
 

Secretaris SVM Mia Ketelaar 3 april 2022 

 

Algemene Ledenvergadering Seniorenvereniging Moergestel donderdag 31 maart 2022. 

Voorzitter: Henk van den Bijgaart 
Penningmeester: Frans Laureijssen 
Secretaris: Mia Ketelaar 
De vergadering wordt bijgewoond door een 40-tal leden. 
 

  1. Opening. 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Tevens uit hij zijn 
teleurstelling over de lage opkomst. Op een bestand van ruim 700 leden is een opkomst 
van ongeveer 40 leden maar magertjes. Reden voor hem om voor te stellen om de 
volgende keer de ALV in de avonduren te houden, vroeg in de avond. Hier is geen 
bezwaar tegen. 
 

  2.Ingekomen stukken en mededelingen. 
Er zijn geen ingekomen stukken. 
Er zijn 3 afmeldingen, waarvan één van bestuurslid Paul Roozen, die vanwege zijn werk 
verhinderd is. 
 

3.Verslag Algemene Ledenvergadering van 14 oktober 2021. 
Het verslag was/ is te lezen op onze website: www.senioren-moergestel.nl en ligt ter 
inzage op tafel. 
Er zijn geen vragen of opmerkingen over het verslag. Het wordt goed gekeurd. 
 

4. Jaarverslag 2021. 
    Ook dit verslag was/ is te zien op onze website. En ligt ook ter inzage op tafel. 
    Bestuur: Het bestuur vergadert één maal in de maand. 
    Het beleidsplan is geactualiseerd tot 2025. 
    Ledenbestand:  het aantal leden was per 31 december 719 (is per 1 januari 728). 
                                Onderverdeeld in leeftijd: 50 - 70 jr.   15% = 108 
                                                                               70 -  80 jr.   48% = 345 
                                                                             >80 jr.            37% = 266 
                                De jonge senioren zijn in de minderheid. 

Er hebben zich 46 leden uitgeschreven, nieuwe aanmeldingen:  37 leden 
We gedenken  28 overleden leden. 
In 2021 zijn 0 leden 25 jaar lid van SVM. 
Communicatie: 
De communicatie verloopt via het Jaarboekje, de Nieuwsbrief, maandblad Ons (11x) en via 
de Website. 
Opgemerkt wordt dat er ook leden zijn die niet beschikken over een communicatiemiddel 
als computer, iPad of smartphone. 

http://www.senioren-moergestel.nl/
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Ook via Flyer, Facebook, Mailing en Moergestels Nieuws is de nodige informatie te 
verkrijgen. 
Onder de aanwezigen maakt slechts een enkeling gebruik van Facebook. 
Ondersteunende commissies. 
Hieronder vallen: 
- Welzijn en Zorg: Vrijwillige Ouderenadviseur (VOA), WMO-zaken, Trefpunt, Geef elkaar de 
Hand, Belastingservice, Buurtgenoten. 
- Cultuur 
- Wonen 
- Evenementen 
- Communicatie PR 
- Ledenadministratie 
- Kascontrole en 
- “Lief en Leed”( overlijden, verjaardagen, attenties) 
De voorzitter geeft aan dat bij bijna al deze commissie vrijwilligers zeer welkom zijn.! 
WMO: -de aanvragen zijn toegenomen, met name betreffende de WLZ. 
             - bij loket Wegwijs van de gemeente is men niet onafhankelijk. Gelukkig hebben  
               wij een clientondersteuner (C.O) die de eerste aanvraag opvangt. De C.O is wel 
               onafhankelijk . 
             - verzoeken die bij WMO binnengekomen zijn betreffen vooral aangepast vervoer  
                en vervoerspas, huishoudelijk hulp (bijdrage €19) en woonsituaties waarbij steeds  
                meer maatwerk nodig is. 
              - De 80+ regeling vervoerspas is gestopt. 
Trefpunt: Ontmoeting voor “kwetsbaren”. 
                Dit is in Den Boogaard op dinsdag en vrijdag. 
                Momenteel zijn er 18 gasten. 
Geef elkaar de Hand: ontmoeting voor minder mobielen. 
                 Aantal deelnemers is tussen de 15 en 20. De begeleiding is middels een  
                 Activiteitenprogramma. 
                 Momenteel kunnen er weer mensen bij.  
                 Gevraagd wordt of ook de mensen van Stanislaus hieraan deel kunnen nemen. 
                 Het is alleen voor mensen uit het dorp, Stanislaus heeft eigen activiteiten. 
Belastingservice: Er waren 75 aanvragen voor inkomstenbelasting en 50 aanvragen voor 
                 huur- en zorgtoeslag. 
Buurtgenoten: Door corona waren de contacten aan huis beperkt en lag “senior in beeld” 
                  een beetje stil. Het mantelzorgcompliment is 56 keer uitgedeeld en er was een 
                  High Tea in Den Bogaard door Contour de Twern voor 35 gasten. 
WVO (Wij Vervoer Oisterwijk). Er waren 536 ritten voor 275 gasten voornamelijk naar  
                  Trefpunt, fysiotherapie en ziekenhuis. 
                  Er zijn nog extra chauffeurs welkom. 
                  De coördinatie is in uitstekende handen van Trees Verhoeven. Zij wordt  
                  bedankt voor al haar inspanningen. 

