
Concept

Verslag van de algemene ledenvergadering van HEVO seniorenvereniging van 30 oktober 2019, 19.30 uur in De 
Ontmoeting.

Aanwezig: circa 80 leden en het voltallige bestuur: Carel van den Heuvel (voorzitter), Peter de Leeuw (secretaris), Ton 
van de Liefvoort (penningmeester), Tonny van Raaij, Lidy Verdegaal en Jos van Raak.

Notulist: Paul Scholten

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Hij vraagt een moment van stilte in verband 
met het overlijden van Piet Spiering, lid van het algemeen bestuur. Hoewel hij al lang ziek was heeft hij zich tot op het 
laatst ingespannen voor HEVO, in het bestuur, als vertegenwoordiger van HEVO in de KBO-Kring, maar ook in de 
reiscommissie. Ook gedenken we Trees Giebels, prominent lid van HEVO. Zij heeft zich in het verleden op allerlei 
terreinen ingezet voor HEVO en is een aantal jaren bestuurslid geweest. Daarnaast gedenken we alle leden, die in de 
afgelopen periode zijn overleden. 

De voorzitter vertelt, dat Elly de Vaan om gezondheidsredenen per 1 oktober jl. is gestopt als bestuurslid van HEVO en 
haar voorzitterschap van de Commissie COE (Cultuur, Ontspanning en Educatie). Hij bedankt Elly voor haar 
inspanningen voor HEVO. Hij komt daar aan het eind van de vergadering nog op terug. 

De promotiefilm, die onlangs is gemaakt, wordt vertoond.

2. Vaststelling van het verslag van de algemene ledenvergadering van 9 april 2019, 14.00 uur in de Kentering.
Naar aanleiding van het verslag worden de volgende opmerkingen gemaakt:

Blz. 7 in het midden: “namens een tiental leden”. Fiet Vreeburg geeft aan dat zij medeondertekenaar is. Zij zou graag 
zien, dat de namen van al deze leden alsnog worden genoemd. De secretaris zegt toe, dat hij daarvoor zal zorgen.

Blz. 8: Hans van der Bruggen vraagt naar het stemmen per volmacht. Hij was er niet van op de hoogte, dat dat ook 
mogelijk was. De voorzitter meldt, dat alles volgens de regels is gegaan. Bij volmacht stemmen is altijd mogelijk, mits 
de volmacht duidelijk en compleet is. Zowel door voor- als tegenstanders is per volmacht gestemd. De volmachten zijn
gecontroleerd op juistheid. 

3. Ingekomen stukken
Er is een stuk van Hans van der Bruggen ingekomen. Dit stuk wordt betrokken bij agendapunt 5: vaststelling begroting.

4. Stand van zaken uitvoering besluit ledenvergadering van 9 april
Het bestuur heeft intensief overleg gehad met het bestuur van KBO-PCOB. Zoals veel fusieprocessen gaat de fusie 
moeizamer dan oorspronkelijk ingeschat. Een aantal provinciale bonden en enkele lokale afdelingen van Unie KBO zijn 
het (nog) niet eens met de fusieplannen en dat heeft het proces gestokt. Het laatste nieuws is, dat er een paar wijze 
mannen/vrouwen is gevraagd het proces weer vlot te trekken. We blijven goede hoop houden, dat het resultaat 
uiteindelijk een organisatie is, waar we ons bij willen aansluiten. De criteria daarvoor hebben we eerder geformuleerd.

Op vragen van een lid over het besluit om KBO-Brabant te verlaten, antwoord de voorzitter, dat het besluit is 
genomen in de laatste algemene ledenvergadering en dat het geen zin heeft om de discussie steeds opnieuw te gaan 
voeren. De zaal valt met applaus de voorzitter bij. 

Voor het komende jaar bereiden we ons voor op een jaar zonder aansluiting bij een overkoepelende organisatie. Sjef 
Peters vraagt of dat niet tot extra kosten leidt. De voorzitter antwoordt, dat de kosten, die we nu moeten maken voor 
een eigen ledenadministratie erg meevallen en ruim binnen de begrote kosten liggen. De kosten van de transitie 
komen bij agendapunt 5 aan de orde. 

Henny Verhoef vraagt zich af of we ons wel moeten willen aansluiten bij een landelijke koepel. Immers over veel 
belangrijke zaken voor senioren, o.a. zorg, Wmo en huisvesting ligt het beleid en de besluitvorming nu bij gemeenten. 
Kunnen we niet beter gewoon zelfstandig blijven. Zij vraagt ook of t.z.t. het voorstel om aan te sluiten bij een koepel in



de ALV komt. De voorzitter antwoordt, dat de algemene ledenvergadering, als hoogste besluitvormingsorgaan van 
onze vereniging, t.z.t. beslist over wel of niet aansluiten bij een koepelorganisatie. 

