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Notulen van de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van 13 Mei 2019 
 
Aanwezig: 34 leden inclusief bestuur 
 

Agendapunt 1: Welkom en Vaststellen agenda 
Voorzitter Theo Lubbers heet iedereen welkom en opent de vergadering om 16:05 uur.  
 

Agendapunt 2: Mededelingen 
-Drankjes bij het voorjaarsbuffet zijn voor eigen rekening 
-Op 22 mei wordt een eerste fietstocht gehouden 
-Kennen de aanwezigen misschien nog leden die het leuk vinden als er eens iemand op bezoek komt? 
-De busreis van 21 aug gaat naar Haarzuilens 
-De penningmeester heeft machtigings formulieren bij zich voor wie er nog niet toe gekomen is er 

één in te vullen. Het scheelt hem een hoop werk en het is voor u zelf ook makkelijker. Machtiging 
vervalt automatisch als u uw lidmaatschap op tijd opzegt. 

-Guus Latuasan en Arnold Janssen helpen medeleden met het invullen van hun belastingaangifte. Zij 
zoeken versterking want er zijn heel veel mensen die hulp willen. Nieuwe belastinghulpen krijgen 
een opleiding en kunnen eerst meekijken met Guus en Arnold. 

-Op 29 mei is de plenaire vergadering van het Platform Wageningse Ouderen met een lezing van het 
ziekenhuis Gelderse Vallei en een lezing van iemand van de gemeente Wageningen 

-Op 4 oktober ‘s middags is bij Thuis en de bibliotheek de Leefbeurs met workshops rond het thema 
“Veilig langer thuiswonen” 

 

Agendapunt 3: Verslag ALV mei 2018 
Niemand heeft vragen over het verslag. Het wordt ongewijzigd goedgekeurd.  
 

Agendapunt 4: Jaarverslag 2018 
Niemand heeft vragen over het verslag. Het wordt ongewijzigd goedgekeurd.  
 

Agendapunt 5: Financieel verslag 2018 
Niemand heeft vragen over het verslag. Theo merkt nog op dat de overige uitgaven onder post E de 
kosten van de notaris betreffen voor het wijzigen van de statuten.  
Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd.  
 

Agendapunt 6: Verslag Kascontrole commissie 
Mevrouw Steenbergen en mevrouw Schaake hebben de kas gecontroleerd en alles in orde bevonden. 
De voorzitter stelt derhalve voor de penningmeester decharge te verlenen. Met applaus geven de leden 
aan het hier mee eens te zijn. 
 

Agendapunt 7: Nieuwe samenstelling kascontrole commissie 
Mevrouw Steenbergen is na 2 jaar aftredend. De penningmeester Nico heeft met mw. Schaake gespro-
ken en ze heeft aangegeven dat ze niet zeker weet of ze volgend jaar nog wel lid blijft. Derhalve zoeken 
we nu twee nieuwe kandidaten voor de kascontrole commissie. Ben van Wijk en Ben Brouwer melden 
zich spontaan aan. 
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Samenstelling van de kascontrole commissie is nu 
Naam  Aftredend per mei 
Ben Brouwer 2021 
Ben van Wijk 2021 

 

Agendapunt 8: (Her) benoeming bestuur en medewerkers 
De voorzitter vraagt of er in de zaal nog mensen zijn die zich (tegen) kandidaat willen stellen voor een 
functie in het bestuur of als medewerker voor activiteiten.. Niemand geeft aan daar interesse in te heb-
ben. Daarom wordt Nico Schuurs herbenoemd voor zijn laatste termijn als penningmeester en Hannie 
van Brakel wordt herbenoemd voor een termijn als medewerker. 
 
De samenstelling van bestuur en medewerkers is nu als volgt: 

Naam  Functie Aftredend per mei Herbenoembaar 
nog 

Theo Lubbers Voorzitter 2021 2 x 
Anneke Secretaris 2020 2 x 
Nico Schuurs Penningmeester 2022 0 x 
Eva Selbach Activiteiten 2020 1 x 
Hannie van Brakel Algemeen 2022 1 x 

 

Agendapunt 9 Komende activiteiten 
 

Wanneer Activiteit 
Woensdag 22 mei Fietstocht ongeveer 2 uur 
Woensdag 17 juli Fietstocht ongeveer 3 uur 
Woensdag 21 augustus Busreis Haarzuilens 

 
Theo licht nader toe dat bij de busreis naar Haarzuilens een reisje langs de Vecht en een optreden van 
een shantykoor tot de onderdelen van de reis behoren. De reis zal vertrekken om 8:45 uur. 
In principe zoals altijd vanaf de Gerdesstraat, maar er wordt opgemerkt dat daar vorig jaar veel proble-
men mee waren. Mogelijk door de grootte van de bus. De suggestie wordt gedaan om te vertrekken bij 
het busstation. Eva zal hierover contact opnemen met betuwe Express. 
 
Over de fietstocht komt de vraag of die alleen voor elektrische fietsen is. Anneke licht toe dat uit de 
vragenlijst alleen reacties zijn gekomen van mensen met een elektrische fiets en dat er daarom een eer-
ste tocht voor elektrische fietsen wordt georganiseerd. Wens voor een tocht met gewone fietsen wordt 
genoteerd. 
 

Agendapunt 10 Rondvraag en Sluiting 
Ben van Wijk vraagt of er bij de vraag naar medewerkers ook aangegeven kan worden waarvoor hulp 
gewenst is. 
Mw. Ponsen vraagt om een A4 tje om op te hangen in de Roosenbrink. Theo geeft aan dat wij daarvoor 
onze folder hebben. Eva zal een folder bezorgen bij Roosenbrink 110. 
 
Theo bedankt alle aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering om 16:50 uur . 
Hij wenst iedereen een gezellig buffet. 

Anneke Löffler 
Secretaris Senioren Wageningen 


