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Agenda Algemene Ledenvergadering 16 mei 2019
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.

Opening.
Mededelingen.
Notulen van de ledenvergadering van 24 mei 2018
Als bijlage.
Ingekomen stukken.
Jaarverslag.
Jaarrekening. Het financieel jaarverslag ligt vanaf 19.30 uur ter inzage.
Verslag van de kascontrolecommissie.
Benoeming kascontrolecommissie.
Mededelingen van het Bestuur.
Bestuursverkiezing. Aftredend zijn Marly van den Broek( niet herkiesbaar),
André van Vliet(herkiesbaar) Hennie Ruitenbeek(herkiesbaar). Mocht u
interesse hebben om plaats te nemen in het bestuur dan verzoeken wij u een
half uur voor de vergadering te melden bij één van de bestuursleden.
Rondvraag.
Sluiting.

Er is gelegenheid om nog gezellig na te praten met een drankje van het Buurthuis.
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Notulen Algemene Ledenvergadering Buurtvereniging Lopikerkapel 24-05-2018
Aanwezige bestuursleden: André van Vliet(Voorzitter), Patrick van Randwijk(Bar),
Hennie Ruitenbeek(Penningmeester), Anne-Marie de Kruijk( Algemeen bestuurslid) Marly van den
Broek(Secretaris/Notulist).

Aanwezige leden: Ali de Bruin, Cas & Jet van Rhenen, Peter & Yvonne den Hartog,
Daniëlle van Rhenen, Piet Benschop, Jordi den Hartog, Corrie van Soolingen, Annieka ter
Haar, Gerrit Markies, Truus Ligchaam, Pierre Streng, Cas & Ali van Soolingen, Patricia
van der Poel, Hans Verhoeven, Willemijn van den Poel, Matty van Rhenen, Toon van
Vliet,
Afwezige leden met kennisgeving: Diana Schilperoort(bestuurslid), Bea & Wim de
Bruin, Johan & Mirjam Boonstra.
1.

Opening: André opent de vergadering, hij heet ons allen welkom en vraagt een
minuut stilte voor dierbare overledenen.

2.

Mededeling: geen medelingen

3.

Notulen van de ledenvergadering 18-05-2017: de notulen worden goedgekeurd
en vastgesteld.

4.

Ingekomen stukken: geen ingekomen stukken ontvangen.

5.

Jaarverslag: Jordi licht namens de Kindervakantie week het verslag van de vrolijke
week in Duckstad toe. In 2018 bestaat de KVW 40 jaar daardoor wordt er extra
aandacht aan besteed. De sponsoren worden bedankt, zonder hun zou het niet te
realiseren zijn en de goede samenwerking met het Buurthuis wordt genoemd. Gerrit
heeft het verslag namens de 55+soos aangeleverd, voordat hij begint wil hij
Johannes de Bruin, Pie Kers-Bosch, Dirkje Broekhuizen-Langerak en Ariena
Hoogendoorn-Langerak memoreren Gerrit vermeldt dat er weer leuke activiteiten
zijn georganiseerd en goed zijn bezocht. Bert Verburg heeft een verslag van de
mannenclub “t Komt Goed aangeleverd, bedankt worden de sponsoren de R.I.T.,
Klever BV en Benschop Wolters en de samenwerking met het Buurthuis. Cas van
Soolingen licht toe dat het Oktoberfest 2017 zeer geslaagd was en het in september
2018 weer met samenwerking van het Buurthuis wordt georganiseerd. Marly heeft
een verslag van dansles aangeleverd. Sinds 2015 wordt tussen november en april
1x in de 14 dagen op de woensdag dansles gegeven. Er zijn 11 paren aan het
dansen. Op de donderdag 1x in de 14 dagen wordt er sinds 2017 ook dansles aan
jongeren gegeven, daar dansen 6 paren, er kunnen nog paren bij, bij voldoende
belangstelling start de dansles ook voor de jongeren weer in november. Willemijn
licht de 6 dartavonden toe, ze worden enthousiast bezocht, Daniëlle licht de
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kaartavonden toe, de Uitweg en Lopik stoppen, we hopen
dat ze in het Buurthuis komen kaarten. Willemijn geeft aan
dat er vorig jaar is gezegd tijdens de Jaarvergadering dat
er meer voor de jeugd zou worden georganiseerd. DJ les is toen geopperd, maar
helaas niet van de grond gekomen. Er wordt wel gebrainstormd over
jeugdactiviteiten, maar daarover is nog niets besloten. Daniëlle stelt Klaverjas les
voor. Gerrit vraagt waarom de activiteiten niet bekend worden gemaakt, niet
iedereen is op de hoogte van de activiteiten. André geeft aan dat ze op de website
staan, flyeren mag niet, al doen we dat wel in november, met Koningsdag en het
Kindervakantieweekboekje. Het idee wordt geopperd zoveel mogelijk activiteiten in
de Nieuwsbrief te zetten, ook kan er een mail bestand gemaakt worden, maar daar
bereik je niet iedereen mee,

6.