Ton Vreeburg is van mening, dat het voorgestelde besluit op blz. 12 beter aan het eind van agendapunt 5 behandeld 
kan worden. De voorzitter is het daarmee eens. 

Sjef Peters vraagt naar de stand van zaken met betrekken tot de buitenkant van het gebouw, met als doel een betere 
herkenbaarheid en opvallendheid van het gebouw. Het bestuur heeft onlangs weer een gesprek gehad met Joost 
(voorheen Kleine Meierij). Daarin zijn uitgebreid onze wensen besproken. Het gaat dan onder andere over de kleuren, 
een luifel boven de ingang en de zichtbaarheid vooral vanuit de Raadhuisstraat door middel van borden o.i.d. 

Vanuit de zaal wordt opgemerkt, dat het op sommige momenten heel druk is in De Ontmoeting. Vooral op dinsdag. Er 
is dan nauwelijks ruimte voor de fiets en ook binnen is het dringen geblazen als de wandelclubs terugkomen. Het 
bestuur is bekend met de drukte op dinsdag. De voorzitter zegt, dat er ook nog steeds momenten zijn, dat het erg 
rustig is in De Ontmoeting. Het bestuur doet er alles aan, om de drukte te spreiden. Zo maken een aantal clubs al 
gebruik van de school (Kindcentrum ’t Ven) en ook van de nieuwe zaal in de Annenborch. Desondanks zullen er ook in 
de toekomst drukke momenten voorkomen. Hij vraag alle leden om bij het gebruik van De Ontmoeting wat 
inschikkelijk te zijn en rekening met elkaar te houden als het zo druk is. Er bestaat niet zoiets als “gereserveerde 
plaatsen”.

Piet Kerssens meldt, dat de redactie veel complimenten heeft gekregen voor de nieuwe uitvoering van ons HEVO 
magazine. Hij kondigt ook aan, dat ook qua inhoud het magazine nog verder zal vernieuwen, zodat we na januari de 
Ons niet echt zullen missen. 

5. Vaststelling begroting 2020
De penningmeester geeft met behulp van een PowerPoint presentatie een korte toelichting op de belangrijkste posten
in de begroting. Voor de gedetailleerde informatie verwijst hij naar de toelichting op de begroting, zoals vermeld vanaf
blz. 14 van de agenda.
Aan de inkomstenkant zijn de contributie, de gemeentelijke subsidie en de inkomsten uit de baromzet de belangrijkste
posten. 

Aan de uitgavenkant zijn de gebouw gebonden kosten de grootste kostenkost. Volgend jaar komt de afdracht aan 
KBO-Brabant vervalt. In de plaats daarvan is de post “kosten uittreden KBO-Brabant” opgenomen. Dat zijn zowel 
structurele kosten (jaarlijks terugkerend) als eenmalig kosten. 

De post bestuurskosten is hoger dan voorgaande jaren. Dat heeft te maken met het verschuiven van posten in de 
begroting naar bestuurskosten. Het gaat dan o.a. over de kosten van de vrijwilligersavond en andere soorten van 
waardering en de nieuwjaarsreceptie.

Op blz. 17 zijn de kosten uittreden nader gespecificeerd. Ten tijde van het opstellen van deze cijfers waren dat getallen
uit offertes en vooral nog uit ramingen. Zoals het er nu uitziet valt een aantal posten aanmerkelijk lager uit, dan eerder
geraamd. 
Zo zullen de eenmalige kosten voor de ledenadministratie veel lager uitvallen, terwijl de structurele kosten op 
jaarbasis circa € 275, - zullen bedragen. Ook de bijdrage aan Buma/Stemra (auteursrechten) vallen veel lager uit, te 
weten € 900, - in plaats van de geraamde € 2500, -. Voor de verzekeringen zijn we nog in onderhandeling. Daarbij 
betrekken we, dat ook de gemeente Den Bosch voor zijn vrijwilligersorganisaties en vrijwilligers diverse verzekeringen 
afsluit. 

Het bestuur streeft er naar om in januari de nieuwe ledenpassen te kunnen verspreiden.

Er wordt gevraagd, waarom we niet meer geld reserveren, nu onze afdracht aan KBO-Brabant vervalt. Als we in de 
toekomst ons weer aansluiten bij een koepelorganisatie moeten weer bijdragen aan de nieuwe koepelorganisatie. 
Het bestuur legt uit, dat het bestuur in het voorstel bewust heeft gekozen voor het constant houden van de 
ledencontributie. Dit om een jojo effect te voorkomen: eerst de contributie flink verlagen en dan een van de volgende 
jaren, de contributie weer flink verhogen. Het geld, dat vrijkomt door de uittreden uit KBO-Brabant wordt conform het
voorstel in de begroting ingezet voor een eenmalige kosten van uittreding, maar wordt ook gebruikt om nu een aantal 



wensen en behoeften van onze leden te honoreren, zoals nieuw beleid in het activiteitenaanbod en 
belangenbehartiging en voor investeringen aan de buitenkant van het gebouw. 

