
 
 

Verslag algemene ledenvergadering d.d. 21- 02- 2018 
 
Aanwezig: Suzanne Bekkers, Lambert Brands, Monique van Casteren, Iris Geerssen, 
René van Gelder, Jos van Gennip, Michelle Kampinga  Werner Ketelaars, Jan de 
Koning, Geert Middel, Pieter Ten Pierick, Wim van Rijen, Maria de Ruijter, Toon van der 
Schoot, Marc Spoor, Jo Sporen, Marleen Vanderfeesten, Pieter Verheggen, Ine 
Verkooijen 
Afwezig (met bericht): Lobke Sanders, Ine Bogers 
Afwezig (zonder bericht): Anne van Kemenade 
 
1. Opening voorzitter 
De voorzitter opent de vergadering. Zij is blij met de grote opkomst. 
 
Mededelingen en ingekomen stukken 

 De koffie en thee voor deze avond is van Jan. De vereniging betaalt 1 consumptie.  
 Contributie en consumptieprijzen blijven het komend jaar hetzelfde. 
 Een vriendelijk doch dringend verzoek om bij bijeenkomsten of feestjes niet op het 

laatste moment af te zeggen. Er zijn dan al inkopen gedaan en er is op je 
gerekend. Werner zegt dat we elkaar daar op moeten kunnen aanspreken. 
Iedereen is het daar mee eens. Afmeldingen bij Maria en dus niet in de 
groepsapp.Voor repetities graag afzeggen bij de regisseur. Voor het komend 
seizoen is dit Suzanne. Dit zal nog met Suzanne besproken worden. 

 Vanaf nu zijn de repetities 5x op maandag. Te beginnen op 26 februari. Maandag 
2 april vervalt i.v.m. tweede Paasdag. De eerstvolgende repetitie op woensdag is 
dan 11 april. 

 De voorzitter vraagt Iris om na een jaar aspirant-lid te zijn geweest om lid te 
worden. Iris zegt ja. 

 
2. Vaststelling jaarverslag 03-02-2016 
 
Het jaarverslag van 2017 wordt vastgesteld en goedgekeurd. De voorzitter tekent het 
verslag. 
 
3. Jaarverslag secretaris (zie bijlage) 
 
De secretaris leest het verslag voor. 
.  
4. Financieel jaarverslag (zie bijlage) 

a) Verklaring kascontrole commissie 
b) Overzicht inkomsten en uitgaven 

 
A) Het financieel verslag is door de kascommissie goedgekeurd. De commissie adviseert 
de algemene ledenvergadering de financiële stukken goed te keuren en het bestuur 
decharge te verlenen voor het gevoerde financieel beleid in 2017 
B) Vragen of opmerkingen met betrekking tot het financieel verslag. De penningmeester 
geeft aan dat de begroting van vorig jaar goed is uitgekomen. Jos vraagt hoe de 



schadeclaim van de kerstmarkt is afgelopen. Antwoord: er waren 2 schades aan jassen. 
We hebben beide kunnen verhalen op één claim. Daardoor hebben we maar eenmaal 
eigen risico hoeven betalen. René vraagt of de subsidie automatisch toegekend wordt? 
Antwoord: nee, je moet het ieder jaar opnieuw aanvragen. We krijgen het meeste 
subsidie vanwege een gecertificeerde regisseur. Vanuit de leden wordt gevraagd of 
diegenen die nog geen contributie hebben betaald aan het eind van het jaar een 
persoonlijke mail kunnen krijgen. Jos: constateert dat de sponsoravonden en dorpshuis 
grote posten zijn. 
 
  
5. Begroting 2018 
Er zijn geen vragen over de begroting. 
 
6. Kascontrole commissie 2017 
 
Lid 1: Toon van der Schoot 
Lid 2: Marc Spoor 
Toon treedt af dit jaar.  
 
7. Verkiezing nieuw lid kascontrole commissie 
 
Suzanne meldt zich aan als lid kascontrole. 
  
8. Verandering van statuten opgenomen in het reglement    
 
In de statuten staat vermeld dat het bestuur zonder toestemming van de leden uitgaven 
mag doen van ten hoogste 2000 gulden. Het aanpassen van de statuten is kostbaar 
daarom wil het bestuur toestemming van de leden om het huishoudelijk reglement aan te 
passen in euro’s. De voorzitter stuurt de aangepaste tekst rond. De leden geven 
toestemming. Jos stelt voor om de tekst enigszins aan te passen. Hij vindt het woord 
“materiaal” hier niet van toepassing. De volgende bestuursvergadering zullen wij dit 
aanpassen. 
 
