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Na de vergadering zal een Bingo gespeeld worden. We gaan eerst een drankje halen bij de 
bar, waarna we hiervoor plaatsnemen in de zaal.  
Er is uiteraard na de Bingo gelegenheid om nog gezellig na te praten met een drankje van 
het Buurthuis. 
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Verslag Algemene Ledenvergadering Buurtvereniging 
Lopikerkapel 2021 
 

Aanwezige bestuursleden: André van Vliet (Voorzitter), Hennie Ruitenbeek 

(Plaatsvervangend Voorzitter), Anne-Marie de Kruijk (Penningmeester), Alie de Bruijn 

(Secretaris), Alie van Soolingen (Algemeen lid). 

Afwezige bestuursleden: Diana Schilperoort (Algemeen lid). 

Aanwezige leden: Cas van Soolingen, Patricia van der Poel, Peter den Hartog, Yvonne den 

Hartog, Bertus Borst, Truus Lighaam, Akke Kools, Dick Broekhuizen, Willem de Bruijn, Bea 

de Bruijn, Jordi den Hartog, Corrie van Soolingen, Hennie Beenen, Gerrit Markies, Wil 

Markies, André van Zweden, Matty van Rhenen, Willemijn van der Poel, Els Benschop, Hans 

Verhoeven, Coby Verhoeven, Piet Benschop.  

Afwezige leden met kennisgeving: Herma Ruitenbeek, Cobie van Lent. 

1. Opening  
André opent de vergadering. Hij heet ons allen welkom en vraagt een minuut stilte voor 

dierbare overledenen. 

2. Mededelingen Bestuur & leden 
Namens het Bestuur: wij zijn blij dat de Coronamaatregelen achter ons liggen en dat wij weer 
volop bezig zijn om als vanouds activiteiten mogen en kunnen organiseren. Aan een ieder 
het verzoek om ons te helpen hierbij, met ideeën en helpende handen, want samen kunnen 
we leuke dingen opzetten.  
Er is genoeg onderhoud uitgevoerd het afgelopen jaar wat zonder de vrijwilligers niet 
mogelijk zou zijn geweest.  
Namens de leden: geen input.  
 

3. Notulen van de ledenvergadering d.d. 05-10-2021 
Pagina 1: naam Mattie moet als Matty geschreven worden. 18-05-2022: dit is aangepast. 
Pagina 2: zaalhuur betalen voor leden bij feesten. Is vorig jaar ook besproken, er is niets 
verandert t.o.v. vorig jaar.  
Verder geen op of aanmerkingen en de notulen van 05-10-2021 worden goedgekeurd en 
vastgesteld. 
 

4. Ingekomen stukken 
Geen ingekomen stukken ontvangen. 
 

5. Verslagen activiteitencommissies 
Kindervakantieweek. Zie ingekomen verslag wat Jordi toelicht tijdens de vergadering. Er 

waren ongeveer 50 kinderen en 15 tieners in het tienerprogramma. Het was het 2e jaar met 

Coronamaatregelen, er kon gelukkig iets meer dan het jaar ervoor. Betrokkenheid van 

vrijwilligers, sponsors, allerhande helpers en het bestuur worden gewaardeerd door de 
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organisatie van de Kindervakantieweek. Ze hopen weer een programma als vanouds neer te 

mogen zetten, alle details komen in het boekje te staan.  

De verslagen van de 55+ en klaverjassen 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.  

Er is vanuit het Buurthuis een feestavond met het thema ‘Halloween’ georganiseerd, wat een 

groter succes was dan verwacht. De activiteiten rondom de kindervakantieweek en de BiBo 

waren ondoenlijk te organiseren in verband met de toen geldende maatregelen rondom 

Corona, daarom is dit verder niet opgepakt. We hopen natuurlijk dat we dit jaar wel weer 

meerdere activiteiten kunnen organiseren.  

