
Verslag Algemene Ledenvergadering HV Zuidoost Brabant in het Jurriaan Pels Wooncentrum te 

Eindhoven 

 

Datum: 5 oktober 2014 

 

Aanwezig: Kees Schilder, Tom Thalhammer, Anne Faber, Engbert Bos, Paula van Luijk en 12 leden. 

 

Afwezig met bericht: 12 leden. 

 

1. Opening en vaststelling agenda 

    De voorzitter opent de vergadering. Hij deelt mee dat de leden van BetuwBrabant ook zijn  

    Uitgenodigd. De agenda wordt vastgesteld conform het voorstel. 

 

2. Mededelingen 

    Het Jurriaan Pels Wooncentrum bestaat dit jaar 35 jaar. Op 1 november is het feest. 

 

    Op 20 sept is er een bijeenkomst in de Eindhovense studentenkapel geweest in het kader  

    van de Bevrijdingsfeesten. Een van onze leden heeft daar namens het HV een kleine rede  

    uitgesproken. Dit was een bijzondere gebeurtenis; er waren sprekers van meerdere  

    religies/levensovertuigingen en 150 aanwezigen. 

 

    De landelijke ALV heeft in 2013 een werkgroep Organisatie en Financiële Middelen ingesteld.  

    De voorstellen zullen ter goedkeuring gepresenteerd worden op de landelijke ALV van dit  

    jaar. Grote lijn is, dat er vanuit het landelijk bureau meer cursussen en andere activiteiten  

    georganiseerd zullen gaan worden, waarvoor publiciteit nagestreefd zal worden. Doel is  

    laagdrempelige interessante activiteiten te realiseren, die ook niet-HV leden trekken. Het  

    effect voor onze afdeling is te vinden onder de laatste punten van het activiteitenprogramma  

    2015. Dat betekent wel, dat de contributie afdracht aan de afdelingen vanaf 2016 wat  

    verlaagd zal gaan worden om een bijdrage te leveren aan de kosten hiervan. 

 

3. Ingekomen stukken 

    Engbert Bos brengt de Stichting Vrienden van het JPW onder de aandacht. Er zitten 3  

    bestuursleden in van respectievelijk Humanitas, HV en de bewonerscommissie. Ze  

    ondersteunen activiteiten van de bewoners. Er zijn 2 vergaderingen per jaar van 2 uur.      

    Een lid van het HV is aftredend en daarvoor wordt nu een nieuw lid gezocht.  

    Aanmelden kan bij Engbert Bos, tel. nr. 040-2114996, email: engbert.bos@upcmail.nl 

    Engbert is penningmeester. Er wordt ook een lid voor de kascommissie gezocht.  

    Een lid meldt zich aan. 

 

4. Notulen ALV 2013 (zie website)  

    Verslag goedgekeurd.  

 

5. Jaarverslag secretaris over 2013 en decharge van het bestuur voor het gevoerde beleid. 

    Het jaarverslag wordt goedgekeurd, met dank aan de secretaris. Decharge voor het bestuur  

    voor het gevoerde beleid. 

 

 

6. Financieel jaarverslag 2013 (zie website) 

    Het financieel verslag is gecontroleerd door de kascommissie bestaande uit 2 leden. Een van hen 



    leest de goedkeuringsbrief voor waarin de kas in orde is bevonden en geconstateerd wordt dat  

    de rekeningen klopten. Het financieel verslag wordt goedgekeurd. 

 

7. Verslag kascommissie en decharge van de penningmeester 

    Zie punt 6. De penningmeester wordt decharge verleend. 

 

8. Verkiezing nieuwe kascommissie  

    Kandidaten konden zich schriftelijk melden tot 2 dagen voor de vergadering bij het bestuur en  

    mondeling tijdens de vergadering. Er heeft zich niemand gemeld. 

    Eén lid heeft 3 jaar in de kascommissie gezeten. Namens de ALV krijgt hij een bedankbriefje  

    met een geschenkbon. Eén lid blijft nog een jaar in de commissie zitten.  

    Een nieuw lid komt er bij, en er is een plaatsvervangend lid. 

 

9. Uitbreiding afdeling en wijziging huishoudelijk reglement  

    Het hoofdbestuur verzocht onze afdeling samen te gaan met de voormalige afdeling Betuw- 

    Brabant omdat die geen bestuursleden meer had, wat een ongunstige situatie is. Ze heeft  

    bijna net zoveel leden als Zuidoost-Brabant. Deze leden zijn driemaal aangeschreven. 

    Er is een bijeenkomst voor belangstellende leden geweest in Den Bosch en in Tilburg. In Den  

    Bosch kwamen er 14 leden en in Tilburg 8. Hun wensen zijn geïnventariseerd, er is gevraagd  

    wie er een bijdrage in een of andere vorm wil leveren. Dit was een grote opkomst en een aantal  

    leden wil ook daadwerkelijk meehelpen met organiseren van activiteiten. Er zijn 2 nieuwe  

    kandidaat bestuursleden uitgekomen.  

