
NOTULEN ALGEMENE LEDEN VERGADERING KVG-DONGEN 
28 februari 2023 

Aanwezig:   
74 leden, bericht van verhindering ontvangen van 14 leden. 

Aanwezig namens het bestuur: 
Hanneke Steen (voorzitter), Truus Heesbeen (secretaris/ledenadministratie), Dorothee Oosterhuis 
activiteiten), Marianne Lente (webmaster/waarnemend penningmeester) en Inez Plompen 
(vicevoorzitter/administratie activiteiten). 
Afwezig: Lia van Baar 

1, Opening 
Voorzitter Hanneke opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom, ze is verheugd over 
de grote opkomst. 

2. Vaststellen van de agenda 
Er komt van de aanwezige leden geen aanvulling op de agenda. Agenda wordt vastgesteld. 

3. Notulen Algemene Ledenvergadering 2022 
Geen op- en of aanmerkingen op de Notulen 2022. De Notulen worden door voorzitter Hanneke 
en secretaris Truus ondertekend. 

4. Terugblik verenigingsjaar 2022 (secretaris) 
Ter informatie geeft Truus wat cijfers. In het afgelopen jaar hebben om diverse redenen 37 leden 
het lidmaatschap opgezegd. Redenen zoals fysiek niet meer in staat zijn de activiteiten bij te 
wonen, andere invulling vrije tijd na Corona en het missen van aansluiting bij het KVG. 
Gelukkig hebben zich ook 2 nieuwe leden aangemeld. 
Twee KVG-leden zijn helaas overleden, Monique Vermeulen en Marga Jacobs, voor hen en voor 
alle oud leden die het afgelopen jaar zijn overleden, een moment van stilte. 

Voor wat betreft de activiteiten van het afgelopen jaar is het duidelijk dat de 3 O’s zijn 
waargemaakt. Museumbezoek, lezingen hebben gezorgd voor Ontwikkeling. In de workshops 
creativiteit, bijeenkomsten Mandala en de leesgroepen wordt ook de O’s van Ontmoeting en 
Ontspanning ingebouwd. Ontmoeting en Ontspanning zijn te vinden in bijeenkomsten Jeu de 
Boules, Bowlen, culinaire momenten bij de Rooi Pannen en Mark’s Passie. 
Nog een sportieve noot wordt toegevoegd bij de wandelingen en fietstochten. 
Van de meeste bijeenkomsten wordt een verslag gemaakt door een van de deelnemers, deze kunt 
u vinden op de website bij Nieuwsberichten/Terugblik. 
Met de positieve berichten uit de vereniging zijn we erg blij, de minder positieve berichten nemen 
we mee ter lering voor het komend jaar. 

5. a. Financiële begrotingen 
Marianne (waarnemend penningmeester) vraagt aan alle aanwezigen of er naar aanleiding van de 
toegestuurde financiële documenten nog onduidelijkheden zijn.  
Korte toelichting:  

• De computers komen niet meer voor op de begroting, de bestuursleden gebruiken hun 
eigen apparatuur. Voor 2023 wordt de onkosten vergoed met een bedrag van € 40,-. 

• De financiële afrekening van de leesgroepen wordt in 2023 verrekend. 
Voorstellen op financieel gebied waarvoor de instemming van de leden nodig is: 

1. De bijdrage voor lezingen zijn voortaan inclusief koffie/thee. 
2. Stamtafel: drankjes voor rekening van het KVG 
3. Kerstviering: € 10,-- eigen bijdrage, overige kosten op rekening van het KVG 
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Met het opsteken van alle handen geven de aanwezigen toestemming voor de uitvoering van de 
genoemde voorstellen. 
     b. Kascommissie 
         Nel de Jong spreekt haar waardering uit voor de duidelijke financiële weergave en vraagt     
         de vergadering décharge te verlenen aan het bestuur. Nel van Dongen wordt  
         hartelijk bedankt voor haar inzet, Ria Loonen wordt van harte welkom geheten en aan de  
         aanwezigen voorgesteld als nieuw lid van de Kascommissie. 

6. Vooruitblik 2023 
Voordat Dorothee en Inez vooruitkijken geeft Dorothee aan de dankbare taak te hebben een 
aantal personen die zich de afgelopen jaren op diverse terreinen hebben ingezet voor de 
vereniging te bedanken. De werkgroepleden die vorig jaar gestopt zijn worden bedankt en krijgen 
een blijvende bloem van leer. In het bijzonder wordt Jeanne Verhees bedankt en tot erelid 
benoemd. Jeanne heeft zich toch weer beschikbaar gesteld voor de organisatie van het reisje voor 
het komend jaar. 
Inez stipt aan dat het zeer wenselijk is dat er èn suggesties èn ondersteuning aan het bestuur 
gegeven wordt op het gebied van activiteiten. Samen met Dorothee noteert ze de ideeën vanuit 
de zaal en bijbehorende en namen. (zie bijlage). Op zeer korte termijn zal een eerste bijeenkomst 
vrijwilligers georganiseerd worden. 

Speciale aandacht voor de lezing over Anton de Kom op 21 maart a.s. De mogelijkheid wordt 
bekeken om aansluitend deze lezing een reisje te organiseren naar een tentoonstelling in Arnhem. 
Op 21 maart zal ook de kleindochter van Anton de Kom, Thea de Kom aanwezig zijn. 
Marga Allard geeft een korte toelichting over Anton de Kom en belooft dat het een interessante 
middag wordt. 

7. Bestuurszaken 
Met ingang van 2023 heeft de secretaris haar termijn van 4 jaar erop zitten. Truus heeft zich 
herkiesbaar gesteld. Aangezien er geen tegenkandidaten zijn wordt de vergadering gevraagd bij 
hand opsteken, in te stemmen met de herbenoeming. Alzo geschiede. 

Voorzitter geeft met toestemming van betrokken een korte toelichting op de ziekte van Lia van 
Baar. Lia heeft de diagnose lymfeklierkanker gekregen. Ze ondergaat chemokuren en op dit 
moment gaat het goed. Zoals bekend neemt Marianne haar functie waar. 

8. Rondvraag en sluiting 

• Marga Allard geeft aan nog maar kort lid te zijn maar wel gehoord heeft dat het rode boekje 
erg gemist wordt. 
Voorzitter geeft aan dat er alternatieven bekeken worden, maar dat ook hier extra 
ondersteuning vanuit de vereniging gevraagd wordt. Wie komt ons hiermee helpen? 

Hanneke sluit om 14.58 uur de vergadering. 
  
  
Akkoord: Hanneke Steen, voorzitter   Truus Heesbeen, secretaris 

                         ……………………                                 ………………………

 