Jaarrekening: André geeft aan dat er wordt gewerkt aan een nieuw
boekhoudprogramma en het verslag er anders uitziet, andere grootboeknummers,
er is meer gebundeld. Er is jammer genoeg geen vergelijking met 2015. Er waren
vorig jaar problemen met het maken van het financiële jaarverslag doordat er voor
een ander boekhoudprogramma is gekozen. Het rapport van 2016 is wel
goedgekeurd door Mark Luysterbug van Rietveld accountancy met vergelijkingen
2016, 2015, 2014. Het verslag van 2017 ligt op tafel. Cas van Rhenen stelt het
rapport van Mark Luysterbug rond te delen zodat de leden het kunnen bekijken en
hun akkoord kunnen geven. Dit wordt gedaan, het rapport wordt door de leden
bekeken, goed gekeurd en vastgesteld. Truus heeft een vraag over de hoge
inventariskosten in 2016. André licht toe dat er een o.a. een Poolbiljart en mobiele
tap is gekocht, dit is goedkoper dan huren. Willemijn vraagt zich af waarom er weer
gekozen is voor een vast telefoonnr. André licht toe dat dit nodig is voor de
alarminstallatie en leden willen internet. De energiebelasting van 2017 is nog niet
ontvangen. De kosten van de KVW onduidelijk, dit komt doordat het anders is
uitgesplitst. De vraag wordt gesteld wat er onder kostenpost 1600 Crediteuren valt.
Dit zijn vergunningen van de Gemeente en Crescendo. Het advies is om Crediteuren
beter te splitsen. De vraag wat er valt onder reclame en advertenties, dit waren de
overlijdensberichten van Dick en Joke. Het advies wordt gegeven om over
vergoedingen te praten en niet over lonen. André bedankt voor de tip, dit wordt
aangepast. André laat weten dat post 2140 (lonen feesten) wordt aangepast.

7.

Verslag van de kascontrolecommissie: Pierre licht nog even toe dat door het in
gebruik nemen van een ander boekhoud methode dan Henk Lappée gebruikte het
lastig is een voor de leden duidelijk verslag neer te zetten, het boekhoud systeem
zit nu anders in elkaar. Bea is nu op vakantie, Pierre geeft ook namens Bea de
complimenten aan André, de kas is keurig op orde, Pierre en Bea geven akkoord. André
bedankt voor de kascontrole en gaat voor het komende jaar kijken of het verslag
nog verbeterd en overzichtelijker gemaakt kan worden.

8.

Benoeming kascontrolecommissie: volgend jaar vertegenwoordigen Bea de Bruin en
Alie van Soolingen de kascontrole.
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9.

Mededelingen van het Bestuur: Peter wordt bedankt
voor zitting in het Bestuur en voor het coördineren van het
buiten terrein, het is heel mooi geworden. Patrick wordt
bedankt voor zijn zitting in het bestuur(12 jaar) Blij zijn we dat beide wel vrijwilliger
blijven. Blij zijn we met alle vrijwilligers en in het bijzonder met Wim die nu al
Conciërge wordt genoemd en wij vaak een beroep op kunnen doen.

10. Bestuursverkiezing: Peter en Patrick treden af, Marly geeft aan dat dit haar
laatste jaar is in het bestuur. Alie de Bruin heeft zich aangemeld en neemt plaats in
het bestuur, welkom Alie en een prettige samenwerking.
11. Rondvraag: Cas van Soolingen: Op de zaterdag niet zoveel volk meer is, advies
meer evenementjes of thema avonden organiseren, bv voetbalavonden of een
loterij. Willemijn: meer adverteren in AD en Zenderstreek voor de
Biboavond/Dartavond en Klaverjasavond. André geeft aan wel een mail te sturen
maar de advertentie wordt niet altijd geplaatst. Alie: mailadressen verzamelen en
regelmatig de leden een mail sturen met de activiteiten, je bereikt dan alleen de
leden en we willen een groter bereik. André geeft aan dat nieuwe inwoners worden
benaderd. Gerrit: wanneer vindt de verbouwing van de kleine zaal plaats. Dit vindt
plaats in de zomervakantie, Hennie legt uit dat er openslaande deuren komen. De
vergunningen zijn rond, er moeten leidingen verlegd worden, een flinke klus.
12. Sluiting: André bedankt de leden voor hun belangstelling en aanwezigheid en w e
drinken en praten gezellig wat na.

