Notulen Ledenvergadering 10 maart 2016
Aanwezig: (27)

Lidnummer 5 Albers, 1007 Bakel, 825 Bakermans, 47 Bielars, 7 Enderink, 167 Everard, 251
Hoeks, 1189 ter Horst, 259 ter Horst, 282 Jansen, 781 Keijer, 645 Kemenade, 392 Mechelen,
402 Meteren, 1240 Mertens, 766 Michelson, 424 Netto, 433 Noort, 445 Oome, 429 Otten
Dortmans, 474 Plantinga, 491 Rattink, 1085 Schrurs, 1041 Tobben, 749 Tromp, 1362
Verbeek.
Afwezig met kennisgeving: (23)

Lidnummer 2 Achterberg, 15 Bakermans, 35 vdBerg, 755 Bever, 156 Ende, 670 de Graaf, 201
Grotjohan, 219 Hannen, 244 Hendriks, 1285 Hoek, 1038 Hoogwerf, 283 Jansen, 1186 Kohl,
369 Lonkhuyzen, 782 Luijben, 410 Michelson, 444 Oome, 477 Polak, 503 Riemslag, 595
Teerling, 931 Timmers, 605 Timmers, 1302 Verschuijten.
Plaats: De Deel van de Boerderij
Agenda:

1 Opening/vaststelling agenda
2 Mededelingen/actualiteiten

3 Notulen vergadering 26 maart 2015
4 Jaarverslag van de secretaris 2015
5 Financieel jaarverslag 2015

6 Verslag kascommissie en Decharge bestuur 2015
7 Afscheid van Frank ter Horst als penningmeester
8 Aanstelling Ruud Schrurs tot penningmeester
9 Benoeming kascommissie 2016

10 Begroting en investeringsplan 2016-2017
Activiteiten en –plan 2016-2017

11 Rondvraag en sluiting

De voorzitter, Peter van Kemenade, opent de jaarvergadering exact om 20:00 uur met een
hartelijk welkom en de vraag of de aanwezigen het kunnen vinden met de agenda. Daarna
evalueert hij de ingezette wijzigingen en vernieuwing in de Boerderij met ludieke prentjes

via de moderne toverlantaarn en stelt dat het langzaam edoch met standvastigheid doorgaat
en dat we op de goede weg zijn met de invulling van het totaal-plaatje. Hij gaf een
opsomming van de gerealiseerde punten: de nieuwe bar( een leerproject van Marc Sanders),
de mooie vloer, het moderne logo en de website, het huis-aan-huis verspreide
programmaboekje, Led verlichting JdB-banen, drumpaleis voor de harmonie, de nieuwsbrief
die deze zomer in gebruik genomen wordt en waarmee de Boerderij volledig het digitale
tijdperk instapt als het moderne communicatiemedium per email.(Post blijft vooralsnog voor
de niet-digi’s) De Boerderij stapt dit jaar over op een andere moderne ‘totaal administratie’
waarin meerdere personen toegang kunnen krijgen; ook de ledenadministratie en incasso’s
worden hieraan gekoppeld. Een professioneel bureau zal een systeem op maat ontwikkelen.
De voorzitter geeft verheugd aan dat de Boerderij volgend jaar 40 jaar bestaat in Breugel en
voornemens is hieraan de nodige aandacht te geven. Fraaie suggesties zijn welkom. Minder
verheugd, zorgelijk zelfs, dat bij de plannen rond een MFA-gebouw veel activiteiten van
Breugel naar het centrum moeten verhuizen en de vraag is dan relevant of een deel van de
subsidie of geheel wegvloeit naar dit project!! Het voortbestaan van de Boerderij in de
huidige opzet in Breugel zou op losse schroeven komen te staan en desastreuse gevolgen
inhouden voor het project Breugel Bruist!

Na de inleiding van de voorzitter voor wat betreft van punt 3, de notulen, zijn een aantal
vragen. De antwoorden werden vlot gegeven: het aantal nieuwe stoelen wordt niet mindere,
maar meer en ook met armleuningen, aantal tafels wordt ook meer en de zitbank wordt een
hoge uitvoering. Waarom duurt het zo lang? De ‘bel’ aan de bar wil men weer terug hebben.
De stofvering van zowel de Deel , als de Loods en eventueel ook de andere ruimten in de
Boerderij zal aandacht krijgen. Voor de AED training zal een vervolg moeten komen.
Het jaarverslag van de secretaris wordt snel als gelezen (!) beschouwd en goedgekeurd.

