
Bijlage ter zake het verslag van de algemene ledenvergadering van woensdag 6 april 2022 

Verslag van de algemene ledenvergadering van HEVO op woensdag 6 april 2022 in De Ontmoeting. 

Aanwezig: het voltallige bestuur: Carel van den Heuvel (voorzitter), Peter de Leeuw (secretaris), Ton 

van de Liefvoort (penningmeester), Mecheline Heijmans, Tonny van Raaij, Jos van Raak en Hans van 

de Griendt. 

Aanwezig circa 50 leden.  

Bericht van verhindering is ontvangen van: van Gerven, M. Markensteijn, P. der Kinderen, A. Prince, 

R. van Hoof, M. van den Burgt, W. Konickx, B. en C. Intveld,  J. en H. de Rooij, J. van Doremalen, J. van 

de Hoek en J. van Lamoen. 

Notulist: Paul Scholten. 

1. Opening. 

De voorzitter heet iedereen hartelijk welkom met zijn openingswoord. We mogen eindelijk weer 

binnen zonder coronatoegangsbewijs en zonder mondkapje. We kunnen dus ook weer zien of 

iemand ons vriendelijk toelacht of niet. Het is fijn dat we weer volledig open zijn en dat onze leden 

ook weer volop durven te komen.  

Voor de komende periode zitten we weer vol plannen. We gaan ons 70-jarig bestaan uitbundig 

vieren en we starten weer een aantal nieuwe activiteiten op. Ook zijn de kookclubs recent van start 

gegaan en hebben we al twee prachtige voorstellingen van de Bonte Theatertrein achter de rug. 

In ons werkplan hebt u kunnen lezen dat we intensiever gaan samenwerken met Seniorweb en dat 

we een participatiefonds in het leven roepen om te zorgen dat ook onze minderbedeelde leden aan 

onze activiteiten en dagtochten kunnen deelnemen. En we gaan de HEVO-academie van de grond 

tillen. 

Kortom, we zitten niet stil en dat wordt gezien. De nieuwe aanmeldingen stromen weer binnen en 

heel geleidelijk komen we weer op het pré-corona niveau. Maar omdat het aantal senioren in ons 

gebied in relatieve zin nog harder stijgt dan ons ledental gaan we toch nog wat acties uitzetten om 

ons nog nadrukkelijker in beeld te plaatsen. 

Als laatste punt van de agenda staan we uitgebreid stil bij het stoppen van Peter als secretaris van 

het bestuur. Na de vergadering bent u van harte welkom in de bar voor een gezellige borrel.  

 

2. Ingekomen stukken en mededelingen. 

De secretaris meldt, dat er aan aantal berichten van verhindering zijn binnengekomen. De namen zijn 

opgenomen in het verslag van deze bijeenkomst.  

 

3. Vaststelling verslag van de algemene leden vergadering van 5 november 2021. 

De voorzitter neemt bladzijdegewijs het verslag door. 

Hans van der Bruggen is het niet eens met de tekst op bladzijde 4, dat de contributie al vier jaar niet 

is geïndexeerd. Het deel van de contributie, die HEVO in het verleden aan KBO-Brabant moest 

betalen, is immers vervallen. De contributie had kunnen worden verlaagd. De voorzitter geeft aan, 

dat dit punt in de vorige vergadering uitgebreid is besproken en dat hij het niet eens is met de 

opvatting van Hans. Zijn opmerking wordt voor kennisgeving aangenomen.  

Met dank aan de notulist wordt het verslag ongewijzigd vastgesteld.  

 



4a. Vaststelling jaarverslag 2021. 

Vanuit de zaal wordt opgemerkt, dat de tekst op blz. 19 onder het kopje: Evenementencommissie 

deels gaat over de Beheercommissie. De commissie Communicatie wordt twee maal genoemd. De 

secretaris zal dit aanpassen. Inhoudelijk zijn er geen opmerkingen. Het jaarverslag 2021 wordt met 

bovenstaande opmerking vastgesteld. 

 

4b. Jaarrekening 2021, verslag kascommissie, vaststelling jaarrekening en decharge van het 

bestuur.  

De penningmeester geeft een toelichting op verschillende onderdelen van de jaarrekening. De cijfers 

staan in het boekje vanaf blz. 22. Om het geheel overzichtelijk te houden zijn de weergegeven cijfers 

vaak een samenvatting van onderliggende cijfers. Ondanks, dat De Ontmoeting een lange periode 

gesloten is geweest is er achter de schermen veel gebeurd. Onder andere is met steun van de 

Stichting Ouderenvoorziening Rosmalen nieuw meubilair aangekocht en is De Ontmoeting 

opgeknapt. Door de sluiting van De Ontmoeting is de baromzet gehalveerd. Van de gemeente is 

echter een extra bijdrage verkregen ter compensatie van het omzetverlies. Het voorstel van het 

bestuur is om het resultaat van de exploitatierekening 2021 toe te voegen aan de algemene reserve.  

