Terugblik op de algemene ledenvergadering.
Op 2 mei was er een druk bezochte algemene ledenvergadering. Bij aanvang werd door de voorzitter,
mede naar aanleiding van een brief van een aantal gastvrouwen en gastheren aan de alv, stilgestaan
bij het besluit van Harrie Wijn om zijn taak als beheerder en voorzitter van de beheercommissie te
beëindigen. Hij benadrukte nogmaals dat het hem en het bestuur spijt dat Harrie in de gesprekken
met het bestuur geen ruimte heeft gevonden om verder te gaan. Hij benadrukte de verdiensten die
Harrie heeft gehad in de ontwikkeling en het beheer van De Ontmoeting
De algemene ledenvergadering heeft het jaarverslag 2016 en het financieel verslag 2016 vastgesteld.
Het bestuur heeft zijn excuses aangeboden dat lopende het boekjaar 2016 is afgeweken van de in
april 2016 vastgestelde begroting. De afwijking hing samen met een andere systematiek van
afschrijven en verantwoording van inkomsten en uitgaven van clubs.
De begroting 2017 is vastgesteld. Om te komen tot een sluitende begroting zijn de consumptieprijzen
in De Ontmoeting van een aantal dranken vanaf 1 juni jongstleden verhoogd. Koffie, cappuccino en
thee blijven Є 1,00. Besloten is om de contributie van HEVO voor het jaar 2018 met Є 1,00 te
verhogen naar Є 27,00. Mocht KBO-Brabant gedwongen zijn om haar contributie ook te verhogen
dan komt dat bovenop deze verhoging.
De algemene ledenvergadering heeft ingestemd met het beleidsplan 2017-2020 en het werkplan
2017.
De vergadering stond ook in het teken van het afscheid van twee prominente bestuursleden en de
benoeming van drie nieuwe leden. Jan Jansen stond stil bij het vertrek van Pierre Kisters. Hij
benadrukte de rol van Pierre in de relatie met KBO-Brabant en binnen KBO-Brabant en zijn aandacht
voor de gastvrijheid van en binnen HEVO. Na de benoeming van Carel van de Heuvel tot voorzitter en
Lidy Verdegaal en Piet Spierings tot bestuursleden was er gelegenheid om uitgebreid stil te staan bij
het vertrek van Jan Jansen. Jan stopt na meer dan 10 jaar als voorzitter maar zeker niet met
activiteiten binnen HEVO. Vanwege zijn grote verdiensten voor onze vereniging en KBO-Brabant
kwam Noud van Vugt, bestuurder van KBO-Brabant, hem de KBO-speld zilver met goud opsteken.
Carel had het voorrecht om als eerste handeling Jan toe te spreken en hem te benomen tot Lid van
Verdienste.
Tijdens een geanimeerde nazit is persoonlijk afscheid genomen van Jan en Pierre.
Peter de Leeuw, secretaris

