Astma & COPD Beweegvereniging West-Brabant
Notulen jaarvergadering d.d. 12 april 2018
Aanwezig namens het bestuur :

Huib Vrijhoeven (voorzitter), Berend Jan Stasse
(penningmeester), Renée Berting (lid), Ellen Bakhuis (lid) en
Mario Marijnissen (secretaris).

Aanwezige leden van de vereniging :

42.

1. Opening/mededelingen:

De voorzitter – Huib Vrijhoeven - heet iedereen van harte welkom en opent de jaarvergadering.
 Alle overleden leden van het afgelopen jaar werden met 1 minuut stilte herdacht.
 De notaris heeft inmiddels onze statuten gewijzigd. Nodig om de ANBI status van de
belastingsdienst te ontvangen.
 Huib feliciteert de leden met het 10-jarig bestaan van onze vereniging.

2. Ingekomen stukken:
Er zijn geen ingekomen stukken.

3. Goedkeuring notulen van de jaarvergadering 2017.
De notulen worden zonder inhoudelijke of tekstuele wijzigingen aangenomen.

4. Jaarverslag secretaris.
In 2017 hebben we een 6-tal bestuursvergaderingen belegd. Daarnaast hadden we een algemene
ledenvergadering en een tweetal EXTRA ledenvergaderingen i.v.m. verkrijging van de ANBI status.
Vaste agendapunten tijdens de bestuursvergaderingen zijn:
 De stand van zaken bij de diverse beweeggroepen.
 De financie. n.
 De in- en uitgaande post.
Daarnaast komen incidentele zaken aan de orde zoals:
 Website (www.acbwb.nl)
 Voorbereiding van de jaarvergadering.
De secretaris zorgt voor de briefwisselingen (in- en uitgaande post), het uitschrijven en notuleren van
vergaderingen en het bijhouden van de ledenadministratie.
We zijn in 2017 begonnen met 157 leden. We zijn ook met 157 leden gee. indigd.

5. Jaarverslag penningmeester.
We krijgen van de penningmeester een uitgebreide toelichting op het financieel jaarverslag 2017.
In 2017 hebben we een negatief saldo gedraaid van € 1.667,-.
De belangrijkste conclusie is dat met 157 betalende leden we ongeveer 15 leden tekort komen om
kostendekkend te kunnen werken. Bij 172 leden draaien we break even. Gelukkig heeft de vereniging een
goede reservepositie en kan een klein verlies worden opgevangen. Indien er echter structureel een verlies
situatie ontstaat, dan zullen er door het bestuur maatregelen moeten worden genomen (het verhogen van
de contributie of verliesgevende beweeggroepen samenvoegen).

6. Verslag van de Kascontrolecommissie.

Mevrouw I. Schipperen en de heer P. Maijers hebben de boeken van de penningmeester ingezien en
hierop geen op- of aanmerkingen. De vergadering verleent het bestuur decharge. Hartelijk dank hiervoor.
Voor 2018 hebben Irma Schipperen en Adje van Ginneken zitting in de kascontrolecommissie.
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7. Bestuursverkiezing
We hebben afscheid genomen van Ellen Bakhuis als bestuurslid en Bart van Malsen is gekozen als nieuw
bestuurslid. Ellen hartelijk dank voor jouw inzet de afgelopen jaren voor onze vereniging.

8. Rondvraag
Vanuit de vergadering kwam het verzoek om bijvoorbeeld een langdurige ziekte om tijdelijk de
contributie inning op te schorten.
De contributie is laag en velen krijgen een groot gedeelte van de contributie terug van het ziekenfonds.
Vanuit deze oogpunten kunnen wij dit verzoek niet inwilligen.

9. Sluiting
De voorzitter – Huib Vrijhoeven sluit onder dankzegging voor ieders aanwezigheid en inbreng de
vergadering.
Na de pauze kregen we van mevrouw Rene:e Berting een geanimeerde en interessante presentatie
voorgeschoteld over een “Brede kijk op kortademigheid (dyspneu). Hartelijk dank hiervoor. De
presentatie is ook nog terug te zien op onze website WWW.ACBWB.NL onder de knop "Presentaties"
6 mei 2018

Mario Marijnissen,
Secretaris
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