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Concept 

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van seniorenvereniging HEVO op 24 april 2018, 

14.00 uur in De Ontmoeting 

Aanwezig: ca 70 leden, waaronder Tonny van Raaij, beoogd bestuurslid, en alle bestuursleden: Carel 

van den Heuvel (voorzitter), Peter de Leeuw (Secretaris), Ruud van Aart (penningmeester), Janny 

Heuveling, Ellie de Vaan, Lidy Verdegaal, Piet Spierings en Jos van Raak.  

Afwezig met kennisgeving: Pierre Kisters, Riki Ubert, Rieki Plappert, Mieke Ramler, Jacqueline van 
den Wildenberg, Lia Vennix, Angele van Beckhoven, Ton en Netty van der Veeken, Pieter Vissers, 
Geert Loeffen, George Neijndorf, Joke Pos 
 

Notulist: Paul Scholten. 

1. Opening. 

 De voorzitter heet iedereen van harte welkom. Hij is blij, dat zoveel leden de moeite hebben genomen 

om de algemene ledenvergadering bij te wonen. Er staan een aantal belangrijke punten op de 

agenda, waaronder de wijziging van de statuten, de relatie tussen HEVO en KBO-Brabant en een 

bestuurswisseling.  

 

2. Vaststelling van het verslag van de algemene ledenvergadering van 2 mei 2017. 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld onder dankzegging aan de notulist. 

 

3. In gekomen stukken en mededelingen.  

Er zijn geen ingekomen stukken.  

 

4. Vaststelling HEVO jaarverslag 2017. 

Vraag van Henny Verhoef: Waarom staan de leeskringen onder incidentele activiteiten. Het is toch 

een vaste activiteit met een vast groep mensen? Het bestuur geeft aan, dat het geen principiële keuze 

is, maar een praktische keuze. De activiteit valt onder de commissie COE. 

Hans van der Bruggen wijst er op, dat op blz. 13 bij leden met bijzondere verdiensten, de naam Pieter 

de Visser verkeerd is gespeld. Het moet zijn: Pieter Vissers. 

Bij activiteitencommissie: Carla Dupont moet zijn Paula Dupont 

Henny Verhoef: Voor iedere commissie is een bestuurslid aangewezen als contact met het bestuur. Is 

dit bestuurslid dan ook de voorzitter van de betreffen commissie? Antwoord: Dit is aan de betreffende 

commissie. Zij bepalen zelf wie er voorzitter is.  

Het jaarverslag wordt met in achtneming van het bovenstaande vastgesteld.  

5. Financiën. 

De penningmeester geeft een korte toelichting op de jaarrekening 2017.  

De resultatenrekening 2017 sluit met een positief resultaat van € 8163,55. Daarvan is een bedrag van 

€ 5014,73 het positief resultaat van het jubileum en een bedrag van € 3148,82 is overgehouden uit de 

gewone bedrijfsvoering.  

Hij wijst ook op een foutje in het boekje. Het boekjaar loopt tot en met 31 december 2017 (dus niet 17 

maart 2018). 

Op de balans is een tekort op de z.g. herbestemmingsreserve. Ook is er geen voorziening voor 

onderhoud aan De Ontmoeting.  

Het voorstel van het bestuur is om het positief resultaat ( € 8163,55) te bestemmen voor de algemene 

reserve en een in te stellen voorziening voor groot onderhoud. 

Gelet op het financieel resultaat en de (voorziene) kostenstijgingen stelt het bestuur voor om de 

contributie in 2019 vast te stellen op € 27,50. 
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Verder heeft het bestuur besloten om per 1 mei de prijs van de “luxe” koffie te verhogen tot € 1.30. 

Mari Wijnen heeft besloten om te stoppen met zijn taak als administrateur. Zijn taken worden 

overgenomen door Ton van de Liefvoort. Mari blijft alleen nog zorg dragen voor de verwerking van de 

incasso’s. 

Kascommissie: Sjef Peters verklaart namens de kascommissie, bestaande uit Joke Pos, Pieter 

Vissers en Sjef Peters, dat de kascommissie de financiële stukken heeft onderzocht en gecontroleerd. 

