
LEDENVERGADERING 18-02-2019 „’T CENTRUM” 20.00 UUR. 
 
 
Aanwezig : Leden: Carin Adolfs, Jos Heesters, Maria van Herk, Jan van Heijst, Ien en Dré van 

Kemenade, Elly Kerkhofs, Jan Lauwers, Petra en Peter Lauwers, Johan Lavrijsen, 
Hanneke Matthijsse, Toos en Frans Meulenbroeks en Joao Pina. 
Bestuur: voltallig aanwezig. 
Afgemeld: Wilco Adams, Marian en Ad Antonis. 

   
Opening: De voorzitter opent de vergadering, heet iedereen van harte welkom en is zeer 

verheugd met de opkomst. 
 

Aanvullingen en mededelingen: 
Aanvulling: Punt 7a: Toelichting activiteiten 2018 door Kitty Heesters. 
Mededeling: André van de Pas heeft te kennen gegeven te stoppen als bestuurslid, 
waardoor de functie van penningmeester vacant is geworden. André is vanaf 2007 
bestuurslid geweest en heeft de functie van penningmeester altijd perfect uitgevoerd. 
André hartstikke bedankt.  
 

Voorlichting over verslaving door Mark Ernest: 
Mark (46 jaar) was uitgenodigd omdat hij als ervaringsdeskundige wel iets over 
verslaving kon en wilde vertellen. Hij was van ongeveer zijn 18e t/m zijn 29e jaar 
verslaafd geweest en op diverse manieren heeft afgekickt. Wat het bestuur betreft 
was het 1e gedeelte van zijn verhaal relevanter dan het 2e gedeelte. Toen ging het 
meer over opvoeding en een beetje promoten van zijn eigen bedrijf. Voor als iemand 
contact met Mark op wil nemen, hierbij zijn gegevens. Mark Ernest - +31643048446 – 
contact@gameover.today – www.gameover.today. 
  

Verslag ledenvergadering 2017: 
Gerard leest dit voor en hierover zijn geen op- en/of aanmerkingen.  

 
Financiëel verslag over 2018: 

Frans Meulenbroeks vraagt, n.a.v. de kosten van de website, of het aantal bezoekers 
van de website wordt bijgehouden. Nee, momenteel nog niet. Het bestuur gaat kijken 
of dit, zonder al te veel kosten, kan worden aangepast. Wat niet wil zeggen dat het 
aantal ook verschillende bezoekers aangeeft, want 1 persoon kan nl. ook elke dag 
een keer kijken. Verder geen op- en/of aanmerkingen.  
 

Verslag kascommissie: 
Jan Lauwers en Ad Antonis hebben de kas gecontroleerd. Namens de kascommissie 
zegt Jan dat alles weer pico bello in orde was en de penningmeester een dikke 10 
verdient, tevens wordt de penningmeester décharge verleend.. 
 

Benoeming lid kascommissie: 
Jan Lauwers is aftredend en wordt opgevolgd door Dré van Kemenade. 
 

Toelichting activiteiten 2018: 
Kitty heeft een mooi verslag gemaakt, leest dit voor en geeft daar waar nodig is 
nadere uitleg.  
 

Verkiezing bestuursleden: 
Karlijn en Toine zijn aftredend en herkiesbaar. De voltallige vergadering gaat akkoord 
met hun herverkiezing.  
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Rondvraag: Peter Lauwers vraagt of het ophalen van het oud papier voor D’n Uithoek op dezelfde 
manier blijft gaan → voorlopig nog wel want er is niet voldoende ruimte in de 
vrachtwagen om het ophalen te combineren met het schema van De Haoverekkers. 
Maria van Herk vraagt waarom de datum van het 50+-uitstapje verzet is → dit is i.v.m. 
het Hemelvaartsweekend. 
Toos Meulenbroeks vraagt of er volgend jaar iemand uitgenodigd kan worden die over 
dementie komt vertellen → het bestuur neemt deze suggestie mee. 
Frans Meulenbroeks geeft nog een andere suggestie nl. cyber criminaliteit → ook dit 
wordt meegenomen. 
Hanneke Matthijsse vermeldt dat ze door het bestuur benaderd is als bestuurslid en 
om dan ook meteen het penningmeesterschap op zich wil nemen. Ze heeft dit in 
beraad en is in ieder geval uitgenodigd voor de eerstkomende bestuursvergadering. 
Eef van Aaken geeft als suggestie om iemand uit te nodigen die over de voedselbank 
kan komen vertellen → ook dit wordt meegenomen. 
Toine Timmermans vraagt of er bezwaar is dat de politie op een onaangekondigde 
avond met enkele bestuursleden en de buurtcoördinatoren door de wijk loopt om te 
controleren of alles goed afgesloten is → de vergadering heeft geen bezwaar. 
 

Sluiting: De voorzitter bedankt iedereen voor hun komst, enthousiasme en inbreng. 