Op een vraag geeft de penningmeester de onderverdeling van de post “Subsidie naar projecten” 

Op blz. 25 van het boekje staat de toelichting op de balans. De balans is een mooie weergave van een 

financieel gezonde vereniging. 

Op de balans staat de post Bank spaarrekeningen. Op een vraag van Sjef Peters daarover meldt Ton, 

dat we vorig jaar naast de al lopende bankrekeningen bij de Rabobank ook een bankrekening hebben 

geopend bij de ABN-AMRO. Dit om de risico’s te spreiden.  

Hans van der Bruggen is van mening, dat de subsidies niet goed worden geboekt. Ton legt uit, 

waarom hij de subsidies in de exploitatie heeft opgenomen.  

Alle cijfers en alle onderliggende stukken zijn gecontroleerd en in orde bevonden bij de controle van 

de kascontrolecommissie.  

Wim van Kessel stelt een vraag over de voorziening inventaris. Hij is van mening, dat deze 

voorziening duidelijker in de toelichting moet worden opgenomen. De penningmeester antwoordt, 

dat er een heel uitgebreide jaarrekening is en dat deze wordt voorgelegd aan de 

kascontrolecommissie, het controleorgaan van de ALV. 

Uiteraard kan ieder dit Excel bestand inzien, het is een overzicht van toekomstige aanschaffingen 

voor de komende 10 jaar. 

Ton leest de verklaring van de kascontrolecommissie voor.  

De kascontrolecommissie adviseert de algemene ledenvergadering het bestuur decharge te verlenen 

voor het gevoerd financiële beleid over het verslagjaar 2021. Met dank aan Ton van de Liefvoort, 

penningmeester, en Jolanda van Deursen, die een deel van de financiële administratie voor haar 

rekening neemt.  

De voorzitter stelt voor om de jaarrekening 2021, inclusief de resultaatbestemming vast te stellen en 

het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde beleid.  

De vergadering stemt in met het voorstel. 

De voorzitter stelt voor om de kascontrolecommissie voor het nieuwe jaar te benoemen. Peter de 

Kinderen is aan het einde van zijn termijn, Marian Bevers-Bouley heeft te kennen gegeven, dat ze wil 

stoppen, Harry Serré is herbenoembaar. Het bestuur stelt voor om naast Harry Serre, Marc Kradolfer 

en Jan van Doremalen te benoemen in de kascontrolecommissie. Onder dankzegging aan Peter en 



Marian.  

De vergadering stemt in met dit voorstel.  

5. Goedkeuring werkplan 2022. 

De voorzitter geeft een toelichting op het werkplan. In het werkplan vindt u de ambities van het 

bestuur terug. Denk aan het participatiefonds, de HEVO-academie en de intensivering van de 

samenwerking met Seniorweb. Daarnaast vindt u er nog een aantal zaken, zoals meer livestreams, 

het uitbreiden van het ledenvoordeel en een meer planmatig vrijwilligersbeleid. 

Het meest opvallend is toch het participatiefonds. Het gaat hier om het vrijmaken van een budget 

om niet draagkrachtige leden in staat te stellen toch deel te nemen aan clubactiviteiten en 

dagtochten. We gaan dat heel discreet organiseren zodat alleen een daartoe ingestelde commissie 

en de persoon in kwestie zelf ervan weet. We hebben er 5000 euro voor vrijgemaakt en de 

Reiscommissie heeft daar uit haar reserve nog 2000 euro aan toegevoegd. Daar kunnen we voorlopig 

mee vooruit. Na een jaar evalueren wordt bekeken hoe we ermee verder gaan. 

Sjef Peters vraagt of de klussendienst geen concurrentie is voor de bedrijven, met wie we op dit 

gebied willen gaan samenwerken. Jos geeft aan, dat dat niet aan de orde is. In deze klussendienst 

werken we samen met andere sociale partners en we beperken ons tot kleine klusjes voor mensen 

met een smalle beurs.  

Het werkplan wordt goedgekeurd.  

6. Bestuursverkiezingen. 

Volgens het rooster van aftreden zijn dit jaar Mecheline Heijmans, Ton van de Liefvoort, Jos van Raak 

en Peter de Leeuw aftredend. Peter de Leeuw is niet meer herbenoembaar.  

Herbenoeming Mecheline Heijmans. Mecheline is sinds drie jaar een vaste waarde op het terrein van 

de commissie OMZIEN en de commissie COE en heeft daarnaast een heel eigen geluid in het bestuur. 

