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Verslag Algemene Ledenvergadering Buurtvereniging
Lopikerkapel d.d. 5 oktober 2021
Aanwezige bestuursleden: André van Vliet (Voorzitter), Hennie Ruitenbeek (Vice
Voorzitter), Anne-Marie de Kruijk (Penningmeester), Alie de Bruijn (Secretaris).
Afwezige bestuursleden: Diana Schilperoort (Algemeen lid).
Aanwezige leden: Mattie van Rhenen, Patricia van der Poel, Hennie Beenen, Yvonne ter
Haar, Jordi den Hartog, Peter den Hartog, Willem de Bruijn, Bea de Bruijn, Miriam Boonstra,
Johan Boonstra, Coby Verhoeven, Harry van der Salm, Alie van Soolingen.
Afwezige leden met kennisgeving: Herma Ruitenbeek, Hans Verhoeven.
Opening
André opent de vergadering. Hij heet ons allen welkom en vraagt een minuut stilte voor
dierbare overledenen.
1.

Mededelingen Bestuur & leden
Namens het Bestuur: wij willen graag alle leden en vrijwilligers bedanken voor hun steun in
alle opzichten de afgelopen periode. Het pand en het erf om het pand heen vergen veel
onderhoud. Speciale dank aan Willem de Bruijn voor het opknappen en verven van onder
andere de kleine zaal, een groot deel van de keuken en allerlei andere werkzaamheden qua
onderhoud.
Daarnaast is de keuken verbouwd: er zitten nu dubbel glas ramen in de keuken en de vloer
is vervangen.
Namens de leden: Johan Boonstra vraagt of er contact met de Gemeente Lopik is
betreffende ruimtelijke ontwikkeling in de kern vanuit de Buurtvereniging? Op dit moment
niet. Wellicht dat dit onder de aandacht gebracht kan worden van de Stichting Lopikerkapel.
2.

Notulen van de ledenvergadering 16-05-2019
Pagina 1: Namen Alie, Bea en Willem de Bruijn staan onjuist genoteerd. Ook was Bertus
Borst aanwezig, niet Bert de Os.
Pagina 2: Genoteerde aantal betalende leden 187, maar waren er 147.
Pagina 2: Punt rondvraag Anton – zaalhuur betalen bij feesten voor leden. Bestuur heeft dit
wel besproken, voor leden zijn we aan het overwegen om dit te laten vervallen, nog geen
definitief besluit genomen ivm de Corona. Voor niet-leden is al wel besloten in het bestuur
om dit wél in rekening te blijven brengen. De aanwezige leden zijn het hier mee eens.
Verder geen op of aanmerkingen en de notulen van 16-5-2019 worden goedgekeurd en
vastgesteld.
3.

Ingekomen stukken
Geen ingekomen stukken ontvangen.
4.
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Verslagen activiteitencommissies
Kindervakantieweek. Zie ingekomen verslag. Bedankt aan: Peter den Hartog voor het
gebruik van de tafels & stoelen en het opblazen van de luchtbedden; Cas en Alie van
Soolingen voor het lenen van de parasols; De Rode Leeuw voor de ijsjes; JP en Mirella van
de Akker voor de sponsoring van de dixies, en de vele anderen die hun steentje hebben
mogen bijdragen. Yvonne ter Haar wil ook aangeven dat ze erg blij zijn met betrokkenheid
van het bestuur.
De verslagen van de 55+, klaverjassen en dansles zijn er dit jaar niet. Er zijn door
omstandigheden Corona/COVID-19 nauwelijks of geen activiteiten geweest in deze. Hopelijk
kunnen we volgend jaar weer leuke verslagen met iedereen delen.
5.

Jaarrekening
Door Corona/COVID-19 uiteraard zichtbaar in de cijfers een slecht jaar. Er is gekeken naar
wat wél mogelijk was, daardoor is bijvoorbeeld de keuken voor afhalen geopend geweest.
Hierdoor zijn er wel wat inkomsten gegenereerd.
6.