6. Jaarrekening 
De jaarrekening is door de boekhouder opgesteld met behulp van de penningmeester. Er is 

verlies gedraaid, dit is duidelijk zichtbaar in het verslag. Dit is onder andere te verklaren door 

het niet kunnen organiseren van activiteiten door Corona/COVID-19 waar er wel uitgaven 

zijn inzake onderhoud, vaste lasten etc.   

 

Inkomsten 

Subsidie Gemeente Lopik -> dit betreft een Corona subsidie. Dit is een subsidie die 

uitgegeven is omdat wij als vereniging geen recht hadden op ondersteuning door gemiste 

inkomsten ten gevolge van Corona. Deze subsidie is toegekend op basis van een overzicht 

wat aangeleverd is om te laten zien wat er aan inkomsten gemist is door de maatregelen.  

Sponsoring -> dit is wat echt apart gesponsord is. De Coronasteun die de leden/ 

buurtbewoners hebben gegeven, is apart vermeld.  

Opbrengst kaarten -> € 1.800 – er is niet gekaart, dus waar komt dit bedrag vandaan? Anne-

Marie (penningmeester) -> dit is de baropbrengst van de kaartavonden. Dit is van het 

seizoen, niet van het kalenderjaar.  

Zaalhuur -> StukTV heeft opnames van de Kluis gehad in het Zendgebouw; daarnaast heeft 

Bunnik Bouw enkele avonden het buurthuis gehuurd; de Gemeente Lopik heeft voor 

‘Waardevol Lopik’ het buurthuis gehuurd.  

 

Uitgaven 

Verzekering -> deze kosten stijgen helaas elk jaar. Dit gaat om het gebouw, opstal, inboedel, 

brand, vrijwilligersverzekering (de verzekering van de Gemeente Lopik springt alleen bij als 

de eigen verzekering niet dekkend is/ de premie onbetaalbaar wordt, dus dit is een verplichte 

verzekering).  

 

Energie -> we betalen maandelijks gas en elektra. De kosten zijn gemiddeld lager dan het 

jaar 2020. Het gebouw is erg moeilijk om goed te verwarmen, het dak is goed geïsoleerd 

evenals de ramen in de keuken. Verder is de isolatie verouderd. We hebben nu een 

thermostaat hangen die ingesteld wordt met een timer. Cas van Soolingen stelt voor om 

misschien een actie op te zetten om zonnepanelen te gaan regelen, dit kan echter alleen aan 

de achterkant (regels vanuit Gemeente Lopik i.v.m. de status van het pand). Het bestuur 

hoopt dat dit initiatief wel opgepakt zal worden, mogelijk kan er gekeken worden naar andere 

opties voor het verduurzamen (en verlagen van de energiekosten)? 
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Totaal 

Doordat er weinig georganiseerd is gedurende het jaar is de eindstand helaas negatief.  

7. Verslag & benoeming kascontrolecommissie 
Dit jaar hebben Coby Verhoeven en Patricia van der Poel de kascontrole uitgevoerd. Het 

financiële jaarverslag is akkoord, er is wel 1 vraag gesteld over de nieuw aangeschafte 

beamer. Dit is met Halloween afgesloten en was pas 2 maanden afgeschreven. Volgend jaar 

zal dit dus een andere beeld opleveren.  

Gerrit Markies vraagt of er voor de 55+ geen kascontrole uitgevoerd hoeft te worden.  

Patricia Verhoeven is automatisch volgend jaar kascontrolecommissie lid (heeft dit 1 jaar 

gedaan). Matty van Rhenen wil dit oppakken voor het komende jaar. De 

kascontrolecommissie van 2022 is dus benoemd vanuit de aanwezige leden.  

8. Bestuursverkiezing 
André van Vliet (voorzitter) is dit jaar aftredend. André heeft aangegeven zich voor de laatste 

termijn van 3 jaar herkiesbaar te stellen en hoopt dat er iemand anders opstaat om de rol 

van voorzitter aan over te dragen. Handopsteking: unaniem herkozen door de aanwezige 

leden. 