9. Bestuur/uitbreiding bestuur 
 
Uitbreiding bestuur: tijdens de nieuwjaarsborrel hebben Marc en Jos aangegeven het 
bestuur te willen ondersteunen. De voorzitter heeft gevraagd of zij willen toetreden tot het 
bestuur. Volgens de statuten mag dit. Het bestuur moet minimaal uit 3 personen bestaan 
en een oneven aantal hebben.  
Ine Verkooijen en Jo Sporen treden reglementair af. Namens het bestuur bedankt Maria 
Jo en Ine met een bos bloemen voor de afgelopen 3 jaren. Zij zijn herkiesbaar. 
 
 
Functie Naam Aftredend 
Lid 1 voorzitter Ine Verkooijen 2021 
Lid 2  Jo Sporen 2021 
Lid 3 secretaris Maria de Ruijter 2019 
Lid 4 penningmeester Jan de Koning 2020 
Lid 5 Wim van Rijen 2019 
Lid 6 Jos van Gennip 2021 
Lid 7 Marc Spoor 2021 
 
 



 
 
 
10 verkiezing 4 bestuursleden 
 
Ine en Jo worden bij handopsteken herkozen. Jos en Marc worden gekozen bij 
handopsteken om toe te treden tot het bestuur. 
 
11 commissies 

 
Monique van Casteren geeft een overzicht van de activiteiten van de 
activiteitencommissie het afgelopen jaar: 
We zijn maar één keer bij elkaar geweest en wel op 9 maart. Daaar is het volgende 
besproken: 

 De aktiviteitencommissie zal de aktiviteiten rond de sponsoravonden 
overnemen.(is niet gebeurd) 

 We hebben deel genomen aan de sprookjestocht 
 We hebben met velen acte de présence gegeven tijdens de 

buurtpreventiebedankdag. 
 Er zijn wat ideeën geopperd voor 2020 (35 jaar bestaan) 

 
PR commissie: 
Powerpoint. Terugblik op 2017! Doelen nieuwe jaar. Zie bijlage. 
Feestcommissie: de jaarlijkse feestavond wordt vastgesteld op zaterdag 30 juni. De 
aktiviteitencommissie biedt zich aan om dit te organiseren. 
 
12 rondvraag 
 
Marleen en Jos hebben beiden een opmerking/ vraag m.b.t. de kerstmarkt. De voorzitter 
geeft aan dat zij dit als laatste punt wil behandelen. 
Michelle: vraagt wat er met de foto’s van beide stukken en de groepsfoto gebeurt. 
Antwoord: deze staan al enige tijd op de website. Is er al een stuk gekozen? Antwoord 
nee.Het streven is om 26 februari bekend te maken welk stuk er gekozen is. Of dit lukt is 
de vraag. Er wordt nog volop gelezen en er ligt nog een vraag voor een stuk bij Michelle 
van Daalhoff. Zij heeft nog niet gereageerd. 
Suzanne: geeft aan dat zij de aktielijst mist. Deze hebben wij bewust laten vallen. Jo 
antwoord daarop dat dit een taak van de aktiviteitencommissie is. 
Iris: wil weten hoe zij kan inloggen op de website. Antwoord: mailtje sturen naar Maria. 
Werner: vorig jaar is er gesproken over geluidsapparatuur. Staat het nog op de planning? 
Ja nog steeds. Er moeten dit jaar spijkers met koppen geslagen worden. Geert en Pieter 
moeten aangeven wat er nodig is een eerste vereiste is een goed mengpaneel. Het 
dorpshuis krijgt een subsidie voor een lichtplan. Toon zegt dat wij als Achtse revue 
daarmee moeten bemoeien. Jos stelt voor dat één van het bestuur met Pieter en Geert 
een plan maakt. Eventueel een cursus? ( Michelle). 
Werner: de inschrijving voor de popquiz is geopend. 
Jan: wie doet er mee met de dorpsquiz? Er zijn voldoende aanmeldingen dus wij doen 
weer mee. 
Ine: kerstmarkt. Willen wij nog deelnemen na de voorvallen van afgelopen jaar. Wij 
moeten een vergunning aanvragen want Kracht op Acht doet alleen een melding. Wij 
hebben schade gehad door de kachels. Er blijkt vanuit de leden voldoende animo om 
mee te doen. Gebleken is dat de kerstmarkt toch draait op een vaste groep mensen. 
Motivatie: het zijn leuke inkomsten, we zijn belangrijk voor de sfeer op de kerstmarkt, het 
is gezellig. Het bestuur zal deelname aan de kerstmart voor 2018 gedegen voorbereiden 



qua kosten, veiligheid en eisen van buitenaf. Jan neemt contact op met de controleur. In 
principe doen we weer mee. 
 
 
13 sluiting de voorzitter sluit de vergadering. 
 