De vergadering gaat akkoord met herbenoeming van Mecheline.  

Herbenoeming Ton van de Liefvoort. Ton is onze econoom. Hij bewaakt ons geld en maakt de 

ontwikkelingen daaromtrent helder zichtbaar. Daarnaast heeft hij een frisse inbreng in het bestuur. 

De vergadering gaat akkoord met herbenoeming van Ton. 

Herbenoeming Jos van Raak. Jos is al zes jaar de motor achter onze clubs en onze evenementen. Hij 

heeft elke week een nieuw idee en realiseert die ook allemaal. In het bestuur moeten wij soms een 

been bijtrekken om bij te houden maar dat lukt. 

De vergadering gaat akkoord met herbenoeming van Jos.  

Dan is ook Peter de Leeuw aftredend en helaas niet herbenoembaar. Maar gelukkig hebben wij een 

uitstekende kandidaat om in zijn opvolging te voorzien. PIET VAN DER VELDEN. Piet heeft al een 

mooie HEVO-loopbaan achter de rug. Wandelen en fietsen bij HEVO, bridgecursussen gevolgd, 

bezorger van ons onvolprezen magazine en lid van de Evenementencommissie. Vanuit zijn vroegere 

werk en ander vrijwilligerswerk is hij bekend met het secretariaatswerk. Kortom hij weet wat HEVO 

te bieden heeft en is bereid nu toe te treden tot het bestuur. Hij is al even aan het oefenen en het 

bestuur heeft er veel vertrouwen in. Als u instemt met zijn benoeming tot bestuurslid, dan zullen wij 

hem binnen het bestuur vragen de rol als secretaris op zich te nemen. Gaat u akkoord met zijn 

benoeming tot bestuurslid? 

De vergadering gaat akkoord met de benoeming van Piet van der Velden tot bestuurslid.  

De voorzitter stelt voor om eerst de rondvraag te doen en ons daarna te richten op het afscheid van 

Peter de Leeuw.  



7 Rondvraag. 

Hans van der Bruggen: Hebben we voortaan twee algemene ledenvergaderingen per jaar? Het 

antwoord is ja.  

Piet Kerssens vraagt hoe het staat met de nieuwbouw. De voorzitter antwoordt, dat na de nodige 

vertraging er nu eindelijk schot zit in de nieuwbouw aan de overzijde. We krijgen dan als HEVO de 

beschikking over 110 m2 ruimte op de begane grond. Deze kan gebruikt worden voor alle activiteiten 

van HEVO. Vooral ook de bewegingsactiviteiten. Er komt alleen een beperkt koffiepunt. De bedoeling 

is, dat de deelnemers aan een activiteit koffie drinken in De Ontmoeting. De nieuwe ruimte krijgt een 

in/uitgang aan de Kamperfoeliestraat. Je hoeft alleen maar over te steken om in De Ontmoeting te 

komen.  

Hans van der Bruggen vraagt aan het bestuur om gebruik te maken van de subsidiemogelijkheden 

van de landelijke organisaties.  

8. Afscheid van Peter de Leeuw. 

Hieronder een aantal passages uit het afscheidswoord van de voorzitter.  

Beste Peter en natuurlijk ook zijn vrouw Margriet 

“Houd het klein”, zei jij toen we het over jouw afscheid hadden. Die verzuchting past voortreffelijk bij 

jouw bescheidenheid. Geen onnodige poespas, geen gedoe. “Ik ga immers niet weg. Ik stop alleen 

maar als secretaris maar blijf nog wel van alles doen bij HEVO”. 

Ja, Peter is bescheiden; althans dat zegt iedereen. Maar, mensen, vergis je niet. Want Peter wil de 

aandacht weliswaar niet op zijn persoon gericht hebben, maar intussen oefent ie wel veel invloed uit 

en bemoeit ie zich het liefst overal mee. In de stukken staat dat je secretaris bent maar eigenlijk zou 

‘directeur’ een betere aanduiding zijn. Want jij bent overal. En als een beslissing jou niet zint, maak je 

dat heel duidelijk. Je doet dat uitermate vriendelijk maar tegelijk ook heel beslist.  

Alles wat hij doet, dames en heren, gaat snel. Hij fietst hard; hij loopt vlug en hij doet alles tegelijk. 

Als wij ons in een bestuursvergadering afvragen hoe iets zit, heeft Peter het al op zijn tablet 

opgezocht. Als wij zeggen dat er een bericht naar iemand uit moet, heeft Peter het al gedaan. Als wij 

’s-morgens een DB hebben, verschijnt er ’s-middags een verslag en vóórdat de DB begon, heeft Peter 

al bloedplasma gegeven of zijn fitnessoefeningen afgewerkt. En toch, ondanks die snelheid en 

efficiëntie, was hij elke dag voor ons in touw. Kun je nagaan hoeveel werk hij voor HEVO verzet heeft. 

