Verslag Jaarvergadering 2017
Datum:
Tijd:
Locatie:
Aanwezig:

12-10-2017
20.00 uur
Rabobank St. Oedenrode
Tonnie K., Mirjam, Willy, Toos v.d.L, Ans V., Ans v.D.
Mario, Annie, Trudy, Ine, Mike, Leidie, Chantal, Lisette.

Afwezig met
Kennisgeving: Eveline, Annette, Tonnie S, Mariëlle v.d., Lia, Maria, Evelien, Margriet, Nelly, Josine,
Anja, Marijke, Berry, Loes.

1.

Opening / Mededelingen.
Lisette opent de vergadering en bedankt iedereen voor hun komst.
Berry is herstellende van zijn operatie en daarom zal Lisette de vergadering voorzitten.

2.

Verslag en besluiten van de jaarvergadering van 13 oktober 2016 ( zie bijlage 1)
Er zijn geen op of aanmerkingen op het verslag. Notulen en besluiten worden goedgekeurd.

3.

Jaarverslag secretariaat over verenigingsjaar 2016-2017 (zie bijlage 2)
Er zijn geen op of aanmerkingen op het verslag.

4.

Financieel Jaarverslag 2016-2017 (Zei bijlage 4)
In het financieel jaarverslag wat op de website heeft gestaan ontbraken wat dingetjes. Tijdens
de vergadering worden deze wat verduidelijkt.
Er komen geen vragen over. Het ziet er wederom goed uit. De verslaglegging en begroting
word goedgekeurd.
De zoon van Mike (Robin) heeft het financieel jaarverslag opgemaakt. Om hem te bedanken
voor de inzet krijgt hij van het bestuur een waardebon. Mike zal deze namens het bestuur aan
zijn zoon geven.

5.

Verslag Kascontrole en decharge penningmeester
De kascommissie bestond dit jaar ui Ans Visser en Mario Schouten.
Ze zijn vlak voor de jaarvergadering bij elkaar gekomen en hebben steekproefsgewijs de kas –
en bankboeken gecontroleerd. Complimenten van de kascommissie voor de penningmeester
en zijn vrouw. Alles was wederom prima op orde en op alle vragen kon antwoord gegeven
worden.
Er wordt decharge verleend aan de penningmeester.

6.

Verkiezing kascontrolecommissie.
Willy en Toos v.d.L. stellen zich beschikbaar voor de volgende kascontrole.
Ans V. is reserve kascontrole lid.

7.

Vaststelling contributie 2017-2018 ( €210, = )
De contributie voor seizoen 2017-2018 is vastgesteld zonder wijziging op € 210, De aanwezigen gaan hiermee akkoord

8.

Voorstel contributie 2018-2019 ( €190, = )
Er is een voorstel vanuit het bestuur om het komende seizoen (2018-2019) de contributie
eventueel te verlagen naar € 190, We willen dat de vereniging voor iedereen toegankelijk is en blijft. Zoals het er naar uit ziet
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staan we financieel er beter voor. Wat dus gezorgd heeft dat dit voorstel gedaan werd.
Echter omdat er in de begroting de start van de derde groep niet was doorberekend is het
allemaal wat minder duidelijk.
Vanuit de aanwezigen kwam dan ook gezamenlijk het antwoord dat verlaging van de
contributie op prijs wordt gesteld, maar belangrijker is dat we financieel gezond zijn. Vandaar
dat ze voorstelden om de verlaging niet door te zetten maar voorlopig de contributie te laten
staan op € 210, -. Wanneer het financieel mogelijks is kan verlagen altijd nog.
Daar komt bij dat er misschien nog onverwachte kosten kunnen komen omdat we door de
Rabobank erop zijn geattendeerd dat we onze naamswijziging ook moeten doorvoeren in onze
statuten. Voor de KVK (Kamer van Koophandel) hebben we alleen onze handelsnaam
veranderd. Wat er kort op neerkomt dat we voor de KVK nog steeds V.B.m.F “De Meierij”
heten maar dat we dus als handelsnaam wel Reuma-beweeggroep “De Meierij” voeren.
Echter wat blijkt uit het verhaal van de Rabobank: dat dit wel kan bij een bedrijf maar bij een
vereniging, zoals wij dat zijn, dit eigenlijk niet kan. We zullen dit als bestuur nog gaan
uitzoeken.
9.

Bestuursverkiezing:
Mike Whelan is aftredend, en niet herkiesbaar.
Mike stopt met zijn functie als penningmeester vanwege zijn gezondheid.
Mike heeft lange tijd, sinds 2005, deze functie vervult binnen het bestuur. We zijn Mike daar
enorm dankbaar voor. Mike krijgt van het bestuur een medaille als symbool voor lid van
verdienste en een bos bloemen. Lid van verdienste houdt in dat Mike lid blijft van de
vereniging en dat hij aan alle activiteiten mag meedoen.
Chantal is aftredend en herkiesbaar.
Chantal wordt herkozen door de aanwezigen.
Vacatures Kandidaten voor een bestuursfunctie, en kandidaten voor andere taken binnen de
Vereniging
Helaas zijn er geen leden opgestaan die ons kunnen helpen bij wat taken van het bestuur.
De komende periode zullen we op zoek blijven gaan naar mensen die het bestuur kunnen en
willen versterken of naar mensen die ons op andere manieren kunnen en willen ondersteunen.
Mocht je alsnog interesse hebben en iets kunnen en willen betekenen dan kun je natuurlijk jezelf
altijd kenbaar maken bij het bestuur.

