
Agenda algemene ledenvergadering Seniorenvereniging Winssen 
1.   Notulen van de jaarvergadering van 20 maart 2019(bijlage 1). 
2.   Jaarverslag secretaresse over het jaar 2019(bijlage 2). 
3.   Financieel verslag 2019(bijlage 3). 
4.   Verslag kascontrole commissie(bijlage 4). 
5.   Decharge penningmeester 2019. 
      Het bestuur stelt voor om de penningmeester over het jaar 2019  te dechargeren. 
6.   Benoeming nieuw lid van de kascontrole commissie. 
      Een lid van de kascommissie wordt voor twee jaren benoemd. Voor Aloys Bruens 
      is 2019 het laatste jaar. Kandidaten voor de commissie kunnen zich tot 15-11-2020 
aanmelden. 
7.   Begroting 2021 en vaststellen contributie 2021. 
      De inkomsten en uitgaven voor 2021 kunnen op het niveau van 2019 
worden  geraamd. 
Wij gaan uit van een sluitende begroting. De contributie voor het jaar  2021  kan op 
€ 27,- per persoon worden gehandhaafd.  
8.   Bestuursverkiezing: aftredend en herkiesbaar: Jannie Henckel. 
   Toelichting:  Een bestuurslid neemt voor 3 jaar zitting in het bestuur en kan      
      zich na deze termijn  herkiesbaar stellen. Tot uiterlijk een week voor 
de ledenvergadering  kunnen leden zich kandidaat stellen. Kandidaten  dienen  
schriftelijk bij het secretariaat te worden aangemeld, ondertekend 
      door tenminste vijf leden. Bij meer kandidaten voor een bestuursfunctie wordt de 
      kandidaat met de  meeste stemmen benoemd. 
9.   Geplande activiteiten. 
       Wij proberen voor het jaar 2021 onze normale activiteiten weer op te pakken. 
       Nieuwe ideeën zijn welkom. 
10. Lidmaatschap kbo Gelderland. 
      Vanwege het disfunctioneren van kbo Gelderland hebben wij samen met 12 andere 
      verenigingen ons lidmaatschap per 1-1-2020 beëindigd.  Na een jaar bij Kbo/Pcob, 
      zullen wij per 1-1-2021 naar een andere overkoepelende organisatie voor senioren 
      overstappen. Daarover zullen wij u via de Cirkel nader informeren. 
 
 
 
 

 
 
 
Bijlage 1.  Verslag ALV Vereniging van Senioren Winssen 20-3-2019 
Aanwezig: 44 leden 
Afgemeld 22 leden 
1. Opening 
    Jos opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij vraagt een minuut stilte 
ter 
nagedachtenis aan de overleden leden. 
    
Mededelingen 
    – De aangekondigde presentatie door Nederzand  gaat niet door. De heer van der 
Linde 
van Nederzand wil dat op een ander tijdstip doen. Jos informeert of de mensen hiervoor 
interesse hebben. Dat blijkt het geval te zijn. Er gaat een nieuwe uitnodiging naar de 



