SENIORENVERENIGING DE KERSENPLUKKERS
NOTULEN VAN DE OP 15 MAART 2017 GEHOUDEN ALGEMENE LEDENVERGADERING

Aanwezig: circa 95 leden en het voltallige bestuur.
1.

Opening door de voorzitter.
- De voorzitter, mevrouw Marie-José van de Kimmenade, opent om 14.00 uur de vergadering en
heet de aanwezigen van harte welkom bij de jaarlijkse ledenvergadering, welke voor de 65e maal
wordt gehouden.
- Een bijzonder woord van welkom richt de voorzitter aan de ereleden en aan de leden van
verdienste. Tevens ook een woord van welkom aan de medewerkster en de vrijwilligers van de
vereniging.
- De voorzitter vraagt om een moment van stilte om de overleden leden van het afgelopen jaar te
gedenken.
- De voorzitter geeft aan dat na de vergadering een hapje en een drankje worden geserveerd met
een muzikale begeleiding.
- De voorzitter geeft aan dat een nieuw beleidsplan voor de periode 2017-2010 in concept gereed
is en aan de leden zal worden voorgelegd zodra de definitieve versie gereed is.

2.

Ingekomen stukken en mededelingen.
Er zijn afmeldingen binnen gekomen van Marij Damen, Marian van Griensven, Anne-Marie en Johan
Kuijten, Jos en Riky Borst, Hein en Trui Hofstede en het bestuur van Canta Classica.
Er zijn geen ingekomen stukken en geen verdere mededelingen.

3

Notulen algemene vergadering van 16 maart 2016.
De notulen van de voorgaande algemene vergadering worden in de vergadering niet meer
voorgelezen. Ze zijn, zoals is aangekondigd in het Nieuws Bulletin, 14 dagen vóór deze vergadering,
voor de leden in De Vliegert ter inzage gelegd, waarbij gelegenheid was op- en/of aanmerkingen te
maken. Hiervan is geen gebruik gemaakt en derhalve worden de notulen door de vergadering
ongewijzigd vastgesteld met dank aan de samensteller.
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Jaaroverzicht 2016 van de secretaris.
Het jaaroverzicht wordt door de secretaris, Ton van den Bruele, ter vergadering voorgelezen.
Het verslag geeft geen aanleiding tot vragen of opmerkingen uit de vergadering.
De voorzitter complimenteert en bedankt de secretarissen voor het vele werk van het afgelopen jaar
en voor de samenstelling van het jaaroverzicht.
De leden uiten door middel van applaus hun goedkeuring aan het jaarverslag 2016.
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Financiële jaarstukken van de penningmeester.
a. goedkeuring jaarrekening 2016
De voorzitter geeft het woord aan de penningmeester, Ben Janssen, voor een toelichting op de
jaarrekening over 2016 welke ook ter inzage op de leestafel heeft gelegen.
De penningmeester geeft aan dat het jaar 2016 is afgesloten met een mooi positief resultaat dat is
toegevoegd aan de vrije reserve.
Er heeft ook een toevoeging plaats gevonden aan een reserve voor de viering van het 70-jarige
jubileum van De Kersenplukkers in 2021 en daarnaast hebben extra dotaties plaatsgevonden aan de
bestemmingsreserves van Stichting De Oude Kersenboom. Deze extra dotaties zijn nodig om ervoor
te zorgen dat alle voorziene onderhoudsuitgaven aan het gebouw en de installaties en de voorziene
uitgaven voor onderhoud, aanschaf en vervanging van inventaris en inrichting volgens de opgestelde
25-jarige meerjaren begroting kunnen worden gedekt.
b. goedkeuring van de begroting 2017
De begroting voor het jaar 2017 heeft ook op de leestafel ter inzage gelegen.
De penningmeester geeft nog een korte toelichting op deze voorliggende begroting en geeft daar
nogmaals bij aan dat gezien de te verwachten kosten bij Stichting De Oude Kersenboom met
betrekking tot het pand en de inrichting ook voor dit lopende jaar een extra storting zal plaatsvinden

