
NOTULEN 

Van de Algemene Ledenvergadering op 17 april 2019 

 

Aanwezig: Bestuur – Ton Vincenten – Frans Peters – Diny Rooijakkers – John Bongers en 

   Jan van Duivenboden. 

        Leden – 30 personen, zoals die de presentielijst hebben getekend. 

Afwezig:    Met bericht: Bestuurslid Wim Uijtdewilligen en Jan Moelands.  

        Met bericht: Jubilarissen – Mw. Spijker-Kloosterman – Mw. Ebben – Mw.  

        Jansen-Zwinkels – Hr. Jansen – Mw Coenen-Schreurs – Mw Bekker-van Thiel

        Mw. Timans-Jetten. 

 

01. Opening door de Voorzitter. 

De Voorzitter opent de vergadering en heet allen hartelijk welkom.      

Hierna heeft hij helaas een trieste mededeling, dat onze Secretaris, Jan Moelands 

uitbehandelde leverkanker heeft en waarschijnlijk niet lang meer te leven heeft. Hij 

legt daarom bij deze zijn functie neer. Wij wensen hem veel sterkte. 

Ingekomen email van H.van Mil: 

In verband met de opening van een persoonlijke expositie in het Kunststation Uden 

heeft Harrie een tijdje terug gevraagd om een advertentie te plaatsen in ons blad 

Actueel. De Penningmeester heeft hierop gereageerd dat dit soort verzoeken onder 

“commerciële advertenties/reclame” valt omdat het geen activiteit is van 

Seniorenbelang zelf en dat daarvoor dan advertentiekosten verschuldigd zijn             

(A4 € 150,00 en A5 € 75,00). Harrie was het hier niet mee eens en heeft daarom deze 

email gestuurd ter behandeling in deze vergadering. 

Ook de Voorzitter deelt echter mede dat dit soort verzoeken inderdaad onder 

“commerciële reclame” valt en daarom niet aan zijn verzoek is kunnen voldoen. 

02. Notulen van de vergadering van 18 april 2018. 

Nelleke Nederkoorn vindt het zeer vervelend dat de brochure voor deze Algemene 

Ledenvergadering niet op tijd en zoals aangekondigd op vrijdag 12 april 2019 ter 

inzage bij Eigen Herd lag, doch pas op maandag 15 april, waardoor zij van mening 

was dat zij zich niet goed had kunnen voorbereiden. Enige andere leden sloten zich 

hierbij aan.  

De Voorzitter en de Penningmeester vroegen in dit verband begrip voor de situatie, 

omdat de secretaris Jan Moelands die hiervoor verantwoordelijk was en deze 

brochure nog per se zelf wilde maken, waarschijnlijk als zijn laatste bijdrage aan deze 

vergadering en aan Seniorenbelang Uden, ten gevolge van zijn ziekte e.e.a. toch niet 

op tijd klaar had kunnen krijgen. Het Bestuur had natuurlijk in kunnen grijpen, doch 

wilde hem in zijn waarde laten. Het is natuurlijk vervelend dat het nu zo is gelopen, 

doch mensen die vooraf de brochure hadden willen doornemen, zouden dat ook nog 

op maandag en dinsdag hebben kunnen doen. Gezien de situatie had het Bestuur 



daarom nu op meer empathie en begrip gehoopt.                    

Voor volgende jaren, met hopelijk een nieuwe Secretaris, zullen we echter zorgen dat 

de brochures tijdig aanwezig zijn (1 week van tevoren). 

 

Hierna worden de notulen blz. voor blz. doorgenomen: 

T.a.v. punt 09 moet de Voorzitter helaas mededelen, dat de samenvoeging van de 

KBO’s Uden (nu Seniorenbelang Uden), Volkel en Odiliapeel, samen met de PCOB 

Uden geen doorgang heeft kunnen vinden, daar met name Odiliapeel en de PCOB 

zelfstandig willen blijven en inmiddels ook Volkel weer naar behoren zelfstandig 

draait. 

Bij punt 10 wordt opgemerkt dat het woordje kopie – kopij moet zijn. 

Verder zijn er geen op-of aanmerkingen en worden de notulen goedgekeurd en 

getekend. 

03. Jaarverslag over 2018 door de Secretaris. 

In verband met de ziekte en afwezigheid van Jan Moelands wordt dit verslag voor 

akkoord bevonden. 