Verder is er bestuurlijk overleg met Stg. Verbindend Vervoer (SVV). 
DUO-fiets: is gestart in juni 2021, tot nu toe 10 x gebruikt. Het is voor leden van SVM. 
Den Boogaard: Hier vinden voornamelijk onze activiteiten plaats. Het kantoor van SVM is 
                   in Den Boogaard. Er is een Barteam en een Klankbordgroep. 
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Rabo Clubkas campagne. Het doel van de campagne was Zomertour. Er is €764,33 binnen       
gehaald. De organisatie van Zomertour komt momenteel neer op 1 persoon. Het 
is dus nu nog niet zeker of dit allemaal haalbaar is. Vrijwilligers zijn ook hier van 
harte welkom. 

Samenwerking van SVM met KBO Brabant en Kring Oisterwijk: 
                      KBO Brabant ondersteunt besturen, verspreidt het ledenblad ONS en Nieuws- 
                      brief Ons Actueel en biedt voordelen voor leden (www.onsledenvoordeel.nl ). 
                      Kring Oisterwijk (Haaren-Moergestel-Oisterwijk) behartigt collectieve belangen 
                      (vooral richting de gemeente) en richten gezamenlijk hun aandacht op  
                      Cultuur, Reizen en lezingen . 
Activiteiten: De Sociaal-/ culturele activiteiten zijn voor iedereen. Door de corona konden  
                      de activiteiten pas eind mei weer opstarten. 
                      Een aantal bijzondere activiteiten waren zwemmen, computer-/tablet- 
                      smartphonehulp (119x), paas- en kerstattenties, felicitaties 80+, de Voice  
                      Senior op de dag van de Senioren, lezing “Leven in Verwondering” door 
                      Ronald Peeters en de ALV met lunch in oktober vorig jaar. 
Plannen voor 2022:  
                      - Voortzetting van bestaande activiteiten, 
                      - Ledenwerving-campagne samen met Kring Oisterwijk en KBO Brabant. 
                      - Uitbreiding commissieleden. Er is dringend behoefte aan vrijwilligers. 
                      - Bijzondere activiteiten (ook voor de jonge senioren)  zoals vitaliteits-dag, de 
                        Voice Senior, Senior in Beeld, Senioren Reis, Zomertour en Lezingen. 
 
5. Wijzigingen Statuten 
     De leden hebben de statuten op de website in kunnen zien ( De aanpassingen waren in   
     kleur extra aangegeven). Belangrijke items hierin zijn: 

*WBTR – Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen.  
   Doel: Overheid wil besturen en toezicht verbeteren ter voorkoming van      

onverantwoordelijk  financieel bestuur, zelfverrijking en misbruik van posities. 
   Inhoud: regels van taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid van 

bestuur. 
* Covid 19 – Ledenvergaderingen mogen uitgesteld worden en 
                    - op afstand vergaderen en elektronisch  stemmen. 
* ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) 
   Verenigingen kunnen onder voorwaarden gebruik maken van bepaalde 

belastingvoordelen bij bijvoorbeeld erven, schenkingen en energiebelasting. 
* Actualisering overige artikelen. 
  De wijzingen worden door alle aanwezigen van de algemene ledenvergadering, zonder 

enige tegenstem, door middel van handopsteking goedgekeurd. 
 