     leden de deur uit. 
    – In de Cirkel staat een artikel over een onderzoek naar de mogelijkheden voor meer 
samenwerking tussen de 4 seniorenverenigingen in de gemeente Beuningen. 
      Moniek Peperkamp, studente aan de Hogeschool Eindhoven, geeft 
      toelichting op haar afstudeerproject en vraagt vrijwilligers en bestuursleden om 
medewerking aan haar onderzoek. Enkele aanwezigen melden zich al bij haar aan. 
2. Notulen Algemene ledenvergadering van 24 maart 2018 
    Dit verslag wordt door Cynthia voorgelezen. 
    Het verslag wordt goedgekeurd.      
3. Jaarverslag over 2018 
    Cynthia leest het verslag voor. Hier komen geen opmerkingen over; het 
    verslag wordt goedgekeurd. 
4. Financieel verslag over 2018 
    Harrie licht de cijfers toe. 
5. Verslag kascommissie 
    Aloys Bruens en Lard van Hees vormen de kascommisie. 
    Zij hebben de controle uitgevoerd. Lard dankt Harrie voor zijn 
    inzet. De stukken worden akkoord bevonden. 
6. Decharge peningmeester 
    Jos vraagt de aanwezigen om de penningmeester decharge te verlenen voor de 
gevoerde administratie. Dit wordt door de leden aangenomen. 
7. Nieuw lid kascommissie 
    Lard is aftredend. Aloys blijft nog een jaar.  Frans van Oss neemt de plaats van Lard 
van 
    Hees over. 
8. Begroting 2019 en vaststellen contributie 2020 
    Zoals we vorig jaar hebben afgesproken zou de contributie met één euro kunnen 
worden 
verhoogd. Hiervan hebben wij geen gebruik gemaakt, omdat de noodzaak daartoe niet 
aanwezig was. We kunnen ook zonder verhoging een sluitende begroting 
presenteren.     
Wij willen in de pas lopen met de andere seniorenverenigingen in de 
    gemeente Beuningen. Wij hebben met € 27,- per jaar nog steeds de 
    hoogste contributie.   
    Mientje Willems merkt op dat het vreemd is, dat wij de hoogste 
    contributie betalen. Jos legt uit, dat wij niet een hoge drempel willen 
    opwerpen voor deelname aan onze activiteiten. Daarom vragen wij 
    meestal een bescheiden bijdrage bij deelname aan activiteiten. Besloten wordt om 
voor 
2020  de contributie op  € 27,- te bepalen. 
9. Bestuursverkiezing 
    Ton Elbers is aftredend en herkiesbaar. Ton wordt voor een termijn van           
    3 jaren herkozen.  Joop.v.d.Dobbelsteen merkt op dat de agenda erg laat is 
verstuurd.    
Antwoord: De agenda is via mail drie weken tevoren verstuurd. De  schriftelijke 
    uitnodiging is een week later bezorgd. 
10.Geplande activiteiten 2019/2020 
     16 april 2019 Paasbrunch;  4 juni Vrijwilligersbijeenkomst; 12 
augustus  Dansmiddag;     
13 augustus Kermisbrunch; Medio november  Busreis 5 november Snertmaaltijd; 
     17 december  Kerstdiner  20 december  Kerstviering. 
       7 januari  2020  Nieuwjaarsreceptie; 21 februari  carnaval; 18 maart  Algemene 



      ledenvergadering 
      Nieuwe activiteiten/mededelingen 
      – Koken voor mannen.   – Voetbal kijken in de Salon   – Bingo is voortaan in de 
salon      – 
We gaan meer reclame maken voor de dansmiddag met de kermis.         
11. Rondvraag 
      Lard van Hees 
      Hij is vorig jaar een aantal keren mee geweest met de fietstocht.              
      Het is jammer dat er soms weinig deelnemers zijn. Hoe kunnen we 
      deelname stimuleren?   Suggesties: Meer bekendheid aan geven, langere rustpauze 
en/of kortere route. 
      In de Gelderlander stond een mededeling dat het Ontzandingsbedrijf  rondleidingen 
geeft in Deest.   
Antwoord: Wij gaan voor onze vereniging een rondleiding   
      organiseren. 
      Sjaak Mom 
      Vraagt of het mogelijk is om naast de vaste dagen ook op andere 
      momenten te kunnen biljarten. 
      Antwoord: Ja dat kan. De sleutel kan worden opgehaald bij Toon Lamers 

      Mientje Willems 
      De jeu de boules baan komt nu bij de Paulus. Zij vindt de locatie niet 
      zo geschikt, omdat het te dicht bij de weg ligt. 
      Jos geeft aan, dat verschillende andere plaatsen voor een baan zijn 
      afgeketst. De baan bij de Paulus is geschikt omdat dan gebruik kan 
      worden gemaakt van de voorzieningen in het dorpshuis. De ligging      
      levert geen probleem voor het verkeer op. 
      Jos sluit om 15.30 uur de vergadering en wenst ons wel thuis. 

Bijlage 2. Jaarverslag Seniorenvereniging Winssen 2019 
Hieronder een overzicht van de activiteiten, die wij in 2019 hebben georganiseerd. 

Datum Activiteit Plaats Opmerking 

08-01-2019 Nieuwjaarsreceptie Salon 

Samen met 
Vrouwen van Nu en 
Zonnebloem 

        

01-03-2019 Carnavalsmiddag 
Muziekcentrum 
Ulto 

Gezellige middag 
met div. optredens 

20-03-2019 
Algemene 
ledenvergadering Paulus   

10-04-2019 
Presentatie 
zandwinning Salon   

16-04-2019 Paasbrunch Salon   



24, 25 en 26-4-2019 Toneel Paulus 
Toneelver. 
Plankenkoorts 

22-5-2019 
Excursie 
zandwinproject Deest Nederzand B.V. 