vanuit De Kersenplukkers naar de bestemmingsreserves van Stichting De Oude Kersenboom. Verder
dankt Ben Janssen Wim Schreurs die hem als 2e penningmeester gedurende de voorbije jaren heeft
ondersteund en ook Jeanne Laming voor haar bijdrage aan de administratieve werkzaamheden in het
voorbije jaar en de leden van de kascommissie voor hun werkzaamheden.
Vanuit de leden zijn er geen vragen over de voorliggende begroting en wordt door de leden
goedgekeurd.
Vaststelling contributie 2017
Deze vaststelling vindt plaats na de pauze.
De voorzitter dankt de penningmeester voor de uitgebreide verslaglegging en de toelichting hierop.
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Verslag kascommissie (Antoon Koolen, Martin Verspaget en Guido de Paauw).
Door het kascommissielid, Antoon Koolen, wordt verslag gedaan van de bevindingen. Hij stelt dat de
boeken van de penningmeester zijn onderzocht en in orde bevonden. De kascommissie stelt de
ledenvergadering voor de rekening en verantwoording over het jaar 2016 goed te keuren en het
bestuur en de penningmeester ter zake decharge te verlenen.
De ledenvergadering besluit dienovereenkomstig.
De voorzitter bedankt de leden van de kascommissie voor hun bijdrage.
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Benoeming kascommissie.
Het commissielid, Antoon Koolen, is aftredend en niet herkiesbaar. Omdat zich geen nieuwe
kandidaten hebben aangemeld, heeft het bestuur Henk Groenemans benaderd om zitting te nemen
in de kascommissie en deze heeft hierin toegestemd. De ledenvergadering kan met deze benoeming
instemmen. De voorzitter wenst de commissie alle succes toe voor het komende jaar.
8.
Voorstel tot aanpassing van de statuten
Door de vicevoorzitter, Joop van Zwet, wordt een korte toelichting gegeven op de voorgestelde
statutenwijziging. De tekst van de gewijzigde statuten heeft op de leestafel ter inzage gelegen en de
statutenwijziging is ook al aangekondigd in het Nieuws Bulletin waarbij de wijzigingen ook zijn
opgenomen. Een vraag van Hans Zwart uit de zaal had meer betrekking op de wijziging in het
huishoudelijk reglement dan op de voorgestelde statutenwijziging en zal bij dat agendapunt opnieuw
aan de orde komen.
Medegedeeld werd nog dat over de statutenwijziging pas in een tweede ledenvergadering, te
houden binnen vier weken na deze vergadering, waarbij dan met twee/derde meerderheid van de
dan aanwezige stemgerechtigde leden, kan worden besloten volgens het nu voorliggende concept.
9.
Voorstel tot aanpassing van het Huishoudelijk Reglement
Door Wim Schreurs wordt een korte toelichting gegeven op de voorgestelde wijzigingen in het
huishoudelijk reglement. Zaken die al in de statuten worden geregeld, hoeven niet nogmaals te
worden vastgelegd in het huishoudelijk reglement, waarbij wel een verwijzing is opgenomen naar het
betreffende artikel in de statuten.
Een van de belangrijkste wijzigingen betreft de aanname van nieuwe leden, enerzijds de uitbreiding
naar alle senioren van de Gemeente Geldrop-Mierlo en anderzijds het delegeren aan het bestuur van
De Kersenplukkers van het aannamebeleid van buiten plaatselijke leden.
De toelating van leden uit de kern Geldrop komt voort uit een aanschrijven van de Gemeente
Geldrop op basis van het subsidiebeleid van de Gemeente en uit overleg met de besturen van de
bridgeclub en de biljartclub, die daarin geen bezwaren zagen met betrekking tot mogelijke aanwas
van nieuwe leden.
Hierna worden enkele vragen gesteld vanuit de leden: Hans Zwart vraagt hoe het nu geregeld is met
betrekking tot de aanname als lid van De Kersenplukkers van buiten plaatselijke leden. De
bevoegdheid tot aanname is gedelegeerd aan het bestuur van De Kersenplukkers die op een daartoe
ingediend verzoek kan beslissen.
Jeanne Vermeeren vraagt hoe het is geregeld met bridgecussussen. Enkele jaren geleden is al een
afspraak gemaakt tussen het bestuur van De Kersenplukkers en van de bridgeclub dat bij de
beginnerscursussen tenminste de helft van de cursisten lid moet zijn of worden van De