Inkomsten
Sponsoring -> is de sponsoring van gelden voor verbouwing etc., en bijvoorbeeld de verf die
Willem de Bruijn heeft gesponsord.
Corona subsidie -> dit betreft inkomsten van leden die gehoor hebben gegeven aan de
oproep voor steun in de contributiebrief. De benaming wordt aangepast om het duidelijker te
maken.
Verhuring zaal -> StukTV heeft het Buurthuis gehuurd voor de opname van ‘De Kluis’.
Uitgaven
Energie -> is hoger dan in 2019. Dat zijn alle opgetelde termijnbedragen in 2020. De
jaarafrekening is in Q1 van 2021 ontvangen en uitgekeerd, dit zal dus op de jaarrekening van
2021 komen te staan groot € 1.723,60.
Totaal
Doordat we niets hebben kunnen organiseren gedurende het jaar, is de eindstand helaas
negatief. Er is wel nog een subsidie vanuit de Gemeente Lopik toegezegd groot € 4.100,00
als tegemoetkoming van gemiste inkomsten over 2020. Ook dit komt terug op de
jaarrekening van 2021.
Verslag & benoeming kascontrolecommissie
Dit jaar hebben Alie van Soolingen en Coby Verhoeven de kascontrole uitgevoerd. Het
financiële jaarverslag is goedgekeurd.
Coby Verhoeven is automatisch volgend jaar kascontrolecommissie lid (heeft dit 1 jaar
gedaan). Patricia van der Poel wil dit oppakken. De kascontrolecommissie van 2021 is dus
benoemd vanuit de aanwezige leden.
7.

Bestuursverkiezing
Alie de Bruijn (secretaris) is dit jaar aftredend en herkiesbaar. Handopsteking: unaniem
herkozen met de aanwezige leden.
8.
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Alie van Soolingen heeft zich aangemeld om plaats te nemen in het bestuur. Handopsteking:
unaniem goedgekeurd door de aanwezige leden.
Rondvraag
Jordi den Hartog – AED. Hoe werkt dit? AED is eigendom van de Gemeente Lopik. Als er
een melding van reanimatie is bij de hulpdiensten wordt er een bericht gestuurd naar de
burgerhulpverlening. In dat bericht staat een code waarmee je de kast kunt openen. Het zou
vanuit de Gemeente gecommuniceerd moeten worden hoe het werkt, hier wil André wel
achteraan gaan of dit nog opgepakt kan worden. Wij zullen als vereniging hier zelf ook mee
aan de slag gaan om voor onze buurtbewoners een avond te organiseren.
Hennie Beenen – Gemeente Lopik zal niet lang meer zelfstandig blijven bestaan. Op 28
oktober 2021 is hier een bijeenkomst over, de Gemeente heeft het Buurthuis hiervoor
gehuurd. Hennie is gevraagd om als ambassadeur mee te helpen. Hij acht het belangrijk dat
er vanuit Lopikerkapel ook mensen voor aansluiten. Mattie haakt hierop aan met de
opmerking of er dan ook eventueel over de snelheid van het verkeer in de kern gesproken
kan worden. André geeft aan dat het vooral zaak is dat inwoners als individu hierover contact
leggen met de gemeente zodat er ook inzichtelijk is hoe dit leeft onder de inwoners. En wil
graag aangeven dat als je je stem wilt laten horen, je dit op 28 oktober bij de bijeenkomst
van de gemeente zeker moet doen. In ieder geval heel fijn om te horen dat Hennie
ambassadeur is en wij als bestuur open staan om, als het mogelijk is, te ondersteunen in
communicatie. Denk ook aan de Stichting Lopikerkapel.
Harry van der Salm – heeft gehoord over de feestavond, vind hij heel leuk. Of we al meer
ideeën hebben voor feesten, hij neemt contact op met Alie de Bruijn hierover.
9.

Sluiting
André bedankt de leden voor hun belangstelling.
10.
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