6. Financieel Jaarverslag 2021. 
Dit verslag ligt ter inzage op tafel en wordt via PowerPoint- presentatie toegelicht door 
de penningmeester. Hij geeft een heldere en uitgebreide toelichting op de balans, de 
exploitatie, de baten en lasten van 2021. Zo is een belangrijke post de DUO-fiets die is 
aangeschaft en in 5 jaar wordt afgeschreven, tevens is er t.b.v. het secretariaat van SVM 
een laptop aangeschaft, er is een Nalatenschap ontvangen en voor het toekomstig 
jubileum en voor de automatisering is iets extra’s gereserveerd. 

http://www.onsledenvoordeel.nl/
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Er zijn verder geen vragen en het financieel jaarverslag wordt goed gekeurd met dank 
aan de penningmeester. 
 

7. Kascontrolecommissie:  De commissie, bestaande uit dhr. Ad Schoenmakers en mw.     
Corry de Jong, hebben op 9 maart 2022 de controle uitgevoerd. Er zijn geen 
bijzonderheden waargenomen. De Penningmeester krijgt alle lof. 
De kascontrolecommissie adviseert de vergadering om aan het gehele bestuur decharge 
te verlenen en overhandigt het officiële verslag van hun bevindingen aan het bestuur. 
Benoeming nieuwe kascontrolecommissie: De Kascontrolecommissie wordt voor het 
nieuwe jaar gevormd door Dhr. Ad Schoenmakers en Dhr. Jan van Dijk. 
 

8. Goedkeuring begroting 2022 en vaststelling contributie 2022. 
     De begroting wordt door de penningmeester toegelicht. Er zijn geen vragen hierover en 

wordt goed gekeurd. 
     Ondanks de verhoging van de afdracht aan KBO Brabant blijft de contributie €22 per lid. 
 
9. Bestuursverkiezing:  
     Henk van de Bijgaart, voorzitter, aftredend en herkiesbaar 
     Mia Ketelaar, secretaris, 
     Frans Laureijssen, penningmeester, aftredend en herkiesbaar voor 1 jaar, 
     Paul Roozen, lid, aftredend en herkiesbaar voor 1 jaar. 
     De samenstelling van bestuur blijft onveranderd. Wel zijn we dringend op zoek naar 

nieuwe kandidaten voor het bestuur om mee te denken en te brainstormen over alle 
ontwikkelingen voor onze senioren, op het gebied van wonen, zorg en welzijn, cultuur, 
reizen, lezingen, ondersteuning en overige activiteiten. 

 
10. Rondvraag: 
     * Er wordt een voorstel gedaan om voor leden een maaltijd te verzorgen in Den 

Boogaard door iemand die zich hiervoor heeft aangeboden.  
     * Gevraagd wordt wat de Zomertour inhoudt. De voorzitter geeft hier uitleg over. 

* Gevraagd wordt om een basiscursus koken als activiteit te organiseren. Opgemerkt 
wordt dat dit in het verleden al eens uitgeprobeerd is. 

     * De voorzitter verzoekt om het formulier “Bij welk pensioenfonds bent u aangesloten? 
dat in het blad Ons is toegevoegd in te vullen.  

 
11. Sluiting: 
     De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering. 

                                                   Pauze 
     De aanwezigen worden voorzien van appeltaart en een consumptie. 
                                            Na de Pauze 
     Er volgt een optreden van Annet Dellegno, een lyrische sopraan. Zij vertelt en zingt over 

de seizoenen van het leven in de geest van de vier jaargetijden. Het was een 
ontroerend, mooi en bijzonder programma, waarin nummers van o.a. Wim Sonneveld, 
André Rieu en The Carpenters ten gehore werden gebracht, met ter afsluiting een 
nummer van Andrea Bocelli. 

     Alle lof voor de evenementencommissie die voor dit programma gezorgd heeft. 
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