Kersenplukkers en dat bij vervolgcursussen de cursisten lid moeten zijn van De Kersenplukkers (en
van de bridgeclub).
Harrie Liebreks vraagt of alle senioren uit Geldrop nu lid kunnen worden van De Kersenplukkers. Ja,
het lidmaatschap wordt opengesteld voor alle senioren uit de gemeente Geldrop-Mierlo.
Wim Kersten vraagt of er niet een betere manier te bedenken is voor de formele vaststelling van de
toestemming voor statutenwijziging. De te volgen procedure is wettelijk vastgelegd ook in onze oude
statuten en het werken met volmacht kan niet onbeperkt plaatsvinden.
Cor Vreven vraagt of feitelijke aanwezigheid bij de vergadering is vereist om te komen tot de
voorgestelde statutenwijziging. Wettelijk is bepaald dat de leden opgeroepen worden tot de
vergadering waarin de statutenwijziging wordt besproken. Een lid kan een ander lid machtigen om
namens hem te stemmen.
Met het voorstel tot wijziging van het huishoudelijk reglement wordt door middel van handopsteken
met overgrote meerderheid ingestemd.
Het nieuwe huishoudelijk reglement wordt echter pas van kracht na besluitvorming hierover in de
extra ledenvergadering van 12 april waarin ook over de voorgestelde statutenwijziging wordt
besloten.
Hierna wordt een korte pauze ingelast
5.b Vaststelling contributie 2017
Ter aanvulling op punt 5 b vraagt de voorzitter of de vergadering kan instemmen met het voorstel
om de contributie voor het jaar 2017 te handhaven op € 15,00 per jaar. Gezien het applaus dat volgt,
wordt dit voorstel aangenomen.
10. Bestuursverkiezing.
Aftredend als bestuurslid zijn mevrouw Nellie van der Sanden en de heren Ton van den Bruele en
Wim Schreurs alsmede Joop van Zwet en Maarten Verbruggen.
De eerste drie genoemden hebben zich niet herkiesbaar gesteld, de heren Joop van Zwet en Maarten
Verbruggen hebben zich wel herkiesbaar gesteld.
Er hebben geen voordrachten plaatsgevonden vanuit de leden van kandidaten.
Door het bestuur worden voorgedragen mevrouw Ans Waterschoot en de heer Arno Buij. De heren
Joop van Zwet en Maarten Verbruggen worden herbenoemd en de door het bestuur voorgedragen
leden worden benoemd met een applaus van de aanwezige leden.
De voorzitter feliciteert de bestuursleden met hun (her)benoeming.
De voorzitter spreekt een woord van dank uit naar Mariet van Tilborg voor het vele werk dat zij de
afgelopen jaren verricht heeft voor de vereniging en stelt aan de leden voor om haar te benoemen
tot lid van verdienste van de vereniging.
Dit voorstel wordt met applaus ontvangen door de aanwezige leden die hiermee hun akkoord geven
aan de voordracht tot lid van verdienste.
Door de voorzitter wordt de bijbehorende oorkonde uitgereikt vergezeld met een mooie bos
bloemen.
Dan spreekt de voorzitter een speciaal woord van dank uit naar Nellie van der Sanden die ook al vele
jaren zich bijzonder heeft ingezet voor de vereniging. Zij stelt aan de leden voor om Nellie te
benoemen tot erelid van de vereniging. Ook dit voorstel wordt met applaus van de leden ontvangen
en daarmee akkoord bevonden.
Ook aan Nellie wordt de oorkonde uitgereikt behorende bij het erelidmaatschap van de vereniging
met een mooie bos bloemen.
Hierna neemt de voorzitter afscheid van de beide aftredende, niet herkiesbare leden Wim Schreurs
en Ton van den Bruele. Ook de beide echtgenotes worden uitgenodigd op het podium en in de
dankbetuiging betrokken. De beide vertrekkende bestuursleden worden bedacht met een attentie en
de echtgenotes ontvangen een mooie bos bloemen met dank voor het vele werk dat voor de
vereniging is gedaan.
11 Rondvraag.
- Hans Zwart vraagt nogmaals hoe het nu geregeld is met de aanname van buiten plaatselijke
leden. Nogmaals wordt hem en de leden duidelijk gemaakt dat dit een bevoegdheid is van het

bestuur om daarover te beslissen. Buiten plaatselijke kandidaat-leden dienen zich aan te melden
bij het bestuur met een korte motivatie van hun aanvraag voor het lidmaatschap en het bestuur
kan dan daarover de beslissing nemen. De eerder geformuleerde toetsingscriteria zijn daarbij
niet meer van toepassing maar uiteraard zal het bestuur de motivatie van de kandidaat
beoordelen alvorens een beslissing te nemen. Een geaccepteerd lid van de vereniging kan zich
bij elke onderafdeling aanmelden om deel te nemen aan de door die onderafdeling
georganiseerde activiteiten.
12 Sluiting.
De voorzitter spreekt haar dank uit aan de bestuursleden en zegt trots te zijn op haar
medebestuursleden. Tevens bedankt zij alle vrijwilligers voor hun getoonde inzet.
Zij sluit de vergadering met dank aan alle aanwezigen en nodigt hen uit om te genieten van de hapjes
en drankjes en van de muziek die na afloop van de vergadering zal gaan spelen.
Mierlo, 16 maart 2017
Joop van Zwet
2e secretaris

Vastgesteld in de ledenvergadering van 14 maart 2018
De secretaris,
Joop van Zwet

De voorzitter,
Marie-José van de Kimmenade

