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Notulen Algemene Ledenvergadering 26 maart 2019 

Locatie: wijkhuis “de Fonkel” Helmond 

 

Aanwezig:  38 leden, inclusief het bestuur 

Notulist:  Marja Weusthof 

 

Afwezig met kennisgeving: 5 leden, te weten Gerrie Schutjes, Tonneke van Leensel, Jan van der 

 Heijden, Jolanda van den Boomen en Dori van den Boomen. 

1.   Opening door de voorzitter:   

 De voorzitter deelt mede dat er helaas geen geluidsinstallatie aanwezig is, zij zal luid praten. 

 Alle leden worden welkom geheten. Er is een speciaal welkom voor de ereleden, allen 

 aanwezig, te weten Henriette van Wilderen, Ria Meijer, Riky van de Broek, Ad de Greef en 

 Vera Naus. Ook de leden van verdiensten, te weten Wim van de Goor, Bert Vogels en Hennie 

 Berndsen (afwezig) worden welkom geheten. 

 Vervolgens is er 1 minuut stilte voor de leden die afgelopen jaar zijn overleden, te weten Mevr. 

 Van de Vorst uit Asten, Mevrouw van de Velden en mevrouw Fortuyn uit Helmond. 

 Daarna worden de leden van het bestuur en de notuliste voorgesteld aan de aanwezige leden 

 (oa middels foto`s). 

  

2. Mededelingen:  

 - Na de ALV zal er een lezing worden gehouden door mevr. Imke Arts over het onderwerp: 

 Voeding en Beweging. 

 - Het jubileumjaar 2018 is goed gevierd 

 - Er zijn nieuwe doelen opgesteld en uitgewerkt in het beleidsplan 2019-2022. Hierover later 

 meer.  

 -  Omdat er problemen zijn ontstaan tav de veiligheid van de website en er tegenwoordig 

 rekening gehouden dient te worden met de wet AVG zijn er besprekingen gaande om over te 

 schakelen naar een ander programma-software. Hierdoor zullen er een aantal zaken tzt 

 veranderen, zoals bv de e-mailadressen en de domeinsnaam. Op dit moment is hierover verder 

 nog geen duidelijkheid te geven. Ook wordt er toestemming gevraagd voor het nemen van 

 foto`s op die avond. 

- Vaststellen van de agendapunten: Aangegeven wordt dat de opstelling van de tafels niet 

prettig is. Verder zijn er geen punten te bespreken: De agenda wordt vastgesteld. 

 

3. Ingekomen Post:  

 Er is geen ingekomen post. 

  

4. Goedkeuren notulen van de ALV 21 maart 2018: 

 Er zijn geen op- en aanmerkingen. De notulen worden goedgekeurd, met dank aan de notulist 

 Marianne van Rooden. 

  

5.  Jaarverslag van de secretaris Paul Verbakel: 

 Alle activiteiten van afgelopen jaar komen uitgebreid aan bod.  

 Op 1 januari 2018 waren er 300 leden, op 31 december 2018 werden er 334 leden geteld. Het  

 actuele aantal leden is 320, waarvan er 12 partnerleden zijn. 

 Er zijn 26 opzeggingen, deze zijn verwerkt op 1 januari 2019. 
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 De leeftijdscategorie bestaat uit:  39 % is 50-65 jaar 

      51 % is 65 + 

      10 % is jonger dan 50 jaar 

 Uit de sheet over de leden verdeling in de diverse gemeenten blijkt dat de meeste leden wonen 

 in de gemeente Helmond, dit betreft ongeveer de helft van de leden. De anderen wonen in 

 de randgemeenten. 

   

6.  Jaarverslag penningmeester Jos van den Boomen: 

 De penningmeester geeft uitleg over de subsidie, de inkomsten en uitgaven van de vereniging. 

 Ter verduidelijking is de balans 2018 en de begroting 2019 ter inzage uitgedeeld.  

 De vraag werd gesteld of alle beweeggroepen dezelfde vakantiedagen hebben? Neen, bij Tai 

 Chi en  Yoga zijn de vakantiedagen afhankelijk van de leraar. Bij ziekte wordt vaak voor 

 vervanging gezorgd.  

 Gevraagd werd wat de kosten voor de EHBO zijn? Dit zijn onderhoudskosten voor de 

 instructeurs (behalen EHBO diploma en herhaling.) 

 Verder geen vragen. 

 

7. Verslag van de kascommissie: 

 Lisette Welten leest het verslag van de kascommissie voor. Zij verklaart dat het financieel 

 verslag klopt en dat de penningmeester gedechargeerd kan worden. 

 Er zijn geen vragen. 

  

8. Benoeming kascommissie 2019: 

 De kascommissie 2019 wordt als volgt: Lisette Welten voor het 2e jaar, Ria Meijer is aftredend 

 en daarvoor in de plaats komt Bert Vogels. Als reserve wordt Lia Slegers toegevoegd. 

