het opstellen van de begroting ontvangen
van de penningmeester. Hierover zijn geen vragen gesteld.
4.6.Oproep nieuwe PR functionaris. In verband met het stoppen van Jeanne de Hoon als
bestuurslid met PR in haar portefeuille tijdens de algemene ledenvergadering in 2016 wordt
gezocht naar een nieuw bestuurslid. Hierna geeft Jeanne uitleg over wat deze bestuursfunctie
inhoudt. Tevens heeft Maria Beesems aangekondigd ook te willen stoppen medio 2016. Op dit
moment zijn er twee kandidaten die zich hiervoor hebben aangemeld en waarmee een
oriënterend gesprek wordt gevoerd. We kennen binnen SVR publicaties via de web-site,
Nieuwsbrief, bij de ONS, Weekblad Gilze en Rijen en het rollend nieuws in de Oase.
4.7. Lidmaatschap SVR en deelname aan activiteiten. Op dit moment wordt bij alle
activiteitengroepen een screening gedaan van deelnemers nog geen lid zijn. Dit is het geval bij
de Bingo en het kaarten, omdat deze activiteiten ook bezocht kunnen worden zonder lid te zijn.
Het bestuur zal hierover mededelingen doen zodra dit is besproken in een bestuursvergadering
en hierover een besluit is genomen.
5.Presentatie Oase koor en Koersbal.
Cor Andeweg schets de geschiedenis van het bestaan van Oase koor. De voorzitter dankt hem
hierna voor zijn toelichting. Allen hebben goed inzicht gekregen in hoelang het koor al bestaat
wat zij doen.
Wim van Eijl geeft aan wat de koersbal activiteit inhoudt en hoe vaak zij spelen ook bij
competities. Wim vraagt aandacht bij het bestuur voor de ruimte na de verbouwing van de Oase.
De voorzitter dankt ook Wim voor zijn heldere uitleg.
Tijdens de volgende bijeenkomst zullen de jeu de boules en de midgetgolf zich presenteren.
6.Rondvraag.
Sjef van Abeelen stelt vragen over het bedrag dat vanuit de subsidie van de leden moet worden
afgedragen aan KBO-Brabant. Zowel de voorzitter alsmede enkele aanwezigen geven het nut
hiervan aan. Genoemd worden o.a. informatiebijeenkomsten, cursussen voor VOA’s en
belastinginvullers en toekomstige cliëntondersteuners.
Joke Aarts vraagt om een informatieboekje in de vorm van een glossy. Jeanne de Hoon geeft aan
dat het nieuwe informatieboekje in dezelfde vorm binnenkort uit komt.
Pauline Bormann vraagt aan de besturen van activiteitengroepen om een overzicht te maken
het invullen van het kasboekje dat in de vorige vergadering is besproken en uitgedeeld. Dit is
belangrijk voor het gesprek dat met de gemeente plaats gaat vinden over de subsidie. Gevraagd
zal worden om informatie over de verschillende activiteiten van SVR en dit te onderbouwen.
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Ook informeert Pauline de aanwezigen over een informatiebijeenkomst op 12 november a.s. in
de middag in De Boodschap in samenwerking met de notaris en de RABO. Deze informatie wordt
van harte aanbevolen zeker in relatie tot vermogen en eigen bijdragen aan de zorg in de
toekomst. Het zal o.a. gaan over levenstestamenten. Verdere informatie hierover volgt nog in de
nieuwsbrief en het weekblad. De bijeenkomst is toegankelijk voor alle senioren in onze
gemeente, ook al zijn ze geen lid van een KBO of SVR.. Verder wordt nog meegedeeld dat op 5
november a.s. van 10.00 tot 15.00 uur een KBO ledendag is bij de Molenwiek in Molenschot,
waar alle leden welkom zijn.
Jan Trots deelt mee, dat de bridgeclub een wachtlijst heeft en vraagt naar de mogelijkheid van
een extra ruimte op dinsdagmorgen. Het bestuur SVR neemt dit punt mee in de bespreking op
13 oktober a.s. van de huren van de activiteitengroepen.
Tot slot dankt Cor Andeweg het bestuur voor de attentie bij het jubileum en tevens bedankt hij
het bestuur SVR voor de getoonde inzet in de afgelopen periode. Met applaus wordt deze
opmerking door de aanwezigen mede ondersteund.
7.Sluiting. Hierna de voorzitter allen voor hun inbreng en nodigt de aanwezigen uit voor een
drankje.