    Een fusie tussen beide afdelingen is mogelijk en wenselijk. De draagkracht van de afdeling  

    wordt groter. Het huishoudelijk reglement moet worden aangepast, De naam wordt nu Oost  

    Brabant. Het landelijk bestuur regelt de verdeling van de regio’s over de afdelingen.  

    Een lid vertelt dat ze in een andere plaats in dezelfde situatie hebben gezeten. Zij waren op  

    een gegeven moment hun middelen kwijt. Hoe zit dat in onze afdeling? Antwoord van de  

    voorzitter: Als we eenmaal één afdeling zijn, blijven we dat. De afdracht zal volgens de  

    standaardregels zijn. Voor de periode in 2014 wordt een tijdsevenredige afdracht uitbetaald.  

    De kosten voor de fusie worden vergoed.  

    Wordt de boedel die de beide afdeling inbrengen gelabeld? Nee, straks is het één afdeling  

    en dat blijft het dan ook. Er is straks één pot.  

    Een lid vraagt: Wat wil je met de afdeling? Vind je dat het nu goed draait? De voorzitter  

    antwoordt, dat elk lid voor zich moet beoordelen of de afdeling goed draait, maar dat dit  

    punt nu niet aan de orde is.  

    Misschien worden er op andere plaatsen andersoortige bijeenkomsten georganiseerd. Leidraad  

    is de behoefte van de leden ter plaatse en een noodzakelijke voorwaarde is het aanwezig zijn  

    van leden, die het organiseren. Volgens het bestuur is het haalbaar. Blijkt de deelname van  

    de daar gevestigde leden minder dan verwacht, dan worden er minder activiteiten georganiseerd.  

    Bepaalde activiteiten worden niet alleen meer in Eindhoven georganiseerd. Ook in Tilburg en  

    Den Bosch worden activiteiten georganiseerd. De ALV zou dus ook in een andere plaats  

    gehouden kunnen worden.  

    De Betuwe ligt in Gelderland, maar de leden waren georiënteerd op Den Bosch. Een deel van  

    de leden in de westelijke Betuwe is daar meer op Utrecht georiënteerd: West Betuwe. Het  

    bestuur zal nagaan of de leden in die gemeentes liever aansluiting bij een andere afdeling   

    willen en als dat het geval is het hoofdbestuur overeenkomstig adviseren. 

    

      Er volgt een stemming over de reglementswijzigingen. Zuidoost-Brabant wordt Oost-Brabant.  



      Met één tegenstem wordt de fusie een feit. 

 

10. Jaarplan 2015 (zie website) 

      Kees Schilder licht het jaar plan toe. Dit ligt in het verlengde van het fusiebesluit. Wat zijn  

      de voorwaarden voor een nieuw afdeling? Een stevige structuur! Er moet wel continuïteit  

      voor Zuidoost- Brabant zijn. De plannen van afgelopen jaar worden doorgezet. In de nieuwe  

      kernen moeten activiteiten worden ontwikkeld. Regionaal moeten mensen het voortouw  

      nemen met ondersteuning van het bestuur. 

      Er wordt een HV café in Tilburg en Den Bosch opgezet. Er komen in de andere regio's ook  

      wandelingen. Daar kunnen alle leden uit de nieuwe afdeling Oost-Brabant aan deelnemen.  

      Er zijn twee gespreksgroepen ( Eindhoven en Hilvarenbeek)  Er komt er in Eindhoven één      

      bij. Er is leesgroep in Den Bosch en in Tilburg komt er één bij. 

      Er komen ook eenmalige bijeenkomsten. Bv bijeenkomst nieuwe HV leden. Ook met jong  

      HV. Het Weekend 2015 heeft als thema ‘Durf te kiezen’. Conclusie, er moet een sterke  

      organisatie komen. Kees gaat het HV café in Eindhoven voorlopig voor zijn rekening nemen.         

      De vacatures voor de activiteitencommissie blijven open staan, mensen zijn welkom . Een 

      lid wil meehelpen met de nieuwe leden bijeenkomst. Wat zijn de ervaringen hiermee?  

      De belangstelling viel vorig jaar wat tegen. De gesprekken waren positief. Er is echter geen  

      follow up geweest. Om nieuwe leden te boeien en te binden moeten er gericht acties  

      gevoerd worden, steeds mailtjes sturen, mensen nabellen, zodat mensen de drempel  

      overgaan en deel nemen aan activiteiten. 

      We moeten ook de Jong HV’ers hierbij betrekken. De voorzitter vertelt dat het landelijk bureau  

      cursussen wil organiseren. Wij willen graag dat ze een cursus in de drie plaatsen (Tilburg,  

      Den Bosch en Eindhoven) organiseren. Dan heb je keuze voor deelname in de plaats van je  

      voorkeur. Follow up in jaarplan zetten.  