De commissie beveelt nogmaals aan om de voorraadwaarde van de bar jaarlijks te actualiseren op 

realiteit en niet als stelpost op te voeren. De kascommissie is op basis van haar bevindingen akkoord 

met de weergave van het resultaat en de vermogenspositie in de jaarafrekening 2017. De 

kascommissie stelt voor om het bestuur decharge te verlenen voor de gevoerde financiële 

administratie.  

Hans van der Bruggen heeft een aantal bezwaren tegen de in zijn ogen onoverzichtelijke financiële 

rapportage. Bijvoorbeeld: Gelden, die worden ontvangen zouden in de exploitatierekening zichtbaar 

moeten zijn, de wijze van boekhouden ten behoeve van het jubileum vindt hij onjuist, geen goede 

verslaglegging van de Commissie reizen. Hij is tegen het goedkeuren van het financieel jaarverslag 

2017.  

De penningmeester antwoordt, dat er vanaf vorig jaar is gekozen voor een modernere manier van 

kostenopstelling, die leidt tot een beter inzicht in de financiële ruimte van de vereniging. Ook wil hij de 

resultaten van de clubs niet vermengen met het HEVO-totaal. De clubs zijn in principe zelfstandige 

eenheden en regelen zelf hun financiën. In reactie op het verslag van de kascontrolecommissie geeft 

de penningmeester aan te gaan zorgen voor een deugdelijke vastlegging van de voorraden van de 

bar per 31-12. 

Hans van der Bruggen blijft bij zijn standpunt, dat hij niet kan vinden in deze financiële rapportage.  

Henny Verhoef pleit voor meer duidelijkheid in de opzet van de stukken, zodat ook de “gewone“ leden 

het kunnen begrijpen. De penningmeester stelt, dat hij probeert om de cijfers zo duidelijk mogelijk te 

presenteren, maar bij de huidige omvang van de vereniging en de grote diversiteit in inkomsten en 

uitgaven van de vereniging blijft dat een lastige zaak. Hij doet zijn best.  

De algemene ledenvergadering stemt in met de volgende zaken: 

1. Het positief resultaat 2017 wordt bestemd voor toevoeging aan de algemene reserve (€ 715) en de 

nieuw te vormen voorziening groot onderhoud ( 7448,55). 

2. Een bedrag van € 1401,25 dat als resultaat 2016 was bestemd voor het jubileum en niet is gebruikt 

wordt toegevoegd aan de post “voorziening groot onderhoud”. 

3. De contributie 2019 wordt € 27,50. Mocht de verhouding met KBO-Brabant wijzigen, dan wordt het 

voorstel heroverwogen.  

4. De begroting 2018 wordt goedgekeurd 

De algemene ledenvergadering keurt het gevoerde financieel beleid goed en verleent decharge aan 

het bestuur. Huub van Santvoort onthoudt zich van stemming. 

De nieuwe kascommissie wordt benoemd en bestaat uit Piet Kerssens, Joke Pos en Pieter Vissers. 

6. Vaststelling werkplan 2018. 

Waardering vrijwilligers. 

Het bestuur stelt voor om de waardering voor de vrijwilligers bij HEVO niet meer door middel van de 

zilveren KBO-speld tot uiting te brengen, maar door een meer op HEVO zelf gerichte waardering. Het 

bestuur wil daarom in plaats van de zilveren KBO-speld over gaan tot de verkiezing van “Vrijwilliger 

van het jaar”. Hans van der Bruggen pleit er voor om toch ook de KBO zilveren speld te blijven 

gebruiken. Veel leden, die in het verleden zo’n speld hebben gehad hebben immers zowel voor HEVO 

als voor KBO-Brabant hun verdienste gehad.  

Het bestuur geeft aan dat voor leden, die ook voor KBO-Brabant grote verdienste hebben gehad, nog 

steeds de mogelijkheid is om bij KBO-Brabant de zilverenspeld met goud aan te vragen. De verkiezing 
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tot HEVO vrijwilliger van het jaar heeft dan vooral betrekking op de verdienste voor HEVO en komt in 

de plaats van de zilveren speld. 