28-05-2019 Muziekmiddag Salon   

        

14-06-2019 Vrijwilligersmiddag Paulus   

        

12-08-2019 Dansmiddag 
Ulto 
muziekcentrum   

13-08-2019 Kermisdiner Salon   

07-09-2019 
Heropening de 
Paulus Paulus 

Presentatie diverse 
activiteiten 

        

5-11-2019 Leste Mert buffet Salon   

20-11-2019 
Busreis + 
museumbezoek 

Holten en 
Terschuur   

17-12-2019 Kerstdiner Paulus   

18-12-2019 Kerststuk maken Salon   

20-12-2019 Kerstviering Paulus   

        

  
Terugkerende 
activiteiten     

Maandagmiddag Aquarelleren Salon   

Maandagmiddag Biljarten 
Zorgcentrum 
Overmars   

Woensdagmiddag en -
avond Bloemschikken Salon 1 x per  maand 

Dinsdagochtend Eetpunt Salon   

Dinsdagmiddag en 
donderdagochtend Inloop Salon   



Woensdagmiddag Fietsen Diversen 
Maanden mei t.m. 
augustus 

Donderdagochtend Jeu de Boules Paulus   

Donderdagavond Wandelcafé Paulus   

Donderdagavond Bridgen Paulus   

Vrijdagmiddag Biljart 
Zorgcentrum 
Overmars   

Jaarrekening 
Seniorenvereniging Winssen 
2019 

Omschr. Inkomsten Omschr. Uitgaven Saldo 

  
Afdr. Kbo 
Gelderl/ 5925,48 -5925,48 

Aquarelleren 1750,00 Aquarelleren 1750,00 0,00 

  Bankkosten 184,86 -184,86 

Biljarten 350,00 Biljarten 1181,82 -831,82 

Bingo  605,68 Bingo  800,48 -194,80 

Bloemsch. 2130,00 Bloemschikken 1733,00 397,00 

Carnaval 1515,00 Carnaval 1860,60 -345,60 

Clubkas Rabo 326,50   326,50 

Contributie 10645,00   10645,00 

Cirkel 11,75 Cirkel 50,99 -39,24 

Dagtocht 1485,00 Dagtocht 3206,25 -1721,25 

  Drukwerk/porto 119,50 -119,50 

  Fietsen 293,45 -293,45 

  Huren 4458,00 -4458,00 

Inloop 1812,00 Inloop 1255,25 556,75 

  Internet 145,14 -145,14 

  Jaarvergad. 381,00 -381,00 

Jeu de boules 5000,00 Jeu de boules 4773,00 227,00 



Kermis 250,00 Kermis 604,50 -354,50 

Kerstviering 2090,00 Kerstviering 5063,35 -2973,35 

  Koningsdag 40,00 -40,00 

  Lief en leed 32,25 -32,25 

  Meezingmiddag 302,50 -302,50 

  Pasjes 406,00 -406,00 

  Paulus contr 25,00 -25,00 

  Restituties 54,00 -54,00 

  Secretariaat 67,13 -67,13 

Subs. Gemeente 9176,50   9176,50 

Toneel 452,50 Toneel 577,00 -124,50 

  Vergaderkosten 55,81 -55,81 

  Voorlichting 49,00 -49,00 

  Vrijwilligers 1158,05 -1158,05 

    0,00 

Totalen 37599,93  36553,41 1046,52 
     

Toelichting contributie:    
 

Vooruitbetaald in 2018 mbt 
2019   2646,00    

In 2019 betaald                                 11153,00    

Vooruit betaald in 2019 mbt 
2020   3154,00    

Saldo  10645,00    
     

Toelichting huren    
 

De huur is afgestemd op het 
gemiddelde gebruik van de 
salon. 

    

jlage 4. Verslag Kascontrole Commissie Seniorenvereniging Winssen 
Honderden bank- en kasboekingen werden door de penningmeester verwerkt.  Elke 
boeking kreeg een specifieke code, waarmee het soort inkomsten en uitgaven werd 
aangeduid. Uiteindelijk werden per code de totalen berekend. Deze totalen zijn terug te 



vinden in het overzicht “Jaarrekening Seniorenvereniging  Winssen 31-12-2019”.De 
commissie heeft talloze boekingen bekeken, facturen opgevraagd en ingezien. Slechts 
een enkele correctieboeking moest worden gemaakt. 
De commissie verklaart hierbij, dat de penningmeester naar eer en geweten en op een 
verantwoorde wijze in zijn “Jaarrekening” een juist beeld heeft gegeven van het boekjaar 
2019.Het voordelige saldo (verschil tussen inkomsten en uitgaven) werd toegevoegd aan 
het kapitaal. De balansen 31-12-2018 en 31-12-2019 sluiten op elkaar aan. De 
commissie bedankt Harrie Wattenberg voor zijn vele werk voor de Seniorenvereniging en 
stelt voor om hem décharge voor wat betreft  het boekjaar 2019 te verlenen. 
Winssen, 22 oktober 2020, Aloys  Bruens  (aftredend) en Frans van Oss 

 


