
Verslag Algemene Ledenvergadering van Seniorenvereniging Asten en Ommel d.d. 27-03-2019 

 

Er zijn 97 leden aanwezig incl. 8 bestuursleden. Van 8 leden is bericht van verhindering ontvangen. 

 

1) Opening door de voorzitter 

 

Maud Cuppens opent de vergadering en heet iedereen welkom. Als er leden zijn, die niet op de foto 

willen dienen zij dat kenbaar te maken, zodat de fotograaf hier rekening mee kan houden. 

Wij blijven verbonden met KBO-Brabant. Onze naamsverandering heeft hier geen invloed op. 

 

Met 1 minuut stilte worden de leden herdacht die ons in 2019 ontvallen zijn. 

 

Grote dank gaat uit naar onze ca. 100 vrijwilligers. Zonder hun inzet zou onze vereniging niet 

kunnen bestaan. 

Genoemd wordt o.a. de Klussendienst (Indien een klus geklaard moet worden, Jan van Oorschot 

bellen) Sinds kort is een naaister beschikbaar. Er zijn veel positieve reacties van de leden wat 

gepaard gaat met applaus. 

Ook is er veel waardering voor de werkgroep ledenadministratie en de bezorgers – door weer en 

wind –  van de Luidklok en de ONS. 

Voorlopig houden we de papieren Luidklok. Kan eveneens digitaal gelezen worden. 

Reacties op ingezonden stukken zijn welkom. Indien u dit zelf niet goed kunt, kan een redactielid 

het verhaal aanhoren en opschrijven. 

 

2) Vaststellen van de defintieve agenda 

 

Er worden geen punten aan de agenda toegevoegd. 

 

3) Verslag van de Algemene Ledenvergadering d.d. 28-03-2018 

 

Er zijn geen op- of aanmerkingen. 

 

4) Verslag van het verenigingsjaar 2018 

 

Er zijn geen op- of aanmerkingen. 

 

Toelichting Henk van Kessel: op dit moment hebben we 1530 leden. Met de braderie en de lid-

werft-lid campagne zijn er 76 nieuwe leden geworven. 

 

5) Jaarverslag 2018 van de penningmeester en het verslag van de kascontrolecommissie 

 

Frans van Seccelen: het beeld is nagenoeg gelijk aan dat van 2017. De contributie is de 

belangrijkste inkomstenpost. Overige inkomsten: subsidie van de gemeente, de Rabo 

clubkascampagne en de sponsoractie van de Plus. Totaal een bedrag van 50.000 euro. 

In 2015 is de contributie met 5 euro per lid verhoogd t.b.v. de nieuwe huisvesting. Totaal is hier 

40.000 euro voor gereserveerd. 

De Klepel wordt waarschijnlijk de nieuwe huisvesting. Kosten zijn nog niet bekend. 

 

De leden van de kascontrolecommissie, Koosje Hoedervangers en Maria de Groot, hebben alle 

stukken gecontroleerd en goed bevonden. Zij verzoeken de penningmeester dan ook decharge 

te verlenen. Hetgeen geschiedt. 

Koosje Hoendervangers is aftredend. Loet van Beers meldt zich aan als nieuw lid van de 

kascontrolecommissie. 



Annemie Urlings vraagt zich af of wij wel ruimte(s) aangevraagd hebben in de nieuwe huisvesting. 

Volgens Gemma Koomen is dit wel het geval. Gesprekken met de gemeente hierover volgen nog. 

 

6) Bestuursverkiezing 

 

Maud Cuppens en Jan van den Oever zijn afredend en herkiesbaar. 

Gemma Koomen is tussentijds afredend  (wegens verhuizing) en is niet herkiesbaar.  Jammer dat 

Gemma vertrekt. Heeft zich met groot enthousiasme ingezet voor onze vereniging. 

Jan Bosch reikt Gemma de zilveren bondsspeld uit. Dankwoord van Gemma. 

 

7) Aandachtspunten verenigingsjaar 2019 

 

Henk van Kessel: we gaan 4 keer per jaar een lezing organiseren. Tevens worden een fotoworkshop, 

een cursus bloemschikken en een nieuwe werkgroep cultuur en excursies opgestart. 

Er zal ook nog een gratis cursus veiligheid met e-bike en scootmobiel worden gegeven.   

Overige ideeën van leden zijn welkom. 

Om nieuwe leden te werven staan we weer met een stand op de braderie en gaan we door met de 

lid-werft-lid actie. 

Het bestuur is dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden !!! 

 

8) Rondvraag 

 

Piet Schippers: wordt er nog actie ondernomen mbt eenzaamheid onder ouderen ? 

Gemma Koomen:  is een activiteit van de Kring. Heeft nog steeds alle aandacht. Ook KBO-Brabant 

is hier mee doende. 

 

Koosje Hoendervangers: zij en Ank van der Klugt gaan stoppen bij de werkgroep reizen. Snel op 

zoek gaan naar nieuwe mensen. 

 

Cor Verhagen: de scootmobielclub gaat dit jaar verder weg dan te doen gebruikelijk. Het is de 

bedoeling dat rolstoelen en rollators met een vrachtwagen naar de plaats van bestemming worden 

gebracht. 

 

Maria de Groot: mede gezien de contributieverhoging van 5 euro moeten meer activiteiten mogelijk 

zijn. 

Frans van Seccelen: geen enkel probleem om nieuwe activiteiten op te starten. Kom maar met 

voorstellen. 

Maud Cuppens is dezelfde mening toegedaan. 

 

1e Optreden van Bert Tielemans 

 

9) Huldiging jubilarissen 

 

De aanwezige jubilarissen krijgen een oorkonde. De dames krijgen ook nog bloemen en de heren 

een fles wijn. 

De jubilarissen die niet aanwezig (kunnen) zijn zullen thuis worden bezocht. 

 

Maud Cuppens roept Koosje Hoendervangers en Ank van der Klugt naar voren. Zij stoppen bij de 

werkgroep reizen. Worden hartelijk bedankt voor hun jarenlange inzet. Bloemen volgen later. 

 

10) Pauze 

 



11) 2e Optreden van Bert Tielemans 

 

12) Sluiting 

 

Niets meer aan de order zijnde sluit Maud Cuppens om 16.30 uur de vergadering met dank voor 

eenieders komst en inbreng. 

 

 

 

 

Voor verslag: 

Guus Zeebregts (secretaris) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