 

11. Begroting 2015 (zie website) 

      Deze Is gebaseerd op het zojuist besproken jaarplan. De penningmeester licht de begroting  

      toe. Deze is nu nog gesplitst in beide regio’s. Formeel was van te voren niet duidelijk of de  

      fusie door zou gaan. Vandaar een gecombineerde begroting. 

      De contributieafdracht is beduidend hoger. Het Weekend 2015 is een behoorlijke kostenpost  

      voor de afdeling, die tot forse inkomsten zou moeten leiden. Er is een bijdrage van de  

      oude afdeling BetuwBrabant en van het landelijk bureau ontvangen. Voor het eerste Weekend  

      in 2013 is er 1500 euro afgedragen en dit jaar hebben wij nog 1000 euro van BetuwBrabant  

      gekregen. De organisatiekosten stijgen. Er is een bezuiniging vanwege het samengaan, maar  

      reiskosten zullen toenemen. De totale organisatiekosten zijn straks verdubbeld. Opstartkosten  

      kunnen oplopen. Het tekort op de begroting bedraagt volgend jaar 1970 euro.  

      Een lid vraagt: Heeft BetuwBrabant geen geld uit Amsterdam gekregen? Er was in  

      BetuwBrabant nog één bestuurslid over. Zij hebben nog wel geld gekregen, maar ze kregen  

      het niet uitgegeven omdat er geen andere bestuursleden en actieve leden meer waren om  

      activiteiten te organiseren. Hun vermogen is naar het landelijk bureau gegaan.  

      Vraag: De leden hebben daar wel contributie afgedragen. Er mag dan volgens vraagsteller ook  

      wel meer geld ingestoken worden, bv door professionele krachten in te huren.  

      Voorzitter: Het landelijk bureau gaat activiteiten in die regio organiseren, die ons geen geld  

      kosten. Het is nog niet helemaal zeker. Moeten wij extra geld voor hen vragen? 

      Dit is eventueel mogelijk als we het organisatorisch kunnen behappen. Er is voorlopig  

      genoeg geld in kas, maar we sluiten niet uit dat we in de loop van volgend jaar geld moeten  

      vragen als we heel enthousiaste mensen met relatief dure goede initiatieven hebben.  

      De opzet van het HV café in Den Bosch en Tilburg wordt heel anders dan die in Eindhoven.  



      Op andere plaatsen in den lande wordt een spreker uitgenodigd, of een film gedraaid. Dit  

      wordt ook in Den Bosch nagestreefd. Het moet een ontmoetingsplek zijn. Er is dan een korte  

      lezing, met gezellig napraten. Zorg voor ouderen zou een goed gespreksonderwerp zijn. 

      Met een spreker wordt het altijd duurder, die krijgt een vergoeding, reiskostenvergoeding.  

      Ons nieuwe kandidaat bestuurslid heeft ervaring met het HV café in Apeldoorn. 

      Activiteiten moeten ook voor niet leden openstaan, die worden dan soms later wel lid. 

      Onze begroting wordt ingediend bij het landelijk bureau, de vetgedrukte posten worden in  

      de begroting opgenomen. Details (niet vetgedrukt) niet.  

      De begroting wordt goedgekeurd. 

 

12. Bestuursverkiezing  

      Anne Faber is aftredend en herkiesbaar. Er zijn geen tegenkandidaten. Anne wordt  

      herkozen, afredend in 2017. Ton Bruining is afgetreden, blijft nog een aantal activiteiten  

      doen bv de wandelingen en eventuele andere activiteiten. De vacature voor leden van de  

      activiteitencommissie op de website blijft staan. We hebben 2 nieuwe leden bereid  

      gevonden om deel te nemen aan ons bestuur, zij zijn echter niet aanwezig. De voorzitter  

      geeft een korte toelichting op hun cv s.  

      De vergadering gaat akkoord met de benoeming van Louck Everaars en Okke de Groote tot  

      lid van het bestuur. Hun zittingstermijn is tot 2017. 

      Tom Thalhammer is penningmeester en ook waarnemend voorzitter geweest. Hij heeft dat  

      met veel plezier gedaan. Er is nu een voorstel dat Kees Schilder voorzitter wordt, tot 2016.  

      Daarna volgt dan een eventuele nieuwe kandidaatstelling. Kees wordt benoemd tot voorzitter.  

      Hij neemt het woord en bedankt Tom en hoopt in zijn voetsporen te kunnen treden. 

 

13. Rondvraag 

      De Humanistisch Uitvaart Begeleiding bestaat 10 jaar. Op 28 november is er een bijeenkomst  

      In de Verkadefabriek in Den Bosch. Iedereen wordt uitgenodigd en kan zich opgeven.  

      Een lid dat actief is binnen de HUB geeft een toelichting op het programma. Er is een boek  

      samengesteld dat de aanwezigen zullen krijgen.     

 

14. Sluiting 

      Er ligt info op tafel over het komende Weekend 2015. Ook info over de nieuwe  

      gespreksgroep.  

 

 

Notulen gemaakt door Anne Faber, secretaris 

 

Geanonimiseerd 23 oktober 2014 


