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 SENIORENVERENIGING 
 BUDEL 
 

VERSLAG LEDENVERGADERING  
 
Datum : vrijdag 8 maart 2019 
Locatie : De Borgh 
Aanvang : 13:30 
 
Aanwezig : Wil Baselmans (aspirant penningmeester), Jen Compen, Ben van Lieshout, Thea van Rooij, 

Brigit Roozen (secretaris), Jac Teeuwen (voorzitter) en Jo Voermans 
   
Aantal leden : 105 
 
Afwezig mb : - 
Afwezig zb : - 
___________________________________________________________________________________ 

 
 
1. Opening door de voorzitter 

Allemaal hartelijk welkom op deze algemene ledenvergadering van seniorenvereniging Budel, mooi dat 
u allemaal weer naar de Borgh gekomen bent voor deze algemene ledenvergadering. 
 
Het afgelopen jaar hebben wij als bestuur onze maandelijkse vergaderingen gehouden waarbij de 
normale gang van zaken zijn doorgesproken zoals de activiteiten voor het komend jaar met de 
eventuele storingen door de verbouwing van De Borgh waarvoor we soms moesten uitwijken naar een 
andere locatie. Denk maar eens aan het biljarten wat de nodige aanpassing vergt maar ook deze zijn 
weer in goed overleg opgelost en alles loopt eigenlijk min of meer weer op rolletjes. 
De bestuursvergaderingen zijn allemaal in een goede verstandhouding afgewerkt maar zeker niet 
binnen de gestelde streeftijd van +/- twee en een hal uur.  
 
Iedereen zal zich een jaar geleden het aftreden van drie voormalige bestuursleden herinneren.  
Het bestuur ging van 8 naar 5 bestuursleden, gelukkig mochten we destijds 1 waardevol bestuurslid 
t.w. Jen Compen verwelkomen.  
We voelden op de eerstvolgende bestuursvergadering een zware verantwoordelijkheid die wonder 
boven wonder zorgt voor een sterke eenheid. 
Het bestuur besluit gezamenlijk de schouders eronder te zetten en kiest unaniem een interim 
voorzitter. 
 
Niet lang daarna gebeurden er weer iets wonderbaarlijks; het bestuur krijgt versterking van een nieuwe 
webmaster, Hans de Bijl.  
Eenieder zet zich voor de volle 100% in en er ontstaat een bestuur met een andere kijk op de toekomst, 
met de neuzen allemaal de zelfde kant op, elkaar ondersteunend in hetgeen gedaan moet worden. 
We voelen de onderlinge band en de slagkracht van het nieuwe bestuur sterker en groter worden.  
 
In de normale reguliere vergaderingen, de gesprekken met stichting De Borgh en  wethouder Marcel 
Lemmen van gemeente Cranendonck hebben wat betreft huisvestingskosten van onze activiteiten een 
extra aandachtspunt. In een commissie van Maarheeze en Budel is afsplitsing van Brabant onderzocht 
en zoals jullie in het jaarverslag hebben gelezen zijn hierin kosten nog moeite gespaard.  
Uit die samenwerking is ook een soort van convenant ontstaan, zodat u als lid van seniorenvereniging  
Budel, ook gastlid bent bij Maarheeze en andersom. 
Dat wil dus zeggen dat u aan alle activiteiten van Maarheeze mee mag doen, zonder dat u daar de extra 
kosten voor hoeft te betalen die geldt voor niet-leden.  
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Natuurlijk heeft u geen enkel invloed gehad op de samenstelling en werkwijze van uw bestuur maar dat 
heeft te maken met het moment van aftreden van voormalig bestuursleden, waar geen opvolgers voor 
waren. Het destijds overgebleven bestuur voelde zich, zoals ik al eerder memoreerde, meer dan 
verantwoordelijk voor het voortbestaan van uw vereniging.  
Met een lichte vorm van trots wil ik u wijzen naar de transformatie van uw maandblad volledig in kleur, 
de website en de te organiserende activiteiten. 
 
Seniorenvereniging  Budel is een vooruitstrevende vereniging met als doelstelling het ontplooien van 
activiteiten die de volwaardige participatie van de senioren in de samenleven bevorderd. 
Uiteraard  verandert dit niet in 2019. Wat wel verandert is de manier waarop er gewerkt wordt aan 
deze doelstelling. Zo zal met uw goedkeuring onze nieuwe naam voortaan Senioren Budel 
en ons nieuw e-mailadres: seniorenbudel@outllook.com worden. 
Het is ons opgevallen dat Senioren Budel wat makkelijker in de mond ligt en wanneer je veel de 
voormalige naam seniorenvereniging Budel moet tikken dat deze er lang is. Het bestuur heeft voor 
2019 veel opgepakt, maar daarover straks meer. 
 