Negen jaren lang heeft hij HEVO zo gediend. In die tijd versleet hij heel veel bestuursleden maar …. 

slechts twee voorzitters. Ja, voorzitters zijn taai! Maar het moet gezegd: dat is ook niet echt moeilijk 

met zo’n secretaris. Ik heb vijf van die negen jaren mogen meemaken en dat was een groot 

genoegen. We hebben in die tijd niet stil gezeten. Want hoewel HEVO er vijf jaar geleden ook al goed 

voor stond, hebben we toch nog aardig wat ruimte gevonden voor innovatie en voor uitbreiding van 

onze activiteiten. Jouw verdiensten voor onze vereniging zijn zodanig groot dat die ons nog heel lang 

bij zullen blijven. En gelukkig blijf je als vrijwilliger. Je gaat de HEVO-academie leiden en je blijft in de 

Beheercommissie. Kortom: we blijven jou elke week zien en daar zijn we blij mee. 

Daarom bedank ik jou nu ten overstaan van deze hele groep HEVO-leden van harte voor jouw 

enorme bijdrage aan het succes van onze vereniging. En persoonlijk voeg ik daaraan toe dat ik heel 

erg genoten heb van onze fijne collegiale samenwerking die al snel als vriendschap voelde. MAAR. Bij 

zo’n afscheid hoort natuurlijk meer dan alleen een toespraakje. Iemand die zich zo lang en zo 

intensief heeft ingezet, verdient iets bijzonders. Dus dacht ik vorig jaar: “Weet je wat? Ik ga een 

koninklijke onderscheiding voor jou aanvragen.” En wat bleek: die had jij al. Dat wist ik dus niet en 

daar komt dan toch weer die bescheidenheid om de hoek kijken. Ik heb toen nog even aan een 



pauselijke onderscheiding gedacht, maar die zijn niet voor heidenen. Maar gelukkig, Peter, heb jij de 

allerbelangrijkste onderscheiding nog niet. En die ga ik je nu uitreiken. Je was al ooit de vrijwilliger 

van het jaar en vanaf vandaag maak jij ook nog deel uit van het illustere genootschap van Leden van 

Verdienste van HEVO.  

Graag reik jou de daarbij passende oorkonde nu uit. 

Maar ik ben nog niet klaar. Het is ons, en ik denk iedereen wel, opgevallen dat jij jouw spullen altijd 

opbergt in een TAS die ouder lijkt dan jijzelf. Dat kan niet lang meer goed gaan. Daarom hebben we 

voor jou een nieuwe aangeschaft. Die ga ik je zo meteen geven maar dat is nog niet alles. We hebben 

er namelijk ook iets in gedaan. In die tas zit een TIJDSCHRIFT. Een heel uniek tijdschrift. Het heet ‘Dé 

PETER’ en het gaat helemaal over jou. Het is samengesteld door een redactieteam dat voor deze keer 

bestond uit: Tonny van Raaij, Ad van der Donk en Margreet Vossen; het is vormgegeven door Tiny 

Kappen en de foto’s zijn van Ina Ploem. We hebben er een stapeltje van in jouw nieuwe tas gedaan 

en hebben er ook genoeg voor alle aanwezigen vandaag, voor alle vrijwilligers van HEVO en voor alle 

andere belangstellenden. Terwijl ze nu in de zaal uitgedeeld worden, mag jij er vast heel even 

inkijken. En terwijl je dat doet, geef ik bloemen aan Margriet. Zij heeft jou vaak bezig gezien voor 

HEVO en zal eraan moeten wennen dat dat zoveel minder wordt. Willen jullie daar meer over weten? 

Lees Dé PETER. 

Peter; het woord is aan jou. 

 

Peter bedankt iedereen voor de goede tijd, die hij bij HEVO heeft gehad. Hij heeft het met liefde en 

plezier gedaan. En hij is niet weg. “Jullie zullen mij nog vaak tegenkomen als lid van de 

Beheercommissie en als kartrekker van de HEVO-Academie”.  

Peter is trots op wat HEVO in die 9 jaar, dat hij secretaris was, aan ontwikkeling heeft doorgemaakt 

en wat we hebben in die periode hebben bereikt.  

Tot ziens. 

Vanuit de zaal komt waardering voor Peter in de vorm van een welgemeend applaus.  

De voorzitter nodigt iedereen uit om in de bar nog even na te praten onder het genot van een hapje 

en drankje.  

13-04-2022 Piet van der Velden /Paul Scholten 


