
Notulen Ledenvergadering 26 maart 2015

Aanwezig: (32)

Leo Achterberg, Annie Albers, Corry Asseldonk, Assmann v.d. Stoop, Dimphy Bielars, Yvonne 
Brouwers, Jan Enderink, Herman Everard, Pim de Graaf,  Toon Hoeks, Jo Hoeks-Jansen, Frank
ter Horst, Jeroen Keijer, Jan Kohl, Marjolein Marusev, Anja Mertens, Yvonne v. Meteren, 
Hille Michelson, Truus Michelson, Trudy Netto, John van Noort, Maria Otten-Dortmans, Rob 
Quekel, Rien Timmers, René Timmers, Hans Tobben, José Tromp, Marlies Verbeek, Karel 
Verschuyten, Erik Verschuyten, Peter v. Kemenade, Jan Rattink. 

Afwezig met kennisgeving: (19)

Jopie Bakel, Jan Bakermans, Will v.d.Berg, Annie Bevers, Rita Buul, Paula Grotjohan, Alex 
v.d. Heuvel, Hera Heuvel-Schevers, Joke v.d.Heuvel-Orsouw, Ad Jansen, Carolien 
Lonkhuyzen, Paul Luijben, Gini v. Mechelen, Connie Riemslag, Ruud Schrurs, Jopie 
Verhallen, Frances Zweegers, José Hogeweg, Jan Oome.

Agenda:

1 Opening/vaststelling agenda

2 Mededelingen/actualiteiten

3 Notulen vergadering 27 maart 2014

4 Jaarverslag secretaris 2014

5 Financieel jaarverslag 2014

6 Verslag kascommissie en Decharge bestuur 2014

7 Benoeming kascommissie 2015

8 Begroting en Investeringsplan 2015-2016

    Activiteiten en activiteiten 2014-2015

9 Rondvraag en sluiting

De voorzitter, Peter van Kemenade, opent de jaarvergadering om 20:05 uur en de vergadering

keurt de agenda goed. In zijn mededelingen en actualiteiten wordt gewag gemaakt van het 

vertrek per 31-12-2015 van de penningmeester Frank ter Horst, de afwezigheid van 

bestuurslid Paul Luijben die een examen moet doen, de nieuwkomers in de beheer groep 

Saskia Swinkels die aanschuift bij de cie. Activiteiten en de gloednieuwe webmaster 

Marjolein Marusev-Baudoin. Daarna kreeg Anja Mertens het woord om de filosofie te 

verklaren achter het nieuwe logo van de Boerderij ( het woord ‘Breugel’ eraf en met minder 

tekst) en ook uitleg te geven via de beamer van de nieuw ontwikkelde en eigentijdse 

website. Deze fraaie website waarin dezelfde kleuren terugkomen als van het logo en met 

een heldere menu-overzicht wordt bepalend in de communicatie en informatie van de 

Boerderij. Gelijktijdig wordt de ‘nieuwsbrief’ geïntroduceerd waarmee vermeldingswaardige 

(nieuws) feiten worden bekend gemaakt. Via de website kan men zich voor deze nieuwsbrief



opgeven; ook niet leden! Het vertrouwde boekje-van-de-Boerderij verschijnt nog één maal 

per jaar in de maand augustus en een spread advertentie in Forum aan het begin van alle 

activiteiten na de zomervakanties. Logo, de website en het nieuws ontving de vergadering 

met applaus. Jeroen Keijer vervolgde met informatie betreffende de transformatie van de 

Deel. Deze wordt zo spoedig mogelijk met de voorbereidingen al onder handen genomen en 

we hopen in de maand mei uitvoering te geven met de bar en het leggen van de nieuwe 

vloer. Deze hoofdlijnen zijn reeds genomen; verdere detaillering komen nog met inspraak 

van de gebruikersgroepen. Ter vergadering werd de wens uitgesproken om de gezelligheid 

te behouden met voldoende tafels en stoelen en af te zien van moderne interieurbanken! 

Verder gaat een deel van de zolder benut, vertimmerd en ingericht worden voor muziek: het

drumpaleis. Hiervoor moet dan zolderruimte vrijgemaakt worden voor de ‘opslag’ van 

verschillende groepen. 

