
Notulen ALV 28 maart 2019 

Aanwezig: (32) 
Lidnummers: 1281 C. Asseldonk, 47 D. Bielars, 134 L. Dortmans, 167 H.Everard, 1227 W.Heeswijk, 72 
L. Hokke, 251 T.Hoeks, 252 J. Hoeks Jansen, 1352 J. Hogeweg, 1038 R.Hoogwerf, 283 A.Jansen, 645 
P.Kemenade, 838 A.Lippe Leswin, 766 H.Michelson, 424 T.Netto, 445 J.Oome, 491 J.Rattink, 494 
R.Regeer, 1085 R.Schrurs, 912 H.Spierings, 595 J.Teerling, 605 R.Timmers, 931 R.Timmers, 749 
J.Tromp, 1362 M.Verbeek, 1102 P.Vereijken, 1136 E.Verhoeven, 795 E.Verschuijten, 1302 
K.Verschuijten, 907 P.Wesselink, 1072 L606 J.Weustenenk, 704 C.vd Woude,  

Afwezig met kennisgeving: (22) 
Lidnummer: 40 L.Bergmans, 877 J.Berkhout Barelds, 755 A.Bevers, 552 A.Bokhorst Wiemers, 1436 
J.Boosten, 1414 P.Burgers, 781 J.Keijer, 970 G.Leenders, 369 C.Lonkhuyzen, 1240 A.Mertens, 402 
Y.v.Meteren, 474 M.Plantinga, 477 I.Polak, 1431 W.Pouwels, 1144 M.Putte Verhoeven, 503 
C.Riemslag, 818 H.Thijssen, 841 J.Verdomk Oonincx,531 J.Verlinden, 1126 H.Vredeveld, 1166 
R.Weiss, 410 T.Michelson. 

Agenda: 
1. Opening/vaststelling agenda 
2. Mededelingen/actualiteiten 
3. Notulen ALV 29 maart 2018 
4. Jaarverslag 2018 
5. Financieel jaarverslag 
6. Verslag kascie en Decharge 
7. Aanstelling financieel medewerker 
8. Benoeming kascie 2019 
9. Begroting en investeringsplan 
 -activiteiten/plan 2019 
10.Rondvraag/sluiting 

 

1. Opening/vaststelling 
De voorzitter opende de vergadering precies om 20:00 uur en heette de aanwezigen van 
harte welkom op deze jaarvergadering waarin het bestuur haar verantwoording aflegt voor 
de gang van zaken in het voorbije jaar. De agenda voor deze avond was accoord bevonden. 
De afwezigheid van één bestuurslid werd vermeld met reden. 

2. Mededelingen. 
Van de familie Prijs is deze week de door hen geschonken rustbank officieel onthult ter 
nagedachtenis van het echtpaar Prijs die als pioniers gelden voor de Boerderij. 
Breugel Bruist het veel besproken plan voor Breugel, waarin de Boerderij een positieve en  
voorname rol in zou krijgen, heeft door de politieke verschuiving in het dorp geen hoge 
prioriteit gekregen. Door deze status quo zijn ook de investeringen voor de Boerderij helaas 
op een laag pitje komen te staan. Achterstallig onderhoud is mede daardoor een feit 
geworden. 

3. Notulen. 
Deze werd in z’n geheel goedgekeurd op een klein foutje na: bij de rondvraag is een 
verkeerde naam doorgekomen. Dit wordt hersteld. 

4. Jaarverslag. 
Dit verslag werd met algemene stemmen goedgekeurd. Uitgelicht werden de volgende 



punten: 
- het foodfestival, op het terrein van de Boerderij of in de Bongerd bij slecht weer, is geen 
Boerderij activiteit. We geven wel onze medewerking hieraan. 
-we bieden aan 87 groepen de faciliteiten voor de diversiteit aan activiteiten. Ook in de 
groepen is de vergrijzing merkbaar. 
-het Boerderij boekje wordt huis aan huis in het hele dorp verspreid. Echter bij ja/nee 
stickers niet. Dit wordt opgelost door een adressering: aan de bewoners van dit pand. 
Overigens werd ons boekje altijd nabezorgd bij leden met dit euvel. 
-er werd een vingerwijzing richting bestuur gemaakt dat zij niet optimaal het burgerinitiatief 
voor een overdekte JdB baan/hal ondersteunden in de eerste gesprekken met de gemeente. 
Het bestuur wacht in dezen de gesprek- onderzoekresultaten af. Er zijn geen 
onderhandelingen door beide partijen gedaan, wel gesproken in de sfeer van verkenningen.  

5. Financieel verslag. 
De penningmeester lichtte voor alle duidelijkheid een aantal posten toe. De BTW verhoging 
merkt ook de Boerderij. De subsidie die de Boerderij jaarlijks van de gemeente ontvangt 
wordt ieder jaar hoger, maar ook de huurprijs. Dat heeft met de boekhoudkundige waarde 
van het pand te maken.  De Boerderij wordt er geen cent wijzer van.  
Het verslag werd per acclamatie goedgekeurd. 

6. Kascommissie. 
De heer Teerling las het verslag voor, ook namens Mw. van Asseldonk,  beide de 
kascommissie, dat er sprake is van een goed gevoerd financieel beheer en beleid. Zij 
adviseerde de Algemene Vergadering het bestuur decharge te velenen. 
En zo geschiede.  

7. De heer Leo Hokke werd aangesteld om assistentie ter verlenen bij de financieel 
administratie en contributie betalingen. 

8. Voor de kascommissie voor het komende jaar zijn benoemd: Jan Teerling (2e jaar) en Alie van 
de Lippe. Een reserve-kandidaat is vacant!!! 

9. Begroting en investeringsplan. 
Zie Breugel Bruist. De keuken en de vloer van de Loods zijn op termijn aan slijtage onderhevig 
en dienen vervangen te moeten worden.  
De planning voor activiteiten, als investeringsplan werden door de vergadering 
onderschreven.  

10. Rondvraag. 
C.Asseldonk wil inzage van de tekst en foto van Rawazzi alvorens deze in het 
boekje/advertentie geplaatst worden. Dit naar aanleiding van oude foto en foutieve 
telefoonnummer. (moet zijn 06-13682678) 
Ook vraagt zij wat de sluitingstijd is van de Boerderij: twaalf uur of later. Het scheelt een 
borrel op de omzet! 
Jan Teerling vindt de website van de Boerderij niet actueel. Het vraagt om verbetering. 
Een goede webmaster is wenselijk; desnoods een betaalde kracht. 

11. Sluiting 
De voorzitter sluit om 21:00 uur, onder dankzegging voor de inbreng en aanwezigheid, deze 
korte vergadering af met de toevoeging dat we allen het mooi maken in Breugel. 