Het financiële jaarverslag 2015 wordt door de vertrekkende penningmeester toegelicht die
niet kan verbloemen dat de kosten minder zijn, maar ook de inkomsten, de huurpenningen
afneemt en buffet minder oplevert (verzachtende omstandigheid is de verbouwing van de
bar die weken geduurd heeft en een drastische assortimentsbeperking inhield. Voor de rest
ook hier geen verder vragen meer. De kascommissie, bij monde van Jan Enderink, geeft aan
geen enkel feit ontdekt te hebben voor een discussie en complimenteert het gevoerde
beleid van de penningmeester en vraagt de vergadering het bestuur decharge te verlenen
voor dat boekjaar.

Nadat de voorzitter officieel afscheid neemt van Frank ter Horst, begeleid met een prachtige
ruiker, is het woord aan Ruud Schrurs die zich voorstelt aan de vergadering en daarbij
onthult niet zat te wachten op de functie, maar op herhaald aandringen van Peter omarmt
hij tenslotte zijn Boerderij affiniteit met deze bestuursfunctie. De nieuwe kascommissie zal
zijn: Jan Enderink en Bernard van Bakel. De begroting en het investeringsplan gaf weinig
aanleiding tot vragen; alleen de vervanging van de koepel wil men dit jaar uitgevoerd zien.
Voor nieuwe activiteiten heeft Trudy zeer goede hoop en verwachting in het nieuwe seizoen
gezien de verscheidene leuke voorstellen waaruit gekozen kan worden.

De aanwezige leden waren, zo blijkt, niet inhoudelijk op de hoogte van de vergaderstukken.
Men kan de verwijzing naar de code ALV2016 niet gevonden krijgen op de website en was
het onmogelijk om de stukken van te voren in te lezen. Een 20-tal agendastukken ter
vergadering voorhanden gaven hier soelaas.
Daarom werd van het laatste punt van de agenda, de rondvraag, druk gebruik van gemaakt:

-de Loop voor Hoop en wat kan de Boerderij hier betekenen? Vz: wordt door de organisatie
ingevuld. Wij geven de ruimtes voor hun activiteiten en publiciteit;
-de oplage van het programmaboekje verhogen;
-de uitnodigingsbrieven voor deze ALV waren niet correct geadresseerd. Het envelopvenster omvatte niet het volledig adres. Niet iedereen heeft de brief ontvangen;
-ook gezinsleden hebben recht uitgenodigd te worden;
-het team van Plein Public wil uitbreiding en vervangers(sters);
-het zit zo diep geworteld: Koningsdag en geen Koninginnedag meer in de plannin;
-waar zijn de naambordjes van de bestuursleden achter de tafel gebleven?;
-de betaalrekeningen worden voor 31 maart verstuurd;
-aan de scherpe hoek van de bar stoot men zich pijnlijk;
-een JdB club komt vaak voor een gesloten deur. Men wil een extra sleutel;
-op de website is het onduidelijk waar men de ALV stukken onder een code kan downloaden
en info kan lezen o.a. de prijs van de contributie;
-het toegang pad naar de Boerderij is bij hevige regenval onbegaanbaar; ongeval!;
-verlichting bij het fietsenrek en opstapje naar de ingang is onvoldoende;
-voor radiomuziek of cd’s achter de bar moet een duidelijke instructie kome;n
-is er de mogelijkheid voor aansluiting van een microfoon;
-weer eens een wijnproeverij organiseren voor een nieuwe huiswijn, rood/wit;
-de versleten pianohoes vervangen door iets fatsoenlijks;
-professionele hulp inroepen bij schoonmaak kachels in Deel en Loods: vuil en vergane
plastic onderdelen blokkeren de validatie. Meermalen hiervoor aandacht gevraagd.
Tot slot een woord van dank van John van Noort, voorzitter van LFB, voor de realisatie van
de Led verlichting op de pétanque banen van de Boerderij en nieuw grind. Zij zijn tevreden.
Na de rondvraag sluit de voorzitter om 21:30 uur de vergadering af met dank aan ieder voor
haar of zijn inbreng in dezen.
Maart 2016, HM