04. Financieel jaarverslag over 2018 door de Penningmeester. 

Jac Kriek heeft hierover 3 opmerkingen: 

- Hij vindt de vergoedingen voor de bestuursleden te hoog (van € 25 naar € 100) 

- Hij vindt de kosten voor het drukken van Actueel te hoog ten gevolge van het 

meer drukken in kleur. 

- Hij vindt de kosten voor de jaarlijkse Vrijwilligersavond te hoog.                                   

Als deze kosten omlaag zouden gaan dan was er z.i. geen contributieverhoging nodig. 

 

De Voorzitter reageert hierop door te stellen dat het niet meer vanzelfsprekend is dat 

vrijwilligers zich overal en altijd geheel belangeloos voor o.a. bestuurstaken of andere 

taken inzetten, gezien het vele werk waarmee zij bezig moeten zijn en de vele uren 

die zij hierin moeten steken. Je ziet het landelijk gebeuren dat men bij veel 

verenigingen moeite heeft om mensen geheel belangeloos te krijgen voor dit soort 

functies en dat daarom een, naar verhouding, kleine “waarderingsvergoeding” 

stimulerend kan werken. Begrip voor dit soort “waarderingsvergoedingen”, die 

volgens het Bestuur overigens gerust voor meer vrijwilligers zouden kunnen gelden, 

die zich extra inzetten voor bepaalde taken, zou bepaalde leden van de vergadering 

daarom sieren. 

Hierna volgt een heftige discussie tussen voor en tegenstanders van een vergoeding, 

waarin ook Ton Bernards het nodig vindt om iets ongenuanceerds te schreeuwen, 

waarvoor hij overigens in de pauze zijn excuses komt aanbieden.             

In deze hectiek komt de Penningmeester helaas niet meer volledig toe aan zijn uitleg 

en toelichting over bepaalde zaken en cijfers en daarom hecht hij er waarde aan om 

zijn visie hier nu ook nog te geven. 

Ten aanzien van de opmerkingen van Jac Kriek constateert hij dat Jac dit doet als oud 

bestuurslid, die pretendeert alles te weten en dat hij het nodig vindt om alleen maar 

bepaalde negatieve punten aan te halen om blijkbaar verdeeldheid of twijfel te 

kunnen zaaien in de vergadering. Dit recalcitrant gedrag van hem is wel bekend, 



maar zeker als oudbestuurslid had hij toch ook eerlijk moeten zijn en een juiste 

voorstelling van zaken moeten geven door ook positieve zaken aan te dragen in de 

vorm van het opsommen van b.v. diverse besparingen die hem ook bekend moeten 

zijn, waardoor er in de vergadering een meer evenwichtiger en eerlijker beeld zou 

zijn ontstaan. 

Er wordt nl. ook op veel zaken enorm bespaart, zoals op portokosten en enveloppen, 

omdat jaarlijks alle Actueels en het blad ONS door vrijwilligers wordt bezorgd bij onze 

leden, in plaats van het door de postbode te laten bezorgen (ruim 21.000 stuks). 

Deze vrijwilligers krijgen hiervoor wel een kleine vergoeding (totaal ongeveer               

€ 1.200,00) maar die staat in geen enkele verhouding tot de heel grote besparing op 

portokosten en hopelijk mag deze vergoeding wel blijven bestaan. Verder worden bij 

nieuwe leden ook door een vrijwilliger een welkomstbrief met Informatieboekje en 

de ledenpas gratis bezorgd, worden de uitnodigingen voor de jaarlijkse 

vrijwilligersavond grotendeels thuisgebracht door de Penningmeester, evenals de 

facturen voor de jaarlijkse contributiebetalingen van leden die geen volmacht tot 

automatisch incasso hebben afgegeven. Ook worden alle formulieren e.d. voortaan 

op één centrale printer geprint bij de Penningmeester hetgeen ook een aanzienlijke 

besparing oplevert t.o.v. het voorheen printen bij Eigen Herd voor € 0,10 per print 

(zwart) of € 0,20 per print (kleur). 

Al met al leveren deze zaken een enorme besparing op o.a. portokosten en 

printkosten op dit had dan ook verteld moeten worden. 

