VERSLAG VAN DE SECRETARIS OVER 2016
In 2016 bestond onze vereniging 65 jaar en het bestuur is blij dat we terug kunnen kijken op een geslaagd
Kersenplukkersjaar. Een jaar dat, net als in het gewone leven, gekenmerkt werd door goede en minder
plezierige gebeurtenissen.
In 2016 hebben zich 50 nieuwe leden aangemeld (tegenover 37 in 2015). Helaas moesten wij in deze periode
door overlijden, verhuizingen en opzeggingen van 53 (50) leden afscheid nemen. Daardoor is het afgelopen
jaar het aantal leden per saldo afgenomen met 3 leden tot 1.375 personen.
Het totaal aantal vrijwilligers voor alle soorten van werkzaamheden bedraagt op dit moment nog
steeds ongeveer 125 personen. Het bestuur dankt onze vrijwilligers voor hun inzet, immers zonder
deze inzet kunnen de vele activiteiten van onze vereniging niet in De Vliegert plaatsvinden. Het jaar
2016 eindigde met een vast medewerkersbestand van 1 persoon, Elaine, die het hele jaar haar beste
beentje heeft voorgezet om het ons allemaal naar de zin te maken, ook toen de omstandigheden dat
behoorlijk bemoeilijkten. Wij zijn Elaine erkentelijk voor haar inzet en flexibiliteit.
Een bindende factor binnen onze vereniging is het voorheen genoemde groene boekske, het Nieuws Bulletin.
Inmiddels is het uiterlijk van het Nieuws Bulletin, zoals u hebt kunnen zien, behoorlijk opgefrist en opgevrolijkt.
Het vergt heel wat inzet van het redactieteam om elke maand weer een nieuw blad, of moeten we nu zeggen
‘magazine’, uit te geven en hiermee onze leden op de hoogte te brengen en te houden van het reilen en zeilen
van de vereniging. Bijdragen van onderafdelingen of individuele leden worden zeker op prijs gesteld. Het
bestuur dankt het redactieteam voor al het werk dat zij voor de leden verrichten. Een bijzonder woord van
dank is meer dan op zijn plaats voor de bezorgers van het Nieuws Bulletin.
Iets waar wij bijzonder gelukkig mee zijn is natuurlijk onze prachtige accommodatie. Cultureel
Ontspanningscentrum De Vliegert is een trefpunt voor de medioren en senioren van Mierlo, een plek
waar wij met elkaar samen kunnen zijn en kunnen deelnemen aan de activiteiten die er plaatsvinden.
Hier bruist het van de activiteiten, maar het zou fijn zijn als meer jongere 50/60 plussers de weg naar
De Vliegert zouden weten te vinden. Onder aanvoering van Maarten Verbruggen wordt nadrukkelijk in
de gaten gehouden welk onderhoud nodig is en welke verbeteringen nog kunnen worden
aangebracht, om het gebouw en daarmee het comfort voor onze leden zo goed mogelijk te laten zijn.
De biljartzaal werd recent van een nieuwe vloer voorzien en we zijn al geruime tijd bezig om de
luchtbehandeling en daarmee het klimaat in de grote zaal te verbeteren. Dergelijke maatregelen zijn
bijzonder kostbaar. Wij prijzen ons daarom gelukkig dat zich enkele sponsoren hebben aangediend
om ons daarbij financieel te ondersteunen. Ook is uw bestuur doende om de entree en de bar een
wat gastvriendelijker uitstraling te geven. De uitwerking daarvan zult u na de zomervakantie kunnen
ervaren.
Energie is voorts gestoken in voorbereiding van een voorstel tot aanpassing van de statuten en het
huishoudelijk reglement, zoals dat vandaag aan u wordt voorgelegd. Immers de wereld om ons heen
verandert en wij zullen daar in mee moeten gaan; deels verplicht en deels vrijwillig, omdat we een
vereniging willen blijven die past bij de tijd waarin wij leven.
Wat onze onderafdelingen betreft kan worden vastgesteld dat we er enkele zijn verloren door
opheffing van het seniorenkoor en van de afdeling Mierlo van de KBO. Maar ook hebben zich nieuwe
initiatieven en daarmee onderafdelingen ontwikkeld in de vorm van een zanggroep die zich ‘samen
zingen’ noemt en de al jaren bestaande klussendienst, die de wens te kennen heeft gegeven in de
toekomst ook graag onder onze vlag te gaan opereren. Succesvol en daarmee al weer een vast
gegeven binnen onze vereniging zijn de door de carnavalsvereniging georganiseerde dansavonden.
En ook het aanbod van de activiteitencommissie, met een wat vernieuwende richting, begint in
toenemende mate uw belangstelling te trekken.
Zo gaat het bestuur van De Kersenplukkers, samen met ons leger aan vrijwilligers, graag de uitdaging
aan om in 2017 wederom zo goed mogelijk voor de vereniging te blijven zorgen.

