
NOTULEN ALV 29 maart 2018

Aanwezig: (16)
Lidnummer: 5 A. Albers, 47 D. Bielars, 7 J. Enderink, 167 H. Everard, 670 P. de Graaf, 251 T. Hoeks,
1038 R. Hoogwerf, 645 P. Kemenade, 1186 J. Kohl, 766 H. Michelson, 424 T. Netto, 459 S. Paur, 491 J.
Rattink, 1085R. Schrurs, 595 J. Teerling, 749 J. Tromp.

Afwezig met kennisgeving: (24)
Lidnummer: 1281 C. Asseldonk, 15 A. Bakermans, 35 W. vd Berg, 877 J. Berkhout, 755A. Bevers, 552
A. Bokhorst, 559 M. Busse, 98 R. Couwenberg, 140 M. Duinen, 1238 A. Duinen, 1182 AJ. Hovestad,
961 J. Jansen, 962 T. Jansen, 781 J.Keijer, 402 V.v Meteren, 410 T. Michelson, 470 A. Pijnenborg, 477
I. Polak, 737 M. Santvoort, 537 H. Schoenmakers, 605 R. Timmers, 931 R. Timmers, 1074 A.
Upelschoten, 973 K. Uppelschoten.

Plaats: De Deel van de Boerderij.

Agenda:
1. Opening/vaststelling agenda
2. Mededelingen/actualiteiten
3. Notulen vergadering 30 maart 2017
4. Jaarverslag van de secretaris 2017
5. Financieel jaarverslag 2017
6. Verslag kascommissie en Decharge bestuur 2017
7. Aanstelling 5e bestuurslid (Trudy Netto)
8. Aanstelling bedrijfsleider (Herman Everard)
9. Benoeming kascommissie 2018
10. Begroting en Investeringsplan 2018-2019
11. Rondvraag/Sluiting

1. Opening/vaststelling agenda.
Om de gemoedelijke sfeer te verhogen, nam het bestuur geen plaats achter de bestuurstafel,
maar aan de centrale tafel te midden van de aanwezige leden.

2. Mededelingen.
Peter van Kemenade opent de algemene ledenvergadering op tijd (20:00 uur) en heet de
aanwezige leden welkom. Hij memoreert dat dit jaar de uitnodigingen voor de vergadering
digitaal zijn verstuurd naar de leden, waarvan de e-mailadressen bekend zijn.
Hij blikt terug naar het jubileumjaar (40jaar) van de Boerderij en noemt de activiteiten op die
daarmee verband hielden. Peter dankt de feestcommissie met een bloemenhulde aan één
van de cieleden. Hij schetste de stand van zaken "Breugel Bruist" en dat voor dit plan de
basis is gelegd en de partijen getekend hebben voor uitvoering en, vooral, op samenwerking
en spreekt de hoop uit dat een nieuwe wethouder hier goed gevolg aan geeft. Helaas is het



met de verwarming perikelen nog niet gedaan en blijven de noodmaatregelen voorlopig van
kracht.

3. Verslag ALV van 30 maart 2017
Geen commentaar. Naar aanleiding van het verslag:
Ruud Schrurs zal de training 'algemene hygiëne' voor het bar-team coördineren.
Mw. Asseldonk reageerde schriftelijk haar mening t.a.v. de aangekochte stoelen.
Het verslag werd goedgekeurd.

4. Jaarverslag
Het verslag werd als gelezen vastgesteld. Peter bedankte de secretaris voor zijn helder
verslag en ook dit verslag werd door de vergadering goedgekeurd met één aanmerking: Loop
voor Hoop moet zijn: Samenloop voor Hoop.

5. Financieel verslag
Met projectie werden de cijfers door de penningmeester verduidelijkt. De vergadering had
geen commentaar na deze uitleg. De hogere baromzet zat niet in de reguliere afzet van de
drankjes, maar door de extra en bijzondere avonden van groepen. De feestavond zelf,
georganiseerd door het nieuwe team van Plein Public, had een belangrijke bijdrage in dezen.
Nieuwe huurders ontvangen een uitgebreide info bij de intakegesprekken: hoe te betalen en
staffellijsten voor het bar-gebruik. De contributie blijft vooralsnog gehandhaafd op
respectievelijk €lO en €5 per jaar.
Er werden verder geen vragen gesteld.

6. Kascommissie
De heren v. Bakel en Everard (vervanger voor Asseldonk) las het verslag voor en werd de
vergadering geadviseerd decharge te verlenen aan het bestuur voor het jaar 2017
De vergadering nam dit advies, met applaus, over.

7. Met acclamatie is Trudy Netto benoemd tot het vijfde bestuurslid en brengt hiermee de
onevenheid van het bestuur. Zij bedankte de vergadering voor het verleende vertrouwen; nu
zit er, eindelijk, ook een vrouw in het bestuur!

8. De vergadering hechte goedkeuring bij de aanstelling van een bedrijfsleider voor het totale
beheer van de Boerderij en verwacht een goede samenwerking tussen Herman Everard en
Jan Rattink.

9. Benoeming kascommissie voor 2018
Deze kascie bestaat uit: Mw. v.Asseldonk (2e jaar) en een nog te benoemen lid (bleef vacant
tijdens de vergadering) De heer J. Teerlingen diende zich wel als reserve commissielid aan.
Via de ledenlijst moet invulling gegeven worden aan de vacature.

10. Begroting en investeringsplan
Met het project 'Breugel Bruist' wordt door de gemeente een bedrag toegekend aan de
Boerderij voor verbetering en aanpassing voor de komende jaren. Er is een gemeentelijk plan
voor o.a. straatverlichting, looppad en bestrating, aanpassing keukenblokken (geen
kookstudio), riolering en energie neutrale verwarming/verlichting (zonnepanelen en geen
gas), afvoer warme lucht uit de Loods, toilet op de etage, vervanging personenlift,
onderhoudsarme vloer in de Loods en nieuwe fietsenrekken. Ook de Boerderij zelf zal
hieraan een bijdrage (moeten) leveren. Verder zal, op eigen kosten, De Deel sfeerrijk
aangekleed worden en aan De Loods een mindere zakelijke uitstraling worden gegeven.

11. Rondvraag.
-Pim de Graaf gaf aandacht aan de schaakclub die 30 jaar bestaat (opgericht 1988)
-De vergadering uitte bezorgdheid over schoolkinderen die in het kader van samenwerking
Breugel Bruist wellicht overlast kunnen bezorgen bij facilitering ruimten aan de school C.q.
Sporthal.



-Jan Teerling vroeg zich af of er een rubriek 'Schaken' opgenomen kon worden en dat
inhoudelijk de website en het boekje niet dezelfde gegevens bevatten.
-Toon Hoeks vroeg zich af of de riolering van de Boerderij wel voldoende is bij extra gebruik
in de toekomst.

12. De voorzitter sloot formeel de vergadering om 21:30 uur af en nodigde de aanwezigen uit
voor een informeel en gezellig napraat je aan de bar.

Hille Michelson