Verder doet hij het voorkomen of de € 25,00 vergoeding die er ten tijde van zijn 

deelname aan het Bestuur bestond bedoeld was voor de kosten van bv. inkt en 

papier voor printers e.d., doch deze vergoeding was ook alleen maar een soort 

“waarderingsvergoeding” voor ieder bestuurslid, met daarnaast gewoon een 

onkostenregeling voor bepaalde bestuursleden die b.v. inktcartridges, printpapier, 

enveloppen, postzegels e.d. moesten kopen voor de uitoefening van hun functie. En 

aan dit systeem is niets veranderd, maar alleen de “waarderingsvergoeding” is 

verhoogd, zoals eerder toegelicht. 

Wat de kosten voor de vrijwilligersavonden betreft, vindt de Penningmeester en 

trouwens het gehele Bestuur het verantwoord dat deze kosten in de loop der jaren 

zijn gestegen, omdat er meer vrijwilligers zijn bijgekomen (in 2018: 111), maar vooral 

ook omdat onze vrijwilligers voor hun vele werk een fijne feestavond mogen hebben 

en dan niet moeilijk gedaan moeten worden over verhoogde kosten.   

Wat meer kleur en kleurenfoto’s in Actueel betreft; dit heeft, naar wat het Bestuur 

links en rechts hoort, alleen maar positieve reacties opgeleverd van leden, die het 

blad nu meer waarderen. De daarmee gepaard gaande kosten zijn o.i. dus 

verantwoord. Mocht het echter zo zijn dat wij merken dat er op termijn toch weer 

minder interesse zou zijn voor het blad, dan kan altijd nog teruggegaan worden naar 

“zwart-wit”.  

 

Ten aanzien van de zg. “waarderingsvergoeding” vinden m.n. Nelleke Nederkoorn en 

ook Anton van Donzel dat andere vrijwilligers die ook een wat zwaardere 



vrijwilligerstaak hebben, zoals b.v. cliëntondersteuners of ouderenadviseurs, 

aanspraak zouden moeten kunnen maken op een bepaalde vergoeding. 

Zoals hiervoor al medegedeeld vindt het Bestuur dit ook en staat zij open voor 

voorstellen of aanvragen in deze. 

 

Nelleke Nederkoorn vindt het, samen met enkele andere leden, na alle discussie over 

de vergoeding aan het Bestuur en ondanks de reeds gedane onderbouwing door het 

Bestuur, toch nog steeds niet juist dat de bestuursleden de verhoogde vergoeding 

krijgen en pleit voor het alleen maar vergoeden van door bestuursleden gemaakte 

onkosten. De Voorzitter en de Penningmeester vinden dit geen goed idee omdat het 

per bestuurslid veel te ingewikkeld zou worden om alle onkosten, waar dan volgens 

hen ook alles onder zou moeten vallen, dus ook kosten voor elektriciteit, 

verwarming, benzine, computer-en printergebruik, telefoon- en internetkosten e.d. 

steeds bij te houden. Als je nl. al deze genoemde kosten ook zou gaan declareren, 

dan kom je waarschijnlijk per saldo hoger uit als de nu ingevoerde uniforme 

vergoeding. Dit zal nog niet direct voor alle nieuwe bestuursleden gelden, doch het is 

een kwestie van tijd, dat zij ook meerdere uren bezig zullen zijn met bestuurstaken 

voor S.U. 

Zij willen dus voor het gehele Bestuur het huidige systeem handhaven en ook alleen 

daar maar mee doorgaan. 

Nelleke vraagt echter, mede namens andere leden, om een nieuwe Algemene 

Ledenvergadering, om dit probleem dan nog een keer opnieuw aan de orde te stellen 

met nogmaals een onderbouwing van het Bestuur t.a.v. hun vergoeding en dan 

daarover te stemmen. 

 

Het Bestuur vindt, bij monde van hun Voorzitter en Penningmeester dat er echter 

genoeg gezegd is over dit onderwerp en zij e.e.a. ook genoeg onderbouwd hebben 

en alleen maar op deze manier en ook met deze “waarderingsvergoeding” willen 

doorgaan en dat anders in ieder geval bepaalde bestuursleden, doch mogelijk het 

gehele bestuur zijn/haar functies zal neerleggen en dat dan de “oppositie” hopelijk 

een alternatief heeft of andere kandidaten om het door hen gecreëerde probleem op 

te lossen. 