De alv steunt het voorstel om te komen tot de verkiezing van een HEVO-vrijwilliger van het jaar. 

Positie binnen KBO-Brabant.  

Piet Kerssens geeft aan zich geheel te kunnen vinden in de kritiek over het functioneren van KBO-

Brabant. Wat hem betreft nemen we nu al afscheid. 

Hans van de Bruggen wijst er op, dat HEVO via KBO-Brabant mogelijkheid heeft om invloed te 

hebben op het provinciaal en landelijk ouderenbeleid. Collectieve belangenbehartiging is essentieel. 

Hij meent, dat het beter is om via KBO-Brabant te streven naar een sterke landelijke 

vertegenwoordiging in plaats van KBO-Brabant te verlaten. Ook levert KBO-Brabant belangrijke 

diensten aan HEVO zoals leaweb en finweb. 

De voorzitter stelt, dat er geen provinciaal ouderenbeleid meer is en dat de invloed van de 

ouderenbonden en daaronder KBO-Brabant op het landelijk beleid minimaal is. Daarnaast wordt de 

organisatie KBO-Brabant als conservatief en behoudend ervaren. Er wordt niet geleverd wat ze 

beloven of het duurt erg lang. Geleverde diensten kunnen ook elders ingekocht worden. Verder loopt 

KBO-Brabant achter op de ontwikkelingen in plaats dat ze het voortouw nemen. Met die mening staat 

het bestuur niet alleen. Het bestuur heeft overleg gehad met andere grote afdelingen en heeft daar 

gehoord, dat deze afdelingen dezelfde problemen met KBO-Brabant ervaren. Het bestuur heeft ook 

een kennismakingsoverleg gehad met de nieuwe voorzitter van KBO-Brabant. De geuite kritiek wordt 

door hem onderschreven. De vraag is wel of de nieuwe voorzitter KBO-Brabant kan “hervormen”. 

In de zaal volgt er een discussie met voor en tegenstanders van de aansluiting bij KBO-Brabant. 

Duidelijk is, dat dit onderwerp veel emoties oproept en dat er een zorgvuldige analyse nodig is. 

Jan Jansen kan zich vinden in het twee sporenbeleid, begrijpt de achtergronden van de kritiek. Wel 

pleit hij er voor om actief te zoeken naar verbeteringen binnen KBO-Brabant. Bekijken klinkt wat 

afwachtend. 

De voorzitter wijst er op, dat er nog niets is beslist. Ingestemd wordt met twee sporen: 

1. Actief onderzoeken of we binnen KBO-Brabant kunnen komen tot een wezenlijk ander inhoudelijk 

en financieel functioneren van KBO-Brabant.  

2. Onderzoeken wat het betekent als HEVO zelfstandig verder zou gaan.  

Het resultaat van dit onderzoek wordt t.z.t. gepresenteerd aan de Algemene ledenvergadering en een 

besluit daarover wordt uiteindelijk genomen door de Algemene Ledenvergadering.  

7. Wijziging statuten.  

Het bestuur stel voor om de huidige statuten van 2006 te vernieuwen en de moderniseren. Daartoe 

strekt het huidige voorstel inclusief een ter vergadering uitgereikt addendum. 

Hans van der Bruggen stelt voor om twee maal per jaar een algemene ledenvergadering te houden. 

Dan kan in het voorjaar verantwoording afgelegd worden over het afgelopen jaar en in de 

najaarsbijeenkomst het beleid en financieel beleid van het komende jaar worden vastgelegd.  

Het bestuur steunt het voorstel van 2 alv’s per jaar niet. Het acht de huidige werkwijze met 1x per jaar 

voldoende. De begroting voor het nieuwe jaar wordt weliswaar vastgesteld terwijl al uitgaven worden 

gedaan zonder goedgekeurde begroting. Maar het bestuur geeft aan, dat alleen uitgaven worden 

gedaan, die passen in het bestaande beleid. Grote nieuwe uitgaven worden pas gedaan als de 

begroting van het betreffende jaar is goedgekeurd. Het werkplan draagt weliswaar een jaartal maar is 

toch vooral een beschrijving van wat het bestuur in de komende periode gaat doen. Dat kan ook nog 

in het opvolgende jaar zijn. 

