
 
 
 
Notulen jaarvergadering woensdag 21 maart 2012 
 
Aanwezig; 32 leden. 
 
Afwezig met kennisgeving: 
G. Berkers, J. van den Boomen, C. en M. Haans, J. Janssen, N. en N. van de Kimmenade,  
M. v.d. Konijnenberg, P. en R. Louwers, L. Metternich, R. Romonesco, F. Sanders,  
G. Sanders-van de Konijnenberg, N. Scholten, L. Uittenbroek en H. Verhees. 
 
Later aanwezig met kennisgeving; T. Janssen. 
 
1 Opening door de voorzitter. 
Theo heet ieder van harte welkom en blikt even terug op het afgelopen jaar. Het was een jaar 
met vele en bruisende activiteiten. Dank zij de inzet van de vele vrijwilligers was dit resultaat 
mogelijk. Hij maakt duidelijk dat de Gemeentelijke subsidie-voorstellen konden worden 
afgehouden en voorlopig het oude behouden door het adequaat optreden van bestuur en de 
Mierlose politieke partijen. 
 
In 2012 overleden 2 leden; Cees Backx en Janus Heesakkers. 
Door de aanwezige leden wordt ter nagedachtenis een minuut stilte in acht genomen. Ieder 
herdenkt in zichzelf de beide overledenen die in een grote betekenis voor onze vereniging hadden. 
 
2  Vaststellen van agenda en goedkeuring notulen vorige vergadering. 
De voorliggende agenda worden zonder wijzigingen aangenomen. 
De Notulen van de vorige vergadering d.d. 17 maart 2011 worden goedgekeurd. 
 
3  Bespreking jaarverslag secretaris 
Het verslag wordt door de voorzitter doorgenomen en zonodig toegelicht. Uit de vergadering 
wordt een compliment gemaakt voor de organisatie van de foto- en filmavond.  
 
Theo geeft toelichting bij de ANBI-erkenning aan onze vereniging.  
 
Er zijn lovende woorden over de realisatie van o.a. de Molenberg e.a. activiteiten. Op de vraag of 
er een betere bereikbaarheid voor rolstoelers bij de Molenberg kan worden gerealiseerd is het 
antwoord; nee dat is niet meer mogelijk.  
Punt na punt wordt kort toegelicht. De ontdekking van de ‘landweer’ was mede een van de 
hoogstandjes. Theo roept de geïnteresseerde leden op tot deelname aan onderzoek. Ook vraagt 
hij hen om beeldmateriaal. Na aandacht voor deelname aan een cursus Haza-Data melden zich na 
afloop van de vergadering twee leden voor deelname.  
 
Dank is er voor de leden die hadden deelgenomen aan de clubkas sponsoractie van Rabobank 
Peellandzuid en de financiële bijdrage van de Rabo-bank tot realisatie van ons ICT-netwerk. Voor 
deelname in het komende jaar moet men echter voor 1 april 2012 lid zijn van de Rabobank.  
 

  



4  Financieel jaarverslag. 
Afscheidnemend penningmeester vraagt of er op- of aanmerkingen zijn bij het voorliggend 
jaarverslag. Er zijn geen vragen of opmerkingen. Door accuratesse gedreven geeft Giel toch de 
nodige toelichting bij de cijfers.  
Het verslag wordt goedgekeurd.  
 
Aansluitend vraagt de voorzitter de vergadering hun fiat om de contributie per  
1 januari 2013 te verhogen naar 18 Euro. Noud Teunissen stelt voor om te verhogen naar 20 Euro. 
Dit wordt door de voorzitter niet aangenomen met het argument dat deze verhoging procentueel 
(25%) te hoog is en voor het bestuur onacceptabel. Er is toestemming voor een verhoging tot 18 
Euro. Aan het einde van het financieel verslag dankt de voorzitter namens allen de 
penningmeester. In een laatste woord van Giel verwoordt hij het grote belang van een 
automatische incasso.  
 
5  Kascommissie. 
Woordvoerend kascontroleur Leo Lenssen deelt de vergadering mee dat de kas van het afgelopen 
jaar door de commissie is nageplozen en geheel in orde is bevonden. Deze mededeling wordt 
gevolgd door een luid applaus. Met dank aan de commissie. 
 
6  Benoeming kascommissie 
Leo Lenssen zal uit de kascommissie treden en Jan van Kuik treedt toe. 
 
7  Bestuursverkiezing 
Voorzitter Theo de Groof is aftredend en herkiesbaar. Met algemene stemmen wordt Theo 
herkozen. 
 
Penningmeester Giel Verest, die het penningmeesterschap tijdelijk waarnam, treedt terug omdat 
er een nieuwe kandidaat is. Met dank en een enveloppe wordt afscheid genomen. 
 
Hans Verhees, niet bij de vergadering aanwezig, wordt als kandidaat penningmeester aan de 
vergadering voorgesteld. Op voordracht van het bestuur heeft de vergadering er alle vertrouwen in 
en benoemd Hans Verhees tot nieuwe penningmeester van onze vereniging. 
 
Lies Metternich-Heesakkers is op eigen verzoek al eerder uit het bestuur getreden.  
 
Als haar opvolger wordt Henk van Sleeuwen, die al een tijdje als kandidaat meedraait in het 
bestuur, als bestuurslid voorgesteld. Met algemene instemming van de vergadering wordt hij in het 
bestuur gekozen. 
 
De nieuwe bestuursleden worden welkom geheten en veel succes toegewenst.  
Met deze mutaties is het bestuur weer voltallig.  
 
 
8  Mededelingen 
Mededelingen zijn er geen of ze zijn eerder in de vergadering al aan de orde gekomen. 
 
9  Rondvraag 
Noud Teunissen zegt dat de vereniging veel ‘bezittingen’ in eigendom en in beheer heeft. Naar 
zijn mening zijn deze niet of onvoldoende voor verlies, brand of diefstal verzekert. Zijn vraag is, 
hoe is het met de verzekering van de HKM. Het antwoord van de voorzitter; goed, want we hebben 
over enkele dagen een afspraak met Beks Assuranties over de risico’s en risicospreiding en hoe ons 
hier tegen te waarborgen. 



 
Peter van den Boogaard maakt een compliment en vraagt en krijgt applaus voor alle bestuursleden 
die in het afgelopen jaar veel werk verrichtte en veel activiteiten tot ontplooiing brachten.  
 
Rinie vraagt de vergadering een reactie naar het gebruik van de Myerlese Koerier. 
Er word voorgesteld om een antwoordkaart bij te voegen en in een latere bestuursvergadering 
hierop terug te komen.  
 
10  Sluiting 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de algemene ledenvergadering van  
21 maart 2012. Hij nodigt alle aanwezige uit om naar de 2e verdieping van het OR te gaan en daar 
de vergadering met een drankje etc. af te sluiten. Onder het genot van koffie, gebak en het 
beloofde drankje is er nog lang en gezellig ‘na vergadert’.  
 
 
Notulist Rinie Weijts 

 