Maar ook dit bestuur moest dealen met zowel leuke als minder leuke dingen.  
De vele complimenten na de kerstviering, deed mij besluiten om mijn at interim om te zetten naar 
kandidaat voorzitter met aan mijn rechterhand Jen Compen als vice-voorzitter. 
Het is ons een voorrecht uw vereniging te mogen voorzitten.  
 
Bijna tegelijkertijd kwam het minder goede nieuws, Hans de Bijl zegt zijn werk op als penningmeester at 
interim bij Senioren Budel. Gelukkig draagt Hans zelf een kandidaat-penningmeester voor.  
Bij ons aan tafel zit Wil Baselmans, hij is lid van seniorenvereniging maar zit niet in het bestuur. Het 
bestuur heeft al enig voorwerk gedaan en heeft met Wil om de tafel gezeten voor wat betreft de 
werkzaamheden van penningmeester bij Senioren Budel. Straks zal hij zichzelf voorstellen en wat over 
zijn bestuurlijke achtergrond vertellen, waarna u tot stemming kunt overgaan. 
Hans wil Senioren Budel niet voor het blok zetten en blijft naast het vele vrijwilligerswerk elders nog tot 
begin juli zijn werkzaamheden als webmaster uitvoeren.  
We zijn dus dringend op zoek naar een webmaster, alsmede naar een PR/communicatiemedewerker 
(ster). 
 
Bij deze wil ik een extra woord van dank uitspreken naar onze vele vrijwilligers voor hun inzet het 
afgelopen jaar. Een delegatie van het bestuur heeft afgelopen jaar met alle contactpersonen van deze 
activiteitenbegeleiders om tafel gezeten, de activiteit geëvalueerde om daar waar nodig, nog beter dan 
voorheen te kunnen ondersteunen. Ook de Nieuwsfits en ONS-bezorgers, die snel de open gevallen 
plaatsen ingevuld hebben en door weer en wind uw maandbladen bezorgden willen we bedanken. 
Zonder deze vrijwilligers, geen seniorenvereniging. 
 
Zoals jullie ook in het jaarverslag hebben kunnen lezen heeft Senioren Budel 2 x per jaar een overleg 
met sociaal-makelaar Willemien Zaeyen, Willemien is als vertrouwenspersoon aan uw vereniging 
toegevoegd. 
 
De blauwe belasting brief viel afgelopen tijd weer op de deurmat, of liever gezegd een brief, dat u de 
belasting digitaal moet invullen. Er komen jaarlijks vele verzoeken bij Senioren Budel binnen voor hulp 
bij het invullen van belastingformulieren. We zijn daarvoor driftig op zoek naar vrijwilligers die leden en 
niet-leden hierin kunnen bijstaan.  
Ook cliëntondersteuning en ouderenadvisering is van groot belang, de mensen die zich hiertoe 
geroepen voelen zijn van harte welkom.   
Geven deze werkzaamheden je een bepaalde voldoening en wil je hiervoor opgeleid worden, waardoor 
een win-win situatie ontstaat, meld je dan aan bij ons secretariaat.  
 
Rest mij nog u een goede vergadering toe te wensen en dat het voor alle leden een welgemeend 
gezellig, voorspoedig en vooral gezond verenigingsjaar mag worden. 
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2. Vaststelling verslag ledenvergadering 9 maart 2018 
Wim Geurts: heeft een opmerking over het feit dat zijn indruk van de notulen van vorig jaar verkeerd 
zou zijn. Jac biedt zijn excuses aan mocht dat inderdaad zo zijn. 
Het verslag wordt goedgekeurd. 
 

3. Jaarverslag 2018 
Alle leden hebben het jaar verslag ontvangen. Heeft iemand aan-/of opmerkingen? 
Complimenten vanuit de zaal. 