10.

Plannen 2017-2018
a. Meer bekendheid blijft genereren.
b. We gaan kijken of we naast de jaarafsluiting wat meer kunnen gaan doen aan informatie
voorziening en aan lotgenoten contact. Zoals een informatie avond over reuma. Voor leden
maar ook voor niet leden.
Leden zouden dan bijv. gratis kunnen komen en niet leden tegen een kleine vergoeding. Dit
moet echter nog wel volledig uitgewerkt worden.
c. Verder zullen we ons gaan inzetten om te kunnen uitbreiden naar 75 leden.
d. Natuurlijk gaan we ook proberen het bestuur weer op volle sterkte te krijgen.
e. Bekijken of we presentaties bij KBO afdelingen kunnen verzorgen.
f. Bekijken of we weer deelnemen aan Hartemèrt voor meer naamsbekendheid.

11.

Reuma Fonds
Doordat we officiële een lokaal reuma patiënten vereniging zijn krijgen wel elk jaar een
Lumpsum bedrag van het Reumafonds. Wat inhoud dat voor elk betalend lid een bedrag van
€ 10, - krijgen.
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Ook voor sponsoren die boven de € 25, - sponseren, krijgen we een bedrag van € 10, -.
Een Reumapatiënten vereniging zijn brengt naast de financiële voordelen ook wat
voorwaarden met zich mee.
Zo verwacht het Reumafonds wel dat we een tegenprestatie leveren. Vooral op gebied van
collecte en lotgenoten contact ziet het Reumafonds graag dat we daar ons steentje in
bijdragen.
Zoals we bijvoorbeeld afgelopen zondag een kraam hebben bemand bij het evenement:
Gezond Den Bosch. Ook hebben we daar tulpenbollen uitgedeeld aan belangstellende t.g.v. de
Wereld Reuma dag. Het thema was : Kweek begrip, plant een bol.
12.

Grote Club Actie ( voorheen Hart voor Elkaar)
Per abuis is de naam verkeerd op de agenda gekomen.
Het gaat over de Clubkas Campagne van de Rabobank.
Deze actie houdt in dat een vereniging die de Rabobank als bank heeft (net als wij) zich mag
inschrijven om mee te doen. Er is een geldbedrag beschikbaar gesteld door de Rabobank voor
deze actie die verdeeld word over de aangemelde verenigingen. (Dit jaar gaat het om een
bedrag van € 130.000.) Leden van de Rabobank kunnen stemmen op de vereniging die ze een
warm hart toe dragen. Elke stem betekent dan een geldbedrag. Hoeveel is afhankelijk van het
totaal aantal stemmen (ook de stemmen die andere verenigingen hebben gekregen). Het
geldbedrag wordt over die stemmen verdeeld.
Als de Rabobank jou bank is wil dat nog niet zeggen dat je LID bent. Je kunt jezelf dan wel
GRATIS lid maken van de bank via de website van de Rabobank.
Momenteel zijn we nog aangesloten bij Rabobank Uden Veghel, en kunnen alleen mensen die
Lid zijn bij de Rabobank Uden- Veghel gaan stemmen.
Door het stoppen van onze penningmeester gaan we van Rabobank hoofdkantoor wisselen.
Volgend jaar kunnen we dus meedoen met Rabobank “De Meierij”
Het houdt dus wel helaas in dat dit jaar maar weinig van onze leden zelf kunnen stemmen op
de Clubkas Campagne.

13.

Beursvloer 2017 (kort verslag) en 2018. (Zie bijlage 5)
Leidie leest een kort verslag met de eindresultaten van de afgelopen Beursvloer voor.
Komend jaar wordt er wederom een Beursvloer geregeld door Meierijstad. Dit keer in Veghel
ergens in Maart/April 2018.
Iedereen mag nadenken over eventuele vragen die we dan kunnen stellen.
Vragen die het bestuur nu al heeft zijn:
a. Wie kan ons helpen aan een goedkope (misschien zelfs kosteloze) notaris die onze
statuten en regelement kan nakijken en onze naamswijziging kan doorvoeren zodat alles
word overgezet naar Reuma-beweeggroep “De Meierij”.
b. Een locatie voor het houden van onze jaarvergadering.
c. Een locatie / invulling van onze jaarafsluiting.

14.

Wat verder ter tafel komt
Statiegeld acties bij AH in St. Michielsgestel en bij de Plus in Schijndel zijn lopende.
Bij de Jumbo in Den Dungen loopt de actie in de maand december 2017.
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15.

Rondvraag
Mario: Als jullie als bestuur een informatie avond gaan houden is het wel slim om deze niet te
lang te maken. Max. 2 uur dit omdat het anders echt te veel word en de aandacht er niet meer
bij te houden is.

16.

Sluiting
De Vergadering sluit om 21.09 uur
Alle aanwezigen krijgen in verband met Wereld Reuma dag een zakje met tulpen mee.

Kweek begrip, plant een bol
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