Zij willen daarom nu in stemming brengen of de vergadering akkoord kan gaan met 

het huidige bestuur met de huidige vergoeding van € 100,00 per kwartaal per 

bestuursfunctie, of dat de vergadering de consequenties aanvaardt van een mogelijk 

opstappen van enkele of misschien wel het gehele bestuur. 

Gevraagd wordt om dit nog even te laten bezinken en de stemming nog uit te stellen. 

 

In verband hiermede wordt eerst doorgegaan met de volgende agendapunten. 

05. Begroting voor 2019/2020. 

De begroting wordt akkoord bevonden. 

06. Verslag van de kascommissie over 2018. 

Daar het kascommissielid Toos Derikx kort voor de datum van de geplande 

kascontrole heeft laten weten dat zij om persoonlijke reden niet deelneemt aan de 



kascontrole, heeft Marjo Nieme de kascontrole alleen uitgevoerd en zij verzoekt de 

vergadering om de penningmeester décharge te verlenen voor het gevoerde 

financiële beleid over deze periode, waarvoor zij de “Verklaring Kascommissie” 

overhandigt aan het Bestuur. De vergadering gaat hiermee akkoord. 

Zij stelt zich niet meer beschikbaar voor een volgende kascontrole. 

07. Benoeming kascommissie voor 2019. 

De volgende heren stellen zich hiervoor beschikbaar: 

- W. van Lanen – A. van Donzel en als reserve P. Berents. 

08. Vaststelling contributie voor 2019 en volgende jaren. 

De contributie voor 2019 is ongewijzigd gebleven, doch vanaf 2020 wordt een 

verhoging voorgesteld van € 2,00 per lid en wordt dan € 23,00 voor leden met een 

volmacht tot automatische incasso en € 25,00 voor leden die geen volmacht hebben 

afgegeven. Voor contributieplichtige gastleden wordt de contributie dan 

respectievelijk € 12,00 (met volmacht) en € 14,00 (zonder volmacht). 

De verhoging is noodzakelijk i.v.m. o.a. de inflatie en gestegen kosten en huur in de 

laatste jaren, maar vooral door het wegvallen van provinciale subsidies aan KBO 

Brabant, waardoor onze bijdragen aan KBO Brabant vermoedelijk gaan stijgen en ook 

een aantal opleidingen voor b.v. Vrijwillige Ouderenadviseur, Cliëntenadviseur en 

Belastinginvullers waarschijnlijk voortaan door onszelf betaald zullen moeten gaan 

worden. Ook is het niet zeker of de jaarlijkse subsidie van gemeente uden volledig in 

tact zal blijven. 

Omdat er dus een aantal onzekere factoren zijn en we niet kunnen blijven doorgaan 

om de negatieve resultaten van de laatste jaren steeds op onze reserverekening af te 

boeken, moeten we helaas deze verhoging voorstellen 

Vanuit de vergadering wordt nog aangegeven dat er mogelijkheden zijn om voor 

genoemde opleidingen aparte subsidies te krijgen van de gemeente, doch dan 

zouden onze vrijwilligers waarschijnlijk hun onafhankelijkheid kwijtraken en dat 

willen we niet. Dit zal nog verder onderzocht worden.  

Mochten er zich omstandigheden voordoen waardoor de contributieverhoging niet 

nodig zou zijn, dan wordt hij uiteraard niet doorgevoerd en worden de leden daarvan 

op de hoogte gesteld. 

 

De voorgestelde verhoging wordt nu in stemming gebracht en een ruime 

meerderheid van de vergadering gaat hiermee akkoord. 

09. Beleidsvoornemens 2019. 

Hierop zijn geen op- af aanmerkingen. 

10. Diverse verslagen 

Er zijn geen op- af aanmerkingen. Alleen t.a.v. Evenementen wordt door een 

mevrouw uit de vergadering opgemerkt dat voor het binnenkort geplande etentje bij 

het Chinees Restaurant Paradijs € 20,00 wordt gevraagd, terwijl het normale tarief 

hiervoor bij het Paradijs € 19,00 is en hoe dit kan of waarom dit is. Zij heeft hierover 

zelf nog contact gehad met de organisator Wim Uijtdewilligen en volgens hem 

zouden wij daarvoor een “extra buffet” krijgen, doch dat komt nogal vreemd over. 



