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Notulen jaarvergadering d.d. 22 maart 2019
Afmeldingen: Theo Peters, Jet Lancée en Joep Boon, Pierre Reubsaet, Jan en Lidy Pijpers, Jan
Hendrix, Thei Wilting, Marjo Lenaards, Hans en Brigitte Koppes, Lenie Driessen
Totaal: aanwezig 63(inclusief bestuursleden).
Locatie: Maaslandcentrum Elsloo
1. Opening
Voorzitter Theo Reubsaet opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
Theo dankt iedereen die het afgelopen jaar meegeholpen heeft. Het bestuur kijkt met
tevredenheid terug op het jaar 2018 met geslaagde activiteiten voor kinderen, de 55+ en
de onthulling van de boom.
Hij spreekt de hoop uit dat we weer van de inzet van de vrijwilligers gebruik kunnen
maken om de geplande acties en activiteiten te organiseren
2. Notulen van de jaarvergadering 2018
Niemand van de aanwezigen heeft op- of aanmerkingen op de notulen.
3.

Secretarieel jaarverslag 2018
Ook op dit verslag zijn er zijn geen op- en/of aanmerkingen vanuit de vergadering.

4. Financieel jaarverslag 2018
Vanaf 19.00 uur is op het grote scherm het financieel jaarverslag geprojecteerd, zodat
eenieder tijd genoeg heeft gehad om de cijfers te bekijken. Vervolgens zijn bij dit
agendapunt de drie dia’s nog eens getoond en kregen de leden gelegenheid om vragen
te stellen: geen vragen
5. Bevindingen van de kascontrolecommissie.
Els Goessens en Lia Willems hebben op 10 januari de kas gecontroleerd en voor akkoord
getekend.
6. Begroting 2019. Inclusief agendapunt contributie 2019
Uitgebreide toelichting op de 12 dia’s met cijfers door Peter Dols . De eerste 6 dia’s
geven een overzicht van aantal leden en geïnde contributie, uitgaven en inkomsten van
de geplande en uitgevoerde activiteiten. Positief resultaat.
Maar: de financiële reserve afgezet tegen de geplande uitgaven biedt te weinig ruimte
voor de uitvoering van de geplande activiteiten (zie agenda in ’t Catsoppenaerke en op
de website)
Oorzaken: Afname door jubileum 2017, kunstwerk (de boom), stijging vaste lasten zoals
verzekeringen, website en de beveiliging van de site en e-mailverkeer, vergrijzing( een
toename van de attenties voor 75+, kerstattenties, huwelijksjubilea), bank.
Extra inkomsten van de Winandusmarkt kunnen we bij een gunstig resultaat pas
bijschrijven in september 2020. D.w.z. dat we alle activiteiten voor 2019 en 2020
moeten bekostigen met de kleine reserve en de opbrengsten van de contributie.
Voorstel van het bestuur aan de ledenvergadering:
Verhoging van de contributie voor een gezin van €15 naar € 20 en voor alleenstaanden
van € 13 naar € 15. Daarmee komen we ook tegemoet aan de signalen die wij ontvangen
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van leden die zeggen dat de verhouding gezin-alleenstaanden in relatie tot de
activiteiten niet reëel zijn.
Petra Peters merkt op dat ook de eigen bijdragen aan activiteiten laag zijn.
Tot zover de toelichting en argumentatie voor de contributieverhoging.
Het Huishoudelijk Reglement vereist dat wij de toestemming van de ledenvergadering
nodig hebben om de contributie te verhogen.
Naar aanleiding hiervan doet Guus van Kan de suggestie om Het Huishoudelijk
Reglement aan te passen om te voorkomen dat elke keer bij dit onderwerp ook het
reglement gewijzigd moet worden. Het bestuur neemt de suggestie over en zal volgend
jaar de tekst voorleggen aan de ledenvergadering. Marion Zuidema merkt op dat het
juridisch moet kloppen: stemming
Na een kleine pauze vraagt het bestuur de ledenvergadering te stemmen aangaande het
voorstel van de contributieverhoging.
Het voorstel wordt door de leden aangenomen
7. Bestuursverkiezing
Aftredend zijn Theo Reubsaet, Jan Bongers en Linda Tummers. Zij allen stellen zich
herkiesbaar. Daarnaast stelt Marianne Blommers zich beschikbaar voor zitting in het
bestuur nadat zij een jaar heeft meegedraaid. De zittende leden worden herkozen en
Marianne Blommers wordt gekozen en derhalve benoemd.
8. Kascontrolecommissie voor 2020
Frans Mehlkop, Lei Hermans. Reserve: Piet Ramaekers.
9. Donatie goed doel.
Patricia Smeets vraagt de donatie 2019 voor een goed doel te besteden aan
Foundation Benjamin Mehnert (FBM) in Sevilla, Spanje: een non-profitorganisatie voor
mishandelde en verlaten dieren die zich inzet voor rehabilitatie en redding. De
organisatie heeft ook een adoptieprogramma. Wil heeft daar al gewerkt en samen willen
ze dit jaar op eigen kosten naar Sevilla reizen om voor de organisatie en de honden de
handen uit de mouwen te steken.
Paula Penders stelt voor het bedrag te besteden aan Hospice Geulle.
Buurtzorghuis Bronnenbos - Hospice Geulle
Het geheel gerenoveerde, voormalige zusterhuis ligt op een rustige locatie, omgeven
door de vele bomen die de grote tuin rijk is. Het huis is kleinschalig van opzet en heeft
acht kamers. De ruime en sfeervolle kamers zijn van alle gemakken voorzien en
beschikken allen over een eigen badkamer.
Vanuit de vergadering wordt het voorstel gedaan om alle leden mee te laten stemmen.
Via mail en een toelichting zullen de leden gevraagd worden hun voorkeur uit te spreken.
Aanvulling:
Er zijn 69 stemmen uitgebracht: 51 voor Hospice Bronnenbos(in Ave Maria) en 16 voor
FBM Sevilla. Een stem gaf aan het bedrag te delen voor de 2 doelen en een stem
adviseerde om dit jaar niet uit te keren.
Het bestuur heeft tijdens de vergadering d.d. 15 april nog uitgebreid gediscussieerd over
de jaarlijkse donatie. In beginsel is als standpunt gehanteerd: goede doelen in de buurt.
Maar het vindt dat ook de bijzondere inzet en energie van leden als vrijwilliger voor
projecten gewaardeerd moeten worden en derhalve is een donatie voor hun doel
gerechtvaardigd. Zo is de inzet van Jorrit Gielissen 2 jaar geleden(Iron Man Maastricht)
voor Pure Dream Centre(voor kinderen in Cambodja) beloond met de jaarlijkse donatie.
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Daarom heeft het bestuur besloten om voor 2020 het bedrag aan Patricia en Wil Smeets
(hun project FBM Sevilla) te schenken.
10. Rondvraag.
Niemand maakt gebruik van de rondvraag.
Hierna houdt Léon Rademaekers zijn presentatie.