Naamgeving HEVO. In de statuten wordt de uitleg van de afkorting HEVO achterwege gelaten. Deze 

uitleg dateert van 2006 en is in 2006 “gezocht” bij de letters HEVO. Dit ter vervanging van de 

oorspronkelijke betekenis “Hebt Eerbied Voor Ouderen”.  



4 
 

HEVO is inmiddels in Rosmalen en omgeving een begrip geworden en behoeft geen uitleg meer. 

HEVO is HEVO.  

De vergadering stemt in met het voorstel voor de nieuwe statuten.  

 

 

8. Bestuursverkiezingen. 

Volgens het rooster van aftreden zijn dit jaar aftredend: Janny Heuveling en Ellie de Vaan. Ellie wil 

graag worden herbenoemd. De vergadering stemt hier mee in.  

Janny stelt zich niet meer beschikbaar. Het bestuur stelt voor om Tonny van Raaij te benoemen als 

bestuurslid. Tonny stelt zich kort voor. Zij zal naast de algemene taken als bestuurslid speciaal 

aandacht schenken aan de communicatie van HEVO, zowel intern als extern. Communicatie is nu 

eenmaal ontzettend belangrijk. De afgelopen jaren heeft zij al de externe communicatie van HEVO 

verzorgd. De vergadering stemt in met de benoeming van Tonny van Raaij.  

Afscheid Janny Heuveling.  

De voorzitter bedankt Janny voor haar inzet als bestuurslid gedurende bijna 10 jaar. Negen jaar 

officieel als bestuurslid en daaraan voorafgaand nog een jaar “niet officieel”. Zij was toen nog niet 

benoemd, maar draaide al volop mee in het bestuur. Lid geweest van diverse commissies, commissie 

Cultuur, commissie Belangenbehartiging, Commissie Collectieve Belangenbehartiging en ook de 

nieuwe commissie Omzien. Janny heeft zich al die jaren altijd vooral sterk gemaakt voor het 

onderwerp “Thuis wonen door Ouderen”. De voorzitter schetst Janny als een persoon met een 

vriendelijke en rustige stijl. Altijd consciëntieus en integer, met een speciale aandacht voor de 

mensen, die het niet zo goed hebben. Ook heeft zij HEVO vertegenwoordigd in de Seniorenraad ’s-

Hertogenbosch. 

Als dank voor al haar inzet wordt Janny benoemd tot Lid van Verdienste van HEVO. De voorzitter 

overhandigt haar de bijbehorende oorkonde en een bos bloemen. De vergadering onderstreept dit met 

een groot applaus.  

Janny bedankt iedereen voor de goede en plezierige samenwerking gedurende haar 

bestuurslidmaatschap. Zij heeft het werk met plezier gedaan en blijft actief in de commissie Omzien en 

de commissie Belangenbehartiging.  

9. Rondvraag 

De voorzitter meldt, dat het bestuur heeft besloten om de jury voor de vrijwilligers van het jaar de 

eerste keer samen te stellen uit de huidige leden van verdienste van onze vereniging. Vanaf volgend 

jaar zal de jury worden samengesteld uit alle leden van de vereniging.  

 

Vraag: Voldoet HEVO al aan de nieuwe privacywetgeving? De secretaris antwoordt, dat de 

ledenadministratie onder verantwoordelijkheid van KBO-Brabant valt. Die voldoet aan de nieuwe 

privacywetgeving. Er worden op dit moment protocollen ontwikkeld voor de afdelingen over de 

toegang en het beheer van deze gegevens. Ook de beveiliging van deze gegevens is belangrijk. 

Annemarie Peters spreekt haar waardering uit voor de leden van het bestuur voor het vele werk dat ze 

dag in, dag uit verrichten voor HEVO. Applaus.  

De voorzitter sluit de vergadering af met een woord van dank voor een ieders inbreng. Hij nodigt de 

aanwezigen uit voor een drankje aan de bar.  

 

Paul Scholten/Peter de Leeuw 7-5-2018 

Herzien 9-7-2018 


