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ALGEMENE LEDENVERGADERING 
2021 
Datum: maandag 11 april 2022 
Locatie: Echos Home Oirschot 
Tijdstip: 19:30-21:00 

Renata Juinen voorzitter X Lieke Bruijnaers Lid X 

Peter Nuijten vice-voorzitter X Bojoura Broekmeijer Lid X 

Hans Wolbers secretaris X Debby Sweebroek Lid X 

Fred van Och penningmeester X Verslag door Hans Wolbers 

   Met aantekeningen van Debby Sweebroek 

 
Aanwezige leden: Wim Zwegers, Mark Senders, Frans van de Wegen, Ton van der Burgt, Ellen 
van Rijthoven (met partner Henry van Asten), Nel Kampert, Toon van Och en Chantal Bang. 
 
Afwezige leden met kennisgeving: Nevilla Hazekamp, Mary Simis, Ger de Ruiter, Andre 
Hogendoorn, Jessica Maas en Carina van Zwet. 

 
1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering om 19:39 uur en heet iedereen van harte welkom. Hans 
vermeldt de afwezige leden. Ton van der Burgt heeft zich aangemeld maar is afwezig. Uiteindelijk 
komt Ton om 19:42 uur als nog binnen. 
 

2. Bestuursverkiezing 
Er zijn drie leden herkiesbaar. Renata, Peter en Fred. Daarop is een bestuursuitvraag gedaan. 
Mark Senders heeft zich aangemeld als nieuw lid. Hij heeft in het verleden in het bestuur van de 
wijkvereniging gezeten en heeft daar veel ervaring opgedaan met het organiseren van activiteiten. 
Hij wil graag wat voor de PV en de collega’s betekenen. 
 
Als we Mark toelaten tot het bestuur, dan komen we op een 8-persoons bestuur uit. Daarop geven 
Nel en Ellen aan dat het altijd oneven moet zijn. Hierop reageert Hans dat dat niet noodzakelijk is. 
Alleen in het geval er ergens over gestemd moet worden dan is oneven wenselijk. In dat geval zal 
er 1 lid (bijvoorbeeld de voorzitter, of de organisator van de activiteit) niet meestemmen. Dit werd 
nu ook al gehandhaafd als we met een even aantal vergaderde. Nel en Ellen (en de andere leden) 
konden zich hierin vinden. 
 
Aan de leden wordt het volgende voorstel voorgelegd: 
8-persoons bestuur, waarbij Renata op eigen verzoek terug treedt als voorzitter en verder gaat als 
algemeen lid. Peter wordt voorzitter en Fred blijft penningmeester. Mark treedt toe als algemeen 
lid. Vergaderingen vinden plaats indien het bestuur bij meerderheid (minimaal 5 personen) 
aanwezig is. Er wordt op dit moment geen vice-voorzitter aangesteld. Mocht Peter verhinderd zijn 
dan zal dit tijdens de vergadering opgepakt worden. 
Extra aandachtspunt: in de toekomst zullen we NIET uitbreiden naar een bestuur groter dan 8 
personen! Dan zal er daadwerkelijk gestemd moeten gaan worden. 
 
Het voorstel wordt unaniem aangenomen. 
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Renata geeft het voorzitterschap en de bijbehorende hamer over aan Peter. 
Peter bedankt Renata voor haar bijdrage als voorzitter. Hans overhandigd namens de leden en 
het bestuur een paasplantje als bedankje. 
 

3. Jaarverslag secretaris 
Hans leest het jaarverslag voor. 
 
Het verslag wordt positief ontvangen. Chantal vraagt hoe we nieuwe leden hebben aangetrokken. 
Vooral Debby heeft veel leden binnen geharkt toen ze als e-Mer stond. Daarnaast hanteren we 
een actieve houding ten opzichte van pensionado’s om die binnen te houden. Dit is succesvol!  
 

4. Jaarverslag penningmeester 
Fred deelt het beknopte financieel jaaroverzicht en de gedetailleerde lijsten ter inzage uit. Na 
afloop graag weer teruggeven. We hebben geen geheimen, maar lopen er niet mee te koop. Onze 
financiën hoeven niet op straat komen te liggen. 
 
Hans legt nog uit dat we een eigen bijdrage van 45 euro krijgen per betalend lid in dienst van 
Hermes. Deze bijdrage is onder andere ook om bussen te kunnen inhuren, aangezien we die niet 
meer van Hermes kunnen gebruiken.  
 
Toon merkt op dat de balans van de Sinterklaas inkomsten en uitgaven niet klopt. Dit is helaas al 
jaren. De bijdrage die Hermes geeft voor het Sinterklaasfeest is net voldoende voor de Sint&Piet 
club. De cadeaus worden uiteraard ook door Hermes betaald. Alle bijkomende zaken als een 
hapje en een drankje betaald de personeelsvereniging. We proberen dit altijd binnen de perken te 
houden.  
We hadden graag een compleet financieel plaatje willen opbouwen afgelopen jaar om daarmee 
naar de directie te gaan, maar door corona hebben we het Sint feest niet gehouden zoals 
normaal. We proberen dit dan ook voor dit jaar te verwezenlijken. 
 

5. Kascontrole commissie 
 a.  Verslag kascontrolecommissie 2021 
Wim doet een praatje. Zag er heel netjes verzorgd uit. Cijfers kloppen tot op de cent. Enkele 
zaken wat er mee wordt bedoeld zijn netjes uitgelegd door Fred. Oh ja… en de verzorging was 
prima! 

 
 b. Selectie kascontrolecommissie 2022 
Wim wil volgend jaar de kascontrole commissie wel weer doen. 
Frans van de Wegen wordt de 2e persoon. Fred zal beide t.z.t. uitnodigen. 
 