 
4. Financiën 

a. Financieel jaarverslag over 2018 
Geen vragen of opmerkingen 

b. Begroting 2019 
c. Geen vragen of opmerkingen 
d. Verslag kascontrolecommissie 

Theo Martens en Jos van Brink hebben de kascontrole gedaan . De vorige penningmeester heeft 
heel veel werk gedaan in Excel en alles kan gemakkelijk worden teruggevonden. De verklaring van 
de kascommissie is door beide controleurs ondertekend en zal aan de nieuwe penningmeester 
overhandigd worden. Tevens gaat één exemplaar in het archief. 
Benoeming kascommissie voor het jaar 2019 
Voor Jos van Brink moet een nieuwe kascontroleur gekozen worden om samen met Theo Martens 
de kascontrole voor 2019 te doen. Piet Fransen meldt zich aan. 

 
5. Bestuursverkiezing 2018  

a. Thea van Rooij is aftredend maar stelt zich herkiesbaar. De leden gaan unaniem akkoord. 
b. Wil Baselmans stelt zich beschikbaar als penningmeester. 

Wil stelt zichzelf voor. Hij heeft bij verschillende verenigingen gewerkt als penningmeester en wil 
dit nu ook voor ons gaan doen. 
De leden gaan unaniem akkoord met Wil als bestuurslid. 
Thea en Wil krijgen een mooie bos bloemen aangereikt. 
 

6. Mededelingen 
De voorzitter geeft het woord aan Jen Compen, ons hoofd activiteiten. 
Jen: 
“Een jaar geleden zat ik hier aan tafel, ik was er in geluisd door Ben en vroeg me af wat ik hier moest 
doen. Ik heb de activiteiten bekeken en ook verschillende bezocht en aan mee gedaan. Toen wist ik dat 
ik me moest storten op de activiteiten om onze leden zoveel mogelijk plezier te doen. 
Het eerste wat er uit is gekomen zijn de dansavonden die geweldig goed bezocht worden. Deze zomer 
gaan we een groot feest organiseren waarbij we van alles groots gaan opzetten. Het enige wat we nu al 
bekend maken is dat het plaats gaat vinden bij De Wielerbaan en het thema is Recht van de Plank. We 
hebben daar een groot aantal vrijwilligers voor nodig. Iedereen kan zich aanmelden bij een van de 
bestuursleden. 
Meer informatie volgt in de Nieuwsflits. 
Vanaf 1 januari 2018 tot nu hebben we 50 nieuwe leden ingeschreven. We zijn er van overtuigd dat 
deze groei zich gaat doorzetten. 
We willen gaan samenwerken met ’t Buuls Zitje. We starten met dansen op muziek en mensen kunnen 
zich opgeven bij de secretaris. 
18 Mei organiseren we een casinomiddag maar ook daar komt informatie over in de Nieuwsflits. 
Ik moet nog even zeggen dat ik met plezier bestuurslid van de vereniging ben”. 
De voorzitter neemt het weer over en noemt dat we nog de volgende mensen nodig hebben: 
een webmaster, iemand met kennis van Facebook, VOA’s, clientondersteuners, belastinginvulhulpen, 
PR en communicatemensen en flitsvrijwilligers voor diverse activiteiten. 
 
Onze naam is vanaf nu Senioren Budel en het e-mailadres is seniorenbudel@outlook.com. 
Gaan de leden akkoord? Niemand reageert met tegenargumenten, dus akkoord. 

mailto:seniorenbudel@outlook.com
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We hebben ook dringend iemand nodig voor de biljartgroep met kennis van Excel maar Pierre Geven 
reageert meteen dat het probleem bijna is opgelost. 
Viviane Duisters meldt dat ze zich al als flitsvrijwilligster heeft opgegeven. 
 
Fitlife heeft voor de zoveelste keer een spinningmarathon geregeld en Willemien Zaeyen zal hier straks 
meer over vertellen. 

 
7. Rondvraag 

Wim Geurts: De voorzitter heeft zich als a.i. voorgesteld maar is hij nu voorzitter of a.i.? 
Vanaf de kerstviering is Jac door het bestuur gekozen als voorzitter. 
 

8. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering en dankt iedereen voor aanwezigheid en inbreng. 
 

Onder het genot van koffie met vlaai treedt Piet Bekkers voor ons op. 
 
Koffie en vlaai zijn gratis, overige consumpties zijn voor eigen rekening. 

 
Budel, 8 maart 2019 
 
De notulist: Brigit Roozen 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ter goedkeuring ondertekend op 20 maart 2020 
 
 
 
 
 
Jac Teeuwen  Brigit Roozen 
Voorzitter  Secretaris 
 
 


