Verslag Algemene Ledenvergadering van de Seniorenvereniging Asten en Ommel d.d. 13-10-2021
Er zijn 60 leden aanwezig.
1) Opening door de voorzitter
Voorzitter Maud Cuppens opent om 13.30 uur de vergadering en heet eenieder welkom. Mede door
corona hebben we afscheid van een aantal leden moeten nemen. De overledenen worden met 1
minuut stilte herdacht. Bijna 1,5 jaar hebben nagenoeg alle activiteiten stil gelegen. Alleen de
vrijwilligersmiddag is wel doorgegaan. Hierbij worden alle vrijwilligers in het zonnetje gezet als dank
voor hun vele werk. Maud noemt – zonder de anderen te kort te doen – de bezorgers/bezorgsters
van de Luidklok en de ONS die maandelijks, door weer en wind, deze bladen bij de leden bezorgen.
Ca. 80 leden ontvangen de bladen voortaan digitaal. Is van mening, dat de bladen redelijk goed
gelezen worden.
2) Vaststellen van de definitieve agenda
Er worden geen punten aan de agenda toegevoegd
3) Verslag van de Algemene Ledenvergadering d.d. 27-03-2019
Verslag staat op de website. Er zijn geen op- of aanmerkingen.
4) Verslag van het verenigingsjaar 2020
Dit verslag staat eveneens op de website. Er zijn geen op- of aanmerkingen
5) Financieel jaarverslag 2019 en 2020 en het verslag van de kascontrolecommissie
Penningmeester Frans van Seccelen heeft 2 jaarrekeningen gemaakt en licht deze toe.
Vragen waar wij nog geen antwoord op hebben: wat zullen de huur- en consumptieprijzen in het
nieuwe gemeenschapshuis worden. Het bestuur denkt eind deze maand hierover uitsluitsel te
krijgen. Wij betalen nu weinig of geen huur, maar dat zal in het nieuwe gemeenschapshuis anders
zijn.
De kascontrolecommissie heeft de boeken gecontroleerd en verzoekt de vergadering de
penningmeester decharge te verlenen. Hetgeen geschiedt.
De kascontrolecommissie bestaat uit Loet van Beers en nieuw lid Peter Berkvens.
Vraag Peter Berkvens: wat doen we als de prijzen te hoog blijken te zijn ?
Antwoord Frans: de prijzen zullen gelijk zijn aan die van de gemeenschapshuizen in Ommel en in
Heusden.
Vraag Max Vogels: waarom vragen wij de leden eigen bijdragen voor activiteiten als we 170000 euro
aan liquide middelen bezitten ? Is niet akkoord. Heeft hier al eens een artikel over in de Luidklok
gezet. Antwoord Frans: we hebben indertijd de contributie met 5 euro verhoogd om te reserveren.
We zullen het geld straks hard nodig hebben daar we voor elke activiteit een fikse huur zullen
moeten gaan betalen.
Per lid betalen we 13 euro contributie aan KBO-Brabant. Hiervoor kunnen we o.a. gebruik maken van
Leaweb, kunnen er diverse opleidingen gevolg worden, krijgen we de ONS en niet te vergeten
belangenbehartiging. Blijft dus 12 euro over waar “alles” van betaald moet worden.
Vraag Loet van Beers: kunnen we op korte ter mijn een contributieverhoging verwachten ?
Antwoord Frans: de contributie zal pas verhoogd worden als het echt nodig is.
Opmerking Loet van Beers: bij KBO-Maarheeze betalen de leden 40 euro contributie.
Opmerking Jan Bosch: misschien een eigen pandje kopen.

6) Bestuursverkiezing
Annelies Dittner en Frans van Seccelen zijn afredend en niet herkiesbaar.
Connie van Bussel en Theo Martens worden voorgesteld als nieuwe bestuursleden. Connie neemt
het penningmeesterschap op zich en Theo neemt o.a. de teken van Annelies over. (Ommel)
De vergadering gaat bij acclamatie akkoord met de benoemingen.
Connie en Theo stellen zich voor aan de aanwezigen.
7) Aandachtspunten
Henk van Kessel noemt o.a.: jongere senioren enthousiasmeren, doorgaan met “lid werft lid”, een
opvolger vinden voor Tonnie de Boer in Ommel (er is iemand in beeld), een leden enquête houden
over o.a. wonen, mantelzorg, WMO en nieuwe activiteiten en gesprekken in de wijken houden over
eenzaamheid. Ook zullen de bestaande kortingsregelingen nog eens op een rijtje gezet worden. Zie
hiervoor de volgende Luidklok.
8) Huisvesting
Henk van Kessel vertelt e.e.a. over het nieuwe gemeenschapshuis. Planning: eind 2022 klaar !!
Voor details: zie de website van de gemeente Asten.
9) Rondvraag
Opmerking Cor Verhagen: de toegankelijkheid voor mensen met een scootmobiel is in Asten
bedroevend. Graag aandacht hiervoor.
10) Pauze met versnapering
11) Afscheid Annelies en Frans
Scheidende bestuursleden Annelies en Frans worden door Maud hartelijk bedankt voor het vele werk
dat zij jaren lang hebben verzet en krijgen een groot applaus. Respectievelijk de echtgenoot van
Annelies en een dochter van Frans spelden hun de bondsspeld van KBO-Brabant op en natuurlijk zijn
er bloemen.
12) Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit Maud om 15.10 uur de vergadering en dankt de aanwezigen voor
hun komst en inbreng.

Namens het bestuur:
Guus Zeebregts / Henk van Kessel (secretariaat)
09-03-2022

