VERSLAG VAN DE SECRETARIS OVER 2018
In 2018 bestond onze vereniging 67 jaar en het bestuur is blij dat we weer 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 2018 hebben zich 50 nieuwe leden aangemeld (tegenover 69 in 2017). Helaas moesten wij in deze periode
door overlijden, verhuizingen en opzeggingen van 70 (62) leden afscheid nemen. Daardoor is het afgelopen
jaar het aantal leden per saldo afgenomen met 20 leden tot 1.352 personen.
Het totaal aantal vrijwilligers voor alle soorten van werkzaamheden bedraagt 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 2018 eindigde met
een vast medewerkersbestand van 2 personen, Elaine, die het hele jaar haar beste beentje heeft
voorgezet om het ons allemaal naar de zin te maken, aangevuld met Trees van Schijndel. Wij zijn
Elaine en ook Trees samen met de barvrijwilligers zeer erkentelijk voor hun inzet en flexibiliteit.
Een bindende factor binnen onze vereniging is het Nieuws Bulletin. Het vergt heel wat inzet van het
redactieteam om elke maand weer een nieuw blad 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 afdelingen 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 ook meer dan op zijn plaats voor de bezorgers van het Nieuws
Bulletin.
Daarnaast krijgt onze website steeds meer uitstraling en veel informatie over de vereniging en haar activiteiten
is terug te vinden op onze website. Het verdient dan ook aanbeveling om nog meer gebruik te maken van de
website en kennis te nemen van de informatie die daarop te vinden is. Een woord van dank aan onze
webmaster, Arno Buij, die dit allemaal verzorgt en bijhoudt is zeker op zijn plaats.
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.
Het zou fijn zijn als meer jongere 50/60 plussers de weg naar De Vliegert zouden weten te vinden om
daarmee ook een bijdrage te leveren aan activiteiten die voor deze leeftijdscategorie aantrekkelijk
zijn.
Onder aanvoering van Maarten Verbruggen hebben in 2018 investeringen plaatsgevonden in
energiebesparende maatregelen. Ook nadrukkelijk wordt in de gaten gehouden welk onderhoud
nodig is en welke verdere verbeteringen nog kunnen worden aangebracht, samen met de leden van
de “poetsploegen” wordt er steeds aan gewerkt om het pand ook schoon te houden om het gebouw
en daarmee het comfort voor onze leden zo goed mogelijk te laten zijn.
Wat onze afdelingen betreft kan worden vastgesteld dat we op zoek blijven naar nieuwe initiatieven
en om afdelingen zich te laten ontwikkelen. Wel worden sommige activiteiten al minder als gevolg van
kleinere bezetting of verminderende belangstelling, maar gelukkig zijn er ook afdelingen die nog
steeds groeien qua activiteiten en ledenaantal. Ook de activiteitencommissie is met een nagenoeg
compleet bezetting bezig om een vernieuwend en aantrekkelijk programma op te stellen.
Een toenemende zorg is echter het gegeven dat het steeds moeilijker wordt om bestuursleden te
vinden voor zowel het hoofdbestuur als voor de afdelingen, de voorzitter heeft hiervan al melding
gemaakt in haar openingswoord. Zonder voldoende bekwame bestuursleden wordt het steeds lastiger
om een vereniging of een afdeling draaiende te houden omdat het steeds meer inzet vraagt van
steeds minder bestuursleden. Daarom ook nogmaals een oproep aan onze leden om zich
beschikbaar te stellen voor bestuursactiviteiten of andere vormen van inzet voor de vereniging.
Desondanks gaat het bestuur van De Kersenplukkers, samen met ons leger aan vrijwilligers, toch
weer de uitdaging aan om in 2019 wederom zo goed mogelijk voor de vereniging te blijven zorgen.
Mierlo, 13 maart 2019

