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Locatie: zaal Sterrebosch Wijchen, aanvang 13.30 uur. 
 
Aanwezige bestuursleden: Harrie Bakker, Piet Meurs, Freek Homan, José Stals, Sjef 
Daverveld, Thérèse Loos en Martien van Berkel. 
Aanwezig leden: 34 volgens presentielijst. 
  

 
De voorzitter heet iedereen welkom en opent de vergadering. Het is een bijzonder 
welkom want na 2 jaar corona kunnen we weer bij elkaar komen. Het waren moeilijke 
jaren om activiteiten te organiseren. We hebben bloemen, een banketstaaf en chocola 
rondgebracht. Dit om de verbinding in stand te houden. Het is 2 jaar geleden dat we 
afscheid hebben genomen van KBO Gelderland en KBO PCOB. Dit omdat het erg veel 
geld kost en er weinig voor terugkrijgen. We zitten nu midden in de Oekraïne crisis. De 
ouderen weten wat evacuatie is. We moeten aan die mensen laten zien dat we er voor 
hun zijn. Agenda is vastgesteld. 

 

 
Bij de presentatie die na de vergadering plaatsvindt, is de wethouder Geert Gerrits 
vanwege corona niet aanwezig. Guus van Heck presenteert daarom alleen “Oud en 
nieuw Wijchen”. 

 

 
Er zijn geen ingekomen stukken. 

 
De notulen worden goedgekeurd. 
 

 
a. Het jaarverslag van 2020 ligt voorafgaand aan de vergadering ter inzage en staat op 

de website. Verslag is goedgekeurd. 
b. Het jaarverslag van 2021 ligt voorafgaand aan de vergadering ter inzage en staat op 

de website. Jaarverslag 2021 bladzijde 3 staat het groter dan bij 60 dit moet zijn 
kleiner dan. 
Opgemerkt wordt dat voor de 50 plussers weinig gedaan wordt. We moeten iets 
voor die groep doen om het voortbestaan van de vereniging te waarborgen. Er 
wordt opgemerkt dat de museumbezoeken per trein worden uitgevoerd kan dit ook 
met eigen vervoer? Dat is ook mogelijk, u bent daar vrij in. Het bezoek is vrijwillig, 
men hoeft zich niet aan te melden. Verslag is goedgekeurd. 
 

 
De jaarstukken van 2020 en 2021 zijnde balans- en exploitatierekening liggen 
voorafgaand aan de vergadering ter inzage en staan op de website. Verslag 
penningmeester jaarstukken 2020 en 2021. 
Door het niet doorgaan van de algemene ledenvergadering vorig jaar nu de jaarstukken 
over 2020 en 2021. Beide eindigden met een positief resultaat, het jaar 2020 met € 
3.700,00 en het jaar 2021 met € 5.100,00. De voorziening Huisvesting heeft een 
nieuwe naam “Speciale activiteiten“. De omschrijving Huisvesting klopte niet meer. 
Ultimo 2021 een bedrag groot € 4.500,00 toegevoegd aan deze voorziening. 
In 2020 geen uitgaven voor activiteiten, wel het laatste jaar met een afdracht aan KBO 
Gelderland. In 2020 waren er enkele bijzondere uitgaven. Voor iedereen een bos rozen, 
een kerststaaf en in de Klimop extra puzzels. Deze uitgaven ten laste gebracht van de 
voorziening die was bedoeld voor het lustrumfeest wat niet doorging vanwege corona. 
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Met ingang van 2021 de kosten van een ander blad ‘’Vijftig”” in plaats van het blad van 
KBO PCOB. De ledenadministratie moest ook worden aangepast, de kosten hiervoor 
bedroegen € 3.100,00 (eenmalig). In 2021 weer gestart met enkele activiteiten maar 
omdat nog niet alles georganiseerd kon worden toch nog een speciale activiteit, ieder 
een doosje chocola. Ten slotte eind 2021 is Senioren Vereniging Wijchen nog steeds 
een financieel sterke vereniging. Financiële verslagen zijn goedgekeurd. 

