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Notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 19 november 2019 

 
 
Aanwezig: Stanny Schapendonk (voorzitter),Jos Arendse (penningmeester), Monique Nijhof 

(secretaris), Joan van Buren (bestuurslid), Harry Broekhuis (kandidaat bestuurslid) en Lars 

Lourenco (kandidaat bestuurslid). 

Wilma Pothoven (notulist)  

Tevens aanwezig: 37 leden van de vereniging aanwezig of vertegenwoordigd 

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.  
 

2. Mededelingen 
a. Er is een afmeldingen ontvangen van Ali van den Hul. 
b. De voorjaarsvergadering wordt op 7 april 2020 gehouden. 
c. De nieuwbouw van de Touwladder heeft enige hoofdbrekens gekost. Was het bestuur 

in eerste instantie genegen om de school tegemoet te komen in relatie tot de 
verwachte parkeerproblemen, in tweede instantie is daar helemaal van afgezien 
omdat er op geen enkele manier op onze bedenkingen werd gereageerd. We hebben 
de gemeente en de school nu laten weten dat we op geen enkele manier 
gebruiksrecht of recht van overpad willen verlenen omdat het waardevermindering 
van ons pand tot gevolg heeft. We hebben nu aangeboden om enkele parkeerplekken 
te verhuren. Daar is nog niet op gereageerd. Vanuit de zaal wordt verzocht om alert te 
zijn op de bouwvergunning. 

d. De situatie rond het Jeugdhonk in de kelder is nog niet verbeterd. Stimenz heeft geen 
budget voor een jongerenwerker tijdens de openingsuren. Daar gaat het bestuur nog 
over in gesprek. Ook de veiligheidssituatie rond de kelder wordt op dit moment 
uitgezocht omdat we er niets op papier over kunnen vinden. 
 

3. Notulen Algemene Ledenvergaderingen d.d. 16 april 2019  
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.  

4. Notulen Algemene Ledenvergaderingen d.d. 7 mei 2019  
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.  

5. Voorstel Financiële beheersmaatregelen met checklist kascommissie 
Wilma Pothoven vertelt dat de opdracht vanuit de ALV van 7 mei in twee vragen is gesplitst:  
1) als de kascommissie statutair terug komt hoe kunnen we die dan het best faciliteren en  
2) welke beheersmaatregelen kan een bestuur nemen om fraude en verduistering te 
voorkomen. 
Het voorstel is uitgewerkt door Maik van Liempt, Ruben Altink en Wilma Pothoven waarbij Jos 
Arendse, de penningmeester, als adviseur optrad.  
Beide vragen zijn beantwoord. Het "11 punten" programma wordt ter advies aan het bestuur 
aangeboden en men hoopt dat de nog te benoemen kascommissie de aangeleverde checklist 
en rapportage brief wil gaan gebruiken. Ook wordt geadviseerd dat de kascommissie volgt wat 
het bestuur heeft gedaan met het "11 punten" programma.  
Wilma geeft de vergadering mee dat het bestuur op dit moment onderbezet is maar dat daar 
géén rekening mee is gehouden in de adviezen. Ze geeft aan dat ze het heel vervelend vindt 
dat er leden zijn die hebben aangenomen dat het functioneren van de huidige penningmeester 
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aanleiding was voor de bovengenoemde opdracht. Degene die aanwezig waren weten dat dit 
absoluut niet het geval was maar dat deze opdracht voortkwam uit een algemene discussie. 
Maik van Liempt geeft een uitleg bij de opgeleverde stukken en beantwoordt enkele vragen. 
De vergadering is tevreden met wat er is opgeleverd.  
 