Pieter Vissers is van mening, dat we zo een rijke club zijn/worden en dat het bestuur een visie moet ontwikkelen voor 
de lange termijn hoe we daar mee omgaan. Hij krijgt bijval van enkel leden. Het bestuur vindt dit een goede suggestie 
en zal zeker met een beleidsplan op langere termijn komen. 

Sjef Peters is er voorstander van, dat het bestuur speling houdt in de begroting voor tegenvallers. Ook vraagt hij hoe 
het zit met de subsidie van de Stichting Welzijn. Had die niet allang aangevraagd moeten zijn. Tonny van Raaij 
antwoordt, dat een subsidieaanvraag bij de Stichting Welzijn niet aan een bepaald tijdstip is gebonden. Er kan op ieder
moment een aanvraag worden ingediend.

Op een vraag hoe HEVO er dit jaar financieel voorstaat, antwoord de penningmeester, dat we op dit moment ruim 
binnen de vastgestelde begroting blijven. De verwachting is dat we 2019 met een positief resultaat zullen afsluiten.

Jan Janssen vraagt het bestuur aandacht te schenken aan onze goede vermogenspositie in relatie tot de gemeente. De
goede vermogenspositie zou een gevaar kunnen vormen door de hoogte van de subsidie van de gemeente. De 
voorzitter antwoordt, dat we dat zeker in de gaten houden, maar op dit moment speelt de vermogenspositie geen rol 
bij de subsidieverlening door de gemeente.

Hans van der Bruggen heeft bij het bestuur een tegenvoorstel (ingekomen stuk) ingediend voor de begroting. Hij pleit 
er voor om de cijfers met betrekking tot de terugtreding uit KBO-Brabant apart in de begroting te behandelen. Hij leest
zijn voorstel voor. Het bestuur is van mening, dat het voorstel van Hans van der Bruggen geen meerwaarde heeft. Er 
zijn voldoende middelen gereserveerd voor de transitie. Het bestuur ontraadt de vergadering in te stemmen met het 
tegenvoorstel van Hans van der Bruggen. 

Sjef Peters vraagt of er een onderhoudsplan is voor De Ontmoeting. Het bestuur antwoord daar bevestigend op.

De voorzitter brengt het voorstel, dat op blz. 12 is vermeld. In stemming. 
- Vaststelling van de begroting 2020, waarin verwerkt is een contributie ter hoogte van € 27,50
- Het bestuur toestaan om het resultaat tot een bedrag van €10.000 in te zetten voor nieuw beleid in het 
activiteitenaanbod en de belangenbehartiging en voor investeringen in de buitenkant van De Ontmoeting. 

De vergadering stemt in met het voorstel en er volgt een instemmend applaus. 

6. Rondvraag.
In verband met het vertrek van Elly de Vaan is het bestuur op zoek gegaan naar een nieuw vrouwelijk bestuurslid. 
Daarop heeft Mecheline Heijmans zich bereid verklaart om toe te treden tot het bestuur en voorzitter te worden van 
de commissie COE. De voorzitter meldt, dat de tijd te kort is geweest om vandaag met een formeel voorstel komen om
Mecheline voor te dragen als nieuw bestuurslid. Mecheline gaat meedraaien in het bestuur en op de algemene 
ledenvergadering in april 2020 kan ze dan worden benoemd. Mecheline stelt zich kort voor aan de vergadering. De 
zaal reageert positief op de aanmelding van Mecheline. Gelet op deze positieve reacties stelt de voorzitter voor om nu
meteen in te stemmen met de benoeming van Mecheline Heijmans tot bestuurslid. De vergadering gaat akkoord. 
De vacature, die ontstaan is door het overlijden van Piet Spierings wordt voorlopig niet ingevuld. Het bestuur zal in 
2020 bezien of er alsnog een nieuw bestuurslid nodig is. Eerst wil het bestuur kijken naar de onderlinge verdeling van 
hun taken. Indien het bestuur tot de conclusie komt, dat er uitbreiding van het bestuur nodig is, dan zal dat met een 
voorstel aan de algemene ledenvergadering worden voorgelegd. 

Jan Jansen pleit er voor om als HEVO een actieve rol te spelen in de wijkinitiatieven en in de samenwerking met de 
wijkraden.

Als afsluiting bedankt de voorzitter de aanwezigen voor hun aanwezigheid en inbreng in de vergadering. De 
aanwezigen worden uitgenodigd om ze vergadering af te sluiten met een drankje aan de bar.

04-11-2019 Peter de Leeuw/Paul Scholten