 
 

Ed van den Berg doet verslag. Ed stond op de lijst voor 2020. Helaas is Jos van 
Langen overleden. Er is toen iets mis gegaan met de benoeming van de 
commissieleden. We betreuren dat dit verkeerd is gegaan. De kascontrole is een hele 
klus. Bijna alle posten doorgelopen en goedgekeurd. Op 17 en 24 februari is de kas 
gecontroleerd. De kascommissie geeft het advies om over te gaan tot goedkeuring van 
de jaarrekeningen 2020 en 2021. Zij verlenen het voltallige bestuur décharge voor het 
gevoerde beleid over de verenigingsjaren 2020 en 2021. 
 

 
De penningmeester bespreekt de begroting voor 2023. Voor 2022 was geen begroting 
vastgesteld. Het bestuur gaat er vanuit dat in 2022 de normale activiteiten weer op 
beperkte schaal plaats gaan vinden. Als er geen onvoorziene omstandigheden zullen 
zijn en het resultaat het toelaat is er nog een speciale activiteit gepland. 
Voor 2023 is een begroting opgesteld uitgaande van de veronderstelling dat de normale 
activiteiten zullen plaatsvinden. Lenteviering, zomeractiviteiten en een kerstviering. 
Verder het verschijnen van Klimop en het blad Vijftig. Na een toevoeging van een 
bedrag groot € 3.000,00 aan de voorziening “Speciale Activiteiten” wordt een positief 
resultaat verwacht groot € 4.600,00. 
 

 
Voor de kascontrole van 2022 wordt 1 nieuw lid gezocht. Samen met Ed van den Berg 
(tel. 024 - 6414791) controleert nieuw lid Jan Jansen (tel. 024 6418940) de kas. 
Reserve kascommisielid is Bert Bloo (tel. 06 51122155) 
 

 
Aftredende en herkiesbaar zijn dit jaar: 

 Martien van Berkel secretaris 

 José Stals ledenadministrateur 
De functie van José is in 2023 beschikbaar. Zij zal wel de nieuwe ledenadministrateur 
inwerken en dan pas zelf opstappen. Ze geeft aan dat dit het laatste jaar is. Cor van de 
Wielen stemt met José af of hij dit wil gaan doen. 
Onder applaus worden Martien en José herkozen. 
 

 
Het jaarplan 2022 staat op de website. Jaarplan besproken en goedgekeurd. Een optie 
is het om de samenwerking te zoeken met Senioren Ontmoetingscentrum in Villa 
Sterrebosch. Het blijft lastig om een geschikte ruimte te vinden voor de senioren in het 
centrum. Is het verplicht om het 50+ magazine af te nemen. Nee, het contract loopt dit 
jaar trouwens af. Suggesties voor een ander blad zijn welkom. Cor van de Wielen stelt 
voor om een enquête te houden in de Klimop. Is het iets om vanuit de SVW een 
samenwerking te zoeken met WMO raad van de gemeente. 
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- Cora van den Berg: Er zit een groot verschil in de kosten op het financieel verslag 

t.o.v. het jaarverslag aangaande de vergaderingen. Dat klopt. Hierin zitten ook de 
vergaderkosten in voor de vergaderingen buiten de SVW met de zogenaamde G13. 

- Ine Leushuis: Dankt het bestuur voor het harde werken voor de vereniging. 

- Jo Jansen: Biedt verontschuldiging voor de late aanwezigheid. Hij was 
kascommissielid. Hij complimenteert Freek voor zijn werkzaamheden.  

 

De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit om 14.40 uur de vergadering. Notulen 
opgemaakt door Martien van Berkel op woensdag 9 maart 2022. 

 

Voorzitter, Secretaris, 
 
 
 
Harrie Bakker Martien van Berkel 