6. Agenda/activiteiten 
Peter kondigt een primeur aan voor de aanwezige leden. Er komt een barbecue aan op 15 en 22 
mei. De uitvraag hiervoor start deze week. 
 
Een tweede primeur betreft de mededeling dat we een uitvraag bij de leden willen doen voor de 
bestemming van de familie uitstap op 4 september. Hier wordt al gelijk enthousiast op gereageerd, 
wat ons doet beseffen een maximale rij afstand op te nemen in de uitvraag. 
 
Verder komt het pannenkoeken eten nog ter sprake. Het bestuur betreurt dat er nog slechts 9 
kinderen aangemeld zijn! En dat voor een specifiek op kinderen gerichte activiteit. Wim 
vraagt/oppert of bijvoorbeeld een verrassing erbij een optie is. 
Ook onze ideeënlijst voor activiteiten wordt uitgedeeld en bekeken. Er wordt positief op 
gereageerd. Aanvullingen zijn altijd welkom. 
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7. Rondvraag 
Frans: jullie hebben het keurig netjes geregeld 
Chantal: de eerste keer dat ik bij een ledenvergadering ben, ik ben erg verbaasd over hoe 
het gaat. Papieren zien er fantastisch uit. Super goed georganiseerd. 
Wim: Altijd een fijn bestuur gehad. De frisse wind is fijn. Zeker de digitale vooruitgang is 
prettig en zorgt ervoor dat ik me meer betrokken voel. 
Mark: bedankt 
 
8. Sluiting 
Peter heet Mark welkom in het bestuur en nodigt iedereen uit om nog samen te genieten 
van een hapje en een drankje. Vervolgens sluit hij de vergadering om 20:12 uur. 
 
Een nabrander tijdens de borrel van Chantal: 
Ik besef ineens dat ik nog wel iets had…. Ik vond het zo leuk om in het cadeauteam voor 
Sinterklaas te zitten. Dat gaf me echt een fijn gevoel. En het was ook een leuk clubje. Heb 
nu al weer zin in dit jaar! 
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 Secretarieel jaarverslag 2021 

Dit verslag is opgemaakt door Hans Wolbers, secretaris. 

Door de situatie rond corona zijn we het jaar gestart zonder activiteiten, ook de algemene 

ledenvergadering heeft hierdoor geen doorgang gevonden. Wel heeft de kascontrole commissie, 

bestaande uit Cemal Findikli en Hans Wolbers op 21 april een controle van de financiële boeken 

over 2020 gedaan en daarbij geen bijzonderheden gevonden. 

Peter Smits en Nevilla Hazekamp hadden aangegeven hun bestuursfunctie te willen beëindigen. 

Zodoende is er via een nieuwsflits een uitvraag gedaan voor nieuwe bestuursleden. Hieruit is op 

11 mei het ondertussen bekende 7-koppige bestuur ontstaan. 

Op 20 mei had het nieuwe bestuur hun eerste vergadering en zijn de eerste stappen gezet om 

weer activiteiten te gaan opzetten. De leden zijn daarover geïnformeerd via een nieuw format van 

de nieuwsbrief, die positief is ontvangen. 

De eerste activiteit ging naar Safaripark De Beekse Bergen. Er gingen 73 personen mee, waarvan 

een deel reisde per bus van Kupers, gereden door ex-collega Kevin Looijmans. Als verrassing 

kreeg iedereen een bon voor een frietje, snack en frisdrank. Dit werd enthousiast ontvangen. Het 

was een leuke, gezellige dag.  

In het Veemgebouw hebben we een bier proeverij gehouden. Deze was als vanouds weer goed 

vochtig en viel goed in de smaak, net als de bijbehorende hapjes. Er gingen maar liefst 26 

personen mee. 

Ter gelegenheid van ons 45 jarig jubileum zijn we drie avonden naar ’t Zusje geweest. Het waren 

drie goed bezochte, gezellige avonden. In totaal heeft ‘t Zusje 150 collega’s met hun partner 

voorzien van lekkere hapjes en drankjes. Een presentje ter gelegenheid van het jubileum, een pen 

en ook de agenda hebben we hier uitgereikt. Voor de agenda hebben we gelijk een inventarisatie 

gehouden wie die nog ontvangen wil, zodat we die gerichter kunnen gaan inkopen. 

Voor de 20 vissers die dit najaar mee gingen hadden we een mooie locatie gevonden in Meijel. Bij 

de Peelvisser troffen we heerlijk weer en een uitermate goede vangst. De verzorging met 

koffie/thee, een ‘vette’ lunch en wat drankjes was prima. 

De jaarlijkse Sinterklaas traditie die de PV organiseert namens Hermes werd dit jaar in de vorm 

van een Pakjesbus gegoten. Helaas zat een groot Sint-feest er vanwege corona niet in, maar 

gelukkig is het alternatief goed ontvangen. 

Doordat de situatie rondom corona medio november weer erger werd hebben we helaas het 

besluit moeten nemen om onze activiteiten weer stop te zetten. 

Dit jaar zijn er enkele leden gestopt, maar hebben we ook weer een flink aantal nieuwe leden 

mogen begroeten. Het ledenaantal op 31 december 2021 is 167 leden. 