Na deze mededelingen wordt de vergadering vervolgd met de notulen van de vorige ALV die 

goedgekeurd worden met de opmerking dat de beloofde uitleg ten aanzien van de 

contributieverhoging bij het volgende agendapunt behandeld zal worden. Het jaarverslag 

wordt in zijn algemeenheid en als zodanig door de leden goedgekeurd nadat de secretaris 

helder en duidelijk de doorgevoerde verhoging van de contributie per 1-1-2015 uitlegt. 

Volgens het gelijkheidsprincipe voor alle leden van de Boerderij geldt: tien euro per jaar en 

verplicht voor actieve leden. Voor meerdere leden op hetzelfde adres geldt een korting van 

vijftig procent. 

Ten aanzien van het financieel jaarverslag zijn er geen onduidelijkheden en daarom ook geen

vragen. Frank ter Horst geeft bij de behandeling van de begroting en de verantwoording van 

de investeringen uitleg van de nieuwe led-verlichting met 200 lux lichtopbrengst voor de 

JdB-banen die dan aan de eisen van de JdB-bond wel voldoen. Ook de lichtmasten worden 

herschikt en in aantal uitgebreid. Voor de herinrichting van de Deel zijn voldoende middelen 

beschikbaar. 

Truus Michelson doet verslag van de kascommissie en adviseert de vergadering tot het 

verlenen van decharge aan het bestuur voor de verantwoording van het gevoerde financiële 

beleid in het jaar 2014. Ook de benoeming van de kascommissie 2015, die zal bestaan uit de 

leden Truus Michelson, Jan Enderink en Ruud Schrurs als reserve, wordt door de ALV volledig

onderstreept en per acclamatie aanvaard. De penningmeester ontving, onder applaus, een 

grote mate van waardering voor zijn tien jarige bestuursfunctie. 

Verscheidene activiteiten zijn om redenen gestopt, anderen dienen zich in het najaar weer 

aan. Het aantal van de verschillende activiteiten in de Boerderij is hoog, namelijk 78 in getal. 

Getracht wordt om de prachtige schilderzolder meer te benutten; is het niet voor creatieve 

groepen, dan wel voor huisvesting van ander soortig activiteiten. 

Rondvraag: Hans Tobben klaagt over de geluidsboxen in de Deel; achter de bar hoor je niets 

en dus ook niets te controleren, vóór de bar is het te luid en overheersend.  Hij pleit voor het

opwaarderen van het geluid. Antw. wordt meegenomen met het totaal kwaliteitsbeeld van 

de Deel bij de herinrichting. Toon Hoeks spreekt zijn verbazing uit dat hij geen 

terugkoppeling krijgt bij het indienen van schriftelijke klachten o.a. bij de grote schoonmaak 



van de kachels in de Deel die niet meer naar behoren goed te reinigen zijn en ook 

incompleet zijn. Antw. de procedure is altijd een terugkoppeling geven. Bij gerucht kwam bij 

hem binnen dat de invalidenlift niet meer goed zou zijn en dat de lift vervangen dient te 

worden; hij begrijpt dat niet want het functioneert optimaal. Antw. het bestuur weet hiervan

ook niets, mogelijk is dit via de gemeente zelf ingebracht? Maria Otten vraagt naar het aan- 

of afmelden van de groepsledenlijst met het ledenbestand van de Boerderij. Antw. contact 

opnemen met de ledenadministratie. Zijn alle leden stemgerechtigd, ook de kortingsleden. 

Antw. ja. Bij de betalingsherinnering het bedrag noemen en het lidnummer. Antw. wordt in 

de regel altijd gedaan, echter bij de aankondiging van de ALV was dat onduidelijk. Voor 

verbetering vatbaar. John van Noort tracht vergeefs de aftredende penningmeester te 

strikken voor de LFB. Gini van Mechelen tot slot met schriftelijke vragen over de vermeende 

onduidelijkheid van de contributiebedragen en de late automatische betalingen waardoor 

menigeen niet weet of betaald is of nog betaald moet worden. Ook zij weet haar lidnummer 

niet. Antw. op dit punt moeten we in de toekomst meer duidelijkheid verschaffen. Wanneer 

wordt de koepel op de veranda verlaagd. Antw. er komt een andere lichtkoepel, maar het 

heeft geen prioriteit. Ook zij bevestigt: geen loungezakken in de Deel!

Na de rondvraag sluit de voorzitter om 21:30 uur de ALV af onder dankzegging voor de 

aanwezigheid van de leden vanavond en voor de inbreng aan deze vergadering. Hij biedt de 

deelnemers uit waardering vrije consumpties aan.

HM.