Hennie Ruitenbeek (Plaatsvervangend voorzitter) is dit jaar aftredend. Hennie heeft 

aangegeven zich voor de laatste termijn van 3 jaar herkiesbaar te stellen en hoopt dat er 

iemand anders opstaat om de rol van voorzitter aan over te dragen. Handopsteking: unaniem 

herkozen door de aanwezige leden. 

9. Rondvraag 
Hennie Beenen – heeft contact opgenomen met de Gemeente Lopik i.v.m. de paaltjes op de 

fietspaden omdat er een best ernstig ongeluk is gebeurt tegenover Yvonne ter Haar. Er zijn 

een paar palen verwijderd. Er wordt ook onderzocht om een ander type palen neer te zetten, 

bijvoorbeeld palen die meebuigen. 

Hennie Beenen – herinrichting Lopikerweg Oost. Er gaat niets gebeuren dit jaar m.b.t. de 

herinrichting. Vanuit de vereniging wordt er wel eens gevraagd of er meer informatie gedeeld 

kan worden met de kernen. Er is toegezegd dat de Gemeente Lopik hier iets mee gaat doen 

maar tot op heden is het stil. De behoefte aan een bewonersavond is groot, dat is duidelijk.  

Els Benschop – veel nieuwe inwoners in het dorp tegenwoordig. Ze stelt voor om als er iets 

georganiseerd wordt, flyers rond te delen. Er wordt geflyerd bij de nieuwe bewoners, dan 

wordt er informatie in de bus gedaan wat de vereniging is en doet. Is het mogelijk om wat in 

de krant te plaatsen? Het is heel demotiverend om dit te proberen, want het kost veel geld en 

de meldingen worden vaak een week te laat geplaatst. Alie mailt altijd alle informatie rond 

aan de leden waarvan het e-mailadres bekend is, dus geef de e-mailadressen vooral door.  

Bertus Borst – zijn er intenties om prijsverhogingen door te voeren in verband met alle 

prijzen die stijgen vanuit alle leveranciers. Uiteraard is dit besproken, want alles wordt 

inderdaad duurder. Het is wel heel lastig om over een jaar als 2021 te bepalen wat we nu 

echt tekort komen om de verhoging te compenseren. Het liefst verhogen we niet, maar er 

moet goed gekeken worden naar wat kan.  
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Cas van Soolingen – hoeveel leden zijn er? Er zijn nu 145 betalende leden. Een betalend lid 

kan ook een compleet gezin zijn.  

Yvonne den Hartog – gaat haar e-mailadres sturen zodat ook zij de communicatie via de 

mail krijgen.  

Gerrit Markies – de e-mail met de contributiebrief kwam niet goed door bij hem, de bijlage 

kwam niet door. Alie B gaat hier nog een keer naar kijken.  

Peter den Hartog – wil toch nog de zaalhuur een keer bespreken voor de leden. Hij hoort 

regelmatig dat het toch niet duidelijk is waarom leden de zaalhuur moeten betalen. André 

vraagt of de betreffende mensen naar het bestuur doorverwezen kunnen worden. Bertus 

vraagt of de prijs van de drankjes tijdens de huur hetzelfde is als wanneer hij aan de bar zit. 

Verhuringen op zaterdag zijn niet exclusief; op zondag verhuren we niet; op andere avonden 

moet er ook tijd en energie in gestoken worden om dit te faciliteren – denk aan schoonmaak, 

voorraad houden, elektra, verwarming, etc. Matty haakt erop in dat ze snapt dat er ruis is, en 

of er toch niet heroverwogen kan worden om hiernaar te kijken. André geeft aan dat dit 

nogmaals binnen het bestuur besproken zal worden.  

André van Vliet – de Gemeente Lopik heeft contact met hem opgenomen omdat er vanuit de 

buurt klachten komen dat de pmd-zakken in Lopik gehaald moeten worden. Er worden 

daarom in het Buurthuis rollen neergelegd, deze kunnen dan bij opening afgehaald worden. 

Het gaat wel om 1 rol per bewoner.  

10. Sluiting 
André bedankt de leden voor hun belangstelling.  
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