6. Begroting 2020 
De penningmeester geeft een toelichting op de gepresenteerde begroting. Er ontstaat een 
discussie rond de post “Ugchelen 75 jaar bevrijd”. Die post komt uit de concept begroting van 
de werkgroep “Ugchelen 75 jaar bevrijd” die deze begroting zelf nog niet heeft goedgekeurd 
en daarmee ook nog niet heeft aangeboden aan het bestuur. De penningmeester geeft aan 
dat de vereniging de baten van zowel de Grote Club Actie als van de Rabo Club Support actie 
voor dit evenement beschikbaar heeft gesteld. De werkgroep begroting blijkt een begroting 
voor de gehele feestperiode waardoor er mogelijk dubbel is begroot (èn door de werkgroep èn 
door het bestuur). Dat zal worden gecorrigeerd. Op dit moment is het niet duidelijk of deze 
concept begroting budget neutraal kan blijven. De leden gaan akkoord dat de kosten met max. 
€ 1000 de geplande inkomsten overschrijden. De overige posten op de begroting 2020 
worden zonder wijzigingen goedgekeurd. 
 

7. Statutenwijziging 
De voorzitter constateert: 
- dat het totaal aantal leden der vereniging thans bedraagt: 1048 en dat 44 leden aanwezig of 
vertegenwoordigd zijn. 
- dat een besluit tot wijziging van de statuten slechts kan worden genomen, conform het 
bepaalde in artikel 17 van de statuten, in een vergadering waarin tenminste één/twintigste van 
de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en met een meerderheid van 
tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen. 
- dat aan deze eis niet wordt voldaan en dat er daarom conform het bepaalde in artikel 17 van 
de statuten, ten minste twee en ten hoogste vier weken na vandaag een nieuwe algemene 
ledenvergadering zal worden uitgeschreven om tot een rechtsgeldig besluit tot wijziging van 
de statuten van de vereniging te komen. 
 

8. Vaststellen Huishoudelijk Reglement 
Dit agendapunt vervalt omdat de statuten niet zijn gewijzigd.  
 

9. Benoeming kascommissie 2019. 
Dit agendapunt vervalt omdat de statuten niet zijn gewijzigd. 
 

10. Wijziging in het bestuur 
Lars Lourenco heeft besloten om niet toe te treden tot het bestuur. Hij wordt bedankt voor zijn 
inzet en de leden waarderen dit met applaus. 
Harry Broekhuis wil wel toetreden tot het bestuur en hij wordt met algemene stemmen 
benoemd tot algemeen bestuurslid. 
De voorzitter legt zijn functie aan het einde van deze vergadering ook neer. De zorgelijke 
situatie verandert niet: het aantal bestuursleden blijft vier, te weinig volgens de statuten. Hij 
doet een dringende oproep op de leden om bestuursleden, waaronder een voorzitter, te 
leveren. 
De secretaris neemt daarop het woord en bedankt de vertrekkende voorzitter voor zijn 
activiteiten, waarbij het evenement De Dorpsdagen een duidelijk hoogtepunt was. Hij krijgt 
een warm applaus van de vergadering. 
 

11. Rondvraag en sluiting 
a. Harry Broekhuis geeft aan dat de meerjaren onderhoudsplan voor het dorpshuis is 

bijgewerkt, waarbij ook gekeken is naar werkzaamheden die door vrijwilligers gedaan 
kunnen worden. De kosten zijn daardoor aanzienlijk gereduceerd. 

b. In het overleg met de vaste huurders van het dorpshuis is afgesproken dat er 2 maal 
per jaar een schoonmaakdag wordt gehouden in het dorpshuis om de niet dagelijkse 
dingen schoon te maken. Ook leden worden opgeroepen om hierbij te helpen. De 
oproep wordt gedaan met behulp van een datumprikker.   

c. De commissie “Aantrekkelijkheid van het Lidmaatschap” heeft een plan van aanpak 
gereed dat in december aan het bestuur wordt voorgelegd. Ze streven er naar dat er 
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actief leden geworven kunnen gaan worden in de feestperiode “Ugchelen 75 jaar 
bevrijd”.  

 
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering om 20.45 uur.  

 


