
 
 

Omdat er voorlopig nog niet bekend is wanneer we weer met een grote groep bij elkaar mogen komen, dus ook 
geen idee hebben wanneer we voor dit jaar nog een ledenvergadering kunnen plannen, hebben we besloten om het 
op de volgende manier te doen. Onderstaand de agenda zoals die oorspronkelijk bedoeld was voor de vergadering 
van maart ll. Punt voor punt staat genoteerd wat al behandeld is en hoe we er verder mee omgaan. 
 

Agenda: 
1 Opening door de voorzitter 
 N.v.t. 
 
2 Vaststelling verslag ledenvergadering 8 maart 2019 
 Dit verslag kun je vinden op www.seniorenbudel.nl (in het rode vlak op de  

homepage staat onder de Nieuwsflits een link) of opvragen bij de  
secretaris. Eventuele opmerkingen kun je per e-mail richten aan seniorenbudel@outlook.com 

 
3 Jaarverslag 2019 
 Het jaarverslag hebben jullie allemaal in februari ontvangen maar kun je 

ook vinden op www.seniorenbudel.nl. In het rode vlak op de homepage staat onder de Nieuwsflits een link. 
 

4 Financiën 
a. Financieel jaarverslag over 2019 

2019 is in meerdere opzichten een goed jaar voor ons geweest. 
Onvoorziene financiële meevallers zorgden voor een royaal positief resultaat, zodat we de reservering 
voor het jubileum jaar weer veilig kunnen stellen. De sponsoring van de Rabobank was hoger dan vorig 
jaar. Dit ondanks dat er minder mensen van onze vereniging hun stem hebben uitgebracht. Op het laatste 
moment kregen we ook nog (geheel onverwacht) een gift van “De Helpende Hand”. Zij zijn gestopt met 
hun activiteiten en gunde ons een deel van hun restsaldo. Het zomerfeest was een nieuwe uitdaging, 
waarvan we niet wisten hoe het zou lopen. Het bestuur en onze leden vonden het zomerfeest zo’n succes, 
dat het bestuur heeft besloten om dit feest komend jaar weer te organiseren. Het feest werd voor € 
1.850,00 gesponsord door de landelijke stichting “Voor de Ouderen” . Of dat komend jaar ook zo zal zijn 
is nog even de vraag. Verder heeft het toegenomen aantal leden voor een hoger contributiebedrag 
gezorgd. 

b. Begroting 2020 

De begroting is eventueel op te vragen bij de penningmeester via centrum2648@gmail.com 

c. Verslag kascontrolecommissie 
De kascommissie adviseert de algemene ledenvergadering om  het bestuur decharge te verlenen voor het 
gevoerde financieel beheer met dankzegging voor de verrichte werkzaamheden en de uitstekende wijze 
waarop dit is gebeurd.  

d. Benoeming kascommissie voor het jaar 2020 
We hebben een nieuw kascommissielid 2020 nodig. Graag opgeven via seniorenbudel@outlook.com 

e. Verhoging contributie 
Dit is niet aan de orde, de contributie wordt in 2021 niet verhoogd. 
 

5 Bestuursverkiezing 2020  
a. Ben van Lieshout is aftredend en stelt zich niet herkiesbaar. 

Zoals al eerder gecommuniceerd is Ben van Lieshout afgetreden. Hij is door onze nieuwe voorzitter 
namens iedereen bedankt met een attentie voor zijn inzet de afgelopen jaren. Administratief is dit 
verwerkt, ook bij de Kamer van Koophandel. 

b. Brigit Roozen is aftredend. Als secretaris heeft ze er 3 termijnen opzitten en is alleen met instemming 
van allen herkiesbaar. 
Omdat er geen protesten zijn binnengekomen heeft Brigit Roozen de secretariaatswerkzaamheden 
hervat. 

c. Noud van Leeuwen, Sjaan Kursten en Hannie Tijsen stellen zich beschikbaar als bestuurslid. 
Noud en Sjaan zijn per 1 mei 2020 geïnstalleerd als nieuwe bestuursleden en Hannie wordt per 1 
augustus benoemd. 

d. Jac Teeuwen treedt af als voorzitter en bestuurslid en stelt zich niet herkiesbaar. 
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Jac Teeuwen is afgetreden en dit is administratief verwerkt en doorgegeven aan de Kamer van 
Koophandel. Hij is door onze nieuwe voorzitter namens iedereen bedankt met een attentie voor zijn inzet 
de afgelopen jaren. 

e. Het bestuur stelt voor om Jen Compen te benoemen tot voorzitter. 
Jen Compen is per 1 mei 2020 als voorzitter benoemd. 
 
 
 

6 Mededelingen 
 Oproep actieve bestuursleden, belastinginvulhulpen, vrijwillige ouderenadviseurs (VOA) en biljart-

werkgroepleden. 
 Hannie Tijsen is aspirant bestuurslid. We zijn nog altijd erg blij als meer leden zich aanmelden als aspirant  
 bestuurslid, belastinginvulhulp of ouderenadviseur. De werkgroep biljarten kan, wat bezetting betreft,  
 voorlopig vooruit. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij de secretaris. 
 
7 Rondvraag 
 Vragen of opmerkingen kunnen gericht worden aan de secretaris. 
 
8 Sluiting 
 Let wel: de sluitingsdatum van alle op te vragen informatie of het indienen van vragen of opmerkingen is 

1 augustus 2020. 
 
De volgende ledenvergadering staat gepland in maart 2021. 
Details worden t.z.t. bekend gemaakt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ter goedkeuring ondertekend op 12 augustus 2020 
 
 
 
 
 
Jen Compen  Brigit Roozen 
Voorzitter  Secretaris 

 