We kunnen helaas nu geen verklaring vragen aan Wim Uijtdewilligen, omdat hij 

momenteel op reis is en maar afwachten. 

P A U Z E 

Om de verhitte gemoederen wat af te laten koelen wordt even een koffiepauze 

ingelast. 

 

Direct na de pauze zegt de Voorzitter dat er onderling beraad is geweest en dat het 

Bestuur toch nu een stemming wil hebben i.v.m. de omstreden vergoeding aan het 

Bestuur, omdat het Bestuur haar opstelling niet wil wijzigen en alleen door wil gaan 

met de bekende vergoeding, waarvan zij vindt dat die inmiddels wel voldoende 

onderbouwd en beargumenteerd is. 

 

Er moet dus nu gestemd worden over het feit of de vergadering akkoord gaat met het 

huidige Bestuur met de huidige vergoeding van € 100,00 per kwartaal per 

bestuursfunctie, of dat de vergadering de consequenties aanvaardt van een mogelijk 

opstappen van enkele bestuursleden of misschien wel het gehele Bestuur. 

Stemming kan geschieden conform Hoofdstuk B, Artikel 10 van het Huishoudelijk 

Reglement. 

 

Bij stemming blijkt een grote meerderheid met het huidige Bestuur en met de 

bekende vergoeding, te willen doorgaan en is daarmee dit onderwerp afgehandeld. 

11. Bestuursverkiezing. 

De Voorzitter stelt de nieuwe leden voor: 

- John Bongers – Bestuurslid Educatie en Voorlichting en Ledenadministrateur. 

- Jan van Duivenboden – Bestuurslid Informatievoorziening en redactie en 

samenstelling Actueel. 

- Wim Uijtdewilligen (afwezig) – Bestuurslid Evenementen en Reizen en Voorzitter 

Evenementencommissie. 

De leden worden verwelkomd door de vergadering en bij deze benoemd.  

12. Huldiging jubilarissen. 

De Voorzitter bedankt de aanwezige jubilarissen voor hun jarenlange lidmaatschap 

en overhandigt hen een oorkonde van KBO Brabant alsmede een VVV-bon van            

€ 15,00. 

De oorkondes en VVV bonnen van de afwezige jubilarissen zullen thuisbezorgd 

worden. 

13. Rondvraag. 

Mevrouw Verbruggen heeft contact gehad met de pastoor van de Petrus Parochie 

over de mogelijkheid om als kerstviering rond de kerstdagen een mis of een 

eucharistische bijeenkomst voor belangstellende leden te houden in Eigen Herd en 

vraagt aan het Bestuur of dit akkoord zou zijn.  De pastoor voelt hier nl. wel iets voor. 

Zij wil daarvoor zelf in de commissie Kerstviering plaatsnemen nu Jan Moelands ook 

daarmee is gestopt.               



Het Bestuur vindt dit een goed initiatief en zal de kerstcommissie vragen om dit op te 

pakken. 

Paul Faulhaber van de activiteit “Kunst en Cultuur” dacht dat er op de onlangs 

gehouden bijeenkomst voor nieuwe leden door een bestuurslid zou zijn gezegd dat 

hij deelname aan deze activiteit nogal prijzig vond en hij vond deze opmerking niet 

terecht omdat deelnemers zelf moeten kunnen bepalen of zij aan deze activiteit 

willen deelnemen tegen daarvoor bepaalde kosten en deze groep zelf geen moeite 

had met de kosten. 

De daar aanwezige bestuursleden zijn er zich echter niet van bewust dat dat gezegd 

zou zijn en ook zij zijn van mening dat deelnemers zelf vrij zijn om te bepalen of zij 

tegen bepaalde kosten ergens aan deel willen nemen. 

 

Verder niets meer aan de orde zijnde, besluit de Voorzitter deze turbulente 

vergadering en spreekt de hoop uit om nu weer in een rustiger vaarwater verder te 

kunnen. Tevens nodigt hij de aanwezigen uit voor een hapje en een drankje beneden 

aan de bar. 

 

 

Uden, 20 april 2019 

 

 

Waarnemend notulist: Frans Peters 

 