 

9. Begroting 2019: 

 Akkoord. 

 

10. Bestuursverkiezing:  

 Jos van de Boomen wordt per acclamatie voor weer 2 jaar benoemd als penningmeester. 

 Er zijn verder geen wijzigingen in het bestuur. 

 

11. Voorstellen Astrid van de Ven en Bea Schepers: 

 Medegedeeld wordt dat Astrid van de Ven is toegevoegd aan het bestuur. Zij wordt de

 bewegingscoördinator en is belast met alles wat te maken heeft met de bewegingsgroepen. 

 Voor vragen, aanmeldingen enz kunnen de leden bij haar terecht. Ook zal zij de cursussen 

 organiseren mbt de verlengde arm constructie.  

 Bea Schepers, vorig jaar aspirant-lid gaat zich oriënteren op de jongeren. Samen met Astrid vd 

 Ven zal zij bezien welke activiteiten kunnen worden georganiseerd specifiek voor deze groep. 

 Bea wordt bedankt voor het afgelopen jaar en welkom geheten als definitief bestuurslid. 

 Paul Verbakel is alweer 5 jaar secretaris van de vereniging. Voor zijn werkzaamheden in dit 

 eerste lustrum wordt Paul hartelijk bedankt voor zijn inzet en ontvangt hij als dank een fles 

 wijn. 
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12.  Reuma Nederland: 

 Vroeger heette Reuma Nederland het Reuma Fonds. Zij organiseren vele activiteiten tbv 

 reumapatiënten, zoals een reuma vriendelijk beleid onder de aandacht brengen bij de 

 gemeenten. Ook maken zij zich hard voor de diverse ontwikkelingen op het gebied van 

 medicijnen en onderzoeken.  

 Tevens zijn zij gestart met route 23, waarin Bea Schepers meedenkt als ervaringsdeskundige. 

 Verleden week was de collecteweek voor Reuma Nederland. Diegenen die alsnog iets willen 

 storten kunnen dit alsnog doen. 

 

13. Update beweeglocaties door Astrid van de Ven. 

 - In Asten is een nieuwe instructeur. De beweegmanifestatie in januari was een succes. Het 

 Eindhovens Dagblad heeft een positief artikel geplaatst. 

 - De gym in het Elkerliek is samengevoegd tot 1 groep 

 - Bekeken wordt of de Fundance uitgebreid kan worden tot 2 groepen. 

 - Laco Helmond is dit jaar met 1 groep gestart, misschien zal uitbreiding tot 2 groepen komen. 

 - In september (2018) is een scholingsavond geweest voor de instructeurs, onder begeleiding 

 van de fysiotherapeuten Rick van Tilburg en Gijs Beesems, dit ivm het leren omgaan met 

 mensen met reuma. 

 

14. Toelichting ledenactiviteiten: 

 Voor het komend jaar worden er weer diverse activiteiten georganiseerd, allen in het kader van 

 Beweging en Voeding. Ook de bijeenkomsten van Reuma-Inn zullen het komend jaar weer 

 plaats vinden.  

 

15. Beleidsplan: 

 In 2017 was door het bestuur een beknopt tijdelijk beleidsplan opgesteld. Nu ligt er een 

 definitief beleidsplan klaar. Diegene die geïnteresseerd is kan een kopie opvragen bij Paul 

 Verbakel.  

 Vrijwilligers worden bedankt voor het vele werk dat zij het afgelopen jaar hebben 

 verricht, door hen is er veel werk verzet en goed werk geleverd. Er zijn geen vragen. 

 

16.  Rondvraag en Sluiting: 

 - De maandagavondgroep bewegen in warm water in de Abeel vindt het bewegen erg 

 belastend. Is hier een oplossing voor? Astrid geeft aan dat het bekend is bij het bestuur en dat 

 de maandagavondgroep binnenkort de instructeur van de zaterdag als instructeur krijgt. Het 

 bestuur is al in gesprek gegaan over het functioneren van de aanwezige instructeurs in de 

 Abeel.  

 - Er wordt opgemerkt dat de carnavalsavond misschien teveel is. Er zijn diverse gratis 

 activiteiten voor ouderen in Helmond. Jos zal alles in de evaluatie meenemen, hij heeft 

 hierover binnenkort ook een overleg met het KBO. Vervolgens zal bekeken worden of en hoe 

 de carnavalsavond in de toekomst nog georganiseerd zal worden. 

 - Er zijn geen verdere vragen en Christa bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid. 

  

 De vergadering wordt om 20.30uur gesloten en zal worden gevolgd door een lezing, gegeven 

 door Imke Arts over voeding en bewegen met reuma.  


