Astma & COPD Beweegvereniging West-Brabant

Notulen jaarvergadering d.d. 4 april 2019.
Aanwezig namens het bestuur:
Huib Vrijhoeven (voorzitter), Renée Berting (lid), Bart van Malsen (lid) en Mario Marijnissen
(secretaris).
Afwezig met kennisgeving:
Berend Jan Stasse (penningmeester).
Aanwezige leden van de vereniging: 36.
Aantal afmeldingen: 16.

1. Opening/mededelingen:
De voorzitter – Huib Vrijhoeven – heet iedereen van harte welkom en opent de jaarvergadering,
 Alle overleden van het afgelopen jaar werden met 1 minuut stilte herdacht.
 Onze penningmeester – Berend Jan Stasse is verhinderd.
 Verzoek aan allen die lid zijn van de Rabobank om mee te doen aan de Grote Clubactie
van de Rabobank. Met veel stemmen kunnen we extra gelden ontvangen voor onze kas.
Of dit actie alleen binnen Breda gehouden wordt of in geheel West Brabant gaat Huib –
via Berend Jan – nog achteraan.
 Via ANWB automaatje kun je relatief voordelig reizen van huis naar bijv. Revant v.v. Via
de website van de ANWB kun je verdere informatie inzien.
2. Ingekomen stukken.
Er zijn geen ingekomen stukken.
3. Goedkeuring notulen jaarvergadering van de jaarvergadering 2018.
De notulen worden zonder inhoudelijk of tekstuele wijzigingen goedgekeurd,
4. Jaarverslag secretaris.
In 2018 hebben we een 6-tal bestuursvergaderingen belegd. Daarnaast natuurlijk een algemene
ledenvergadering.
Vaste agendapunten tijdens de bestuursvergadering zijn:
 De stand van zaken bij de diverse beweeggroepen.
 De financiën.
 De in- en uitgaande post.
 De website (www.acbwb.nl).
 Voorbereiding voor de jaarvergadering.
De secretaris zorgt voor de briefwisselingen, het uitschrijven en notuleren van de vergaderingen
en het bijhouden van de ledenadministratie.
In 2018 zijn we gestart met 158 leden en geëindigd met 155 leden (3 leden minder dus).
Voornamelijk komt dit doordat we helaas gedwongen waren om met de beweeggroep
Roosendaal te stoppen. Er waren te weinig leden en we konden geen fysio vinden voor de groep.
5. Jaarverslag penningmeester.
We hebben een uitstekend financieel jaar achter de rug. Via een powerpoint presentatie werden
alle financiële zaken besproken. We hadden een negatief eindresultaat van € 242,-. Vele malen
lager dan begroot.
De contributie blijft dan ook € 10,00 per maand.
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6. Verslag van de kascontrolecommissie.
Irma van Schipperen en Adje van Ginneken hebben de boeken van de penningmeester ingezien
en hebben hierop geen op- of aanmerkingen. Zag er allemaal keurig uit. De vergadering verleent
het bestuur decharge. Hartelijk dank hiervoor. Voor 2019 zal de kascontrolecommissie bestaan
uit Adje van Ginneken en Maria de Mol.
7. Bestuursverkiezing.
Mario Marijnissen was aftredend en herkiesbaar. Zonder tegenkandidaten werd bij acclamatie
herkozen.
8. Rondvraag.
De heer Maijers. De temperatuur van het water in het zwembad van Revant is vaak te koud. Daar
moet echt iets aan gedaan worden.
Huib zal persoonlijk contact opnemen met de nieuwe manager en de secretaris zal een brief
sturen naar de facilitaire diensten sturen. De temperaturen zijn nu veel te wisselend. 30 graden
is de norm.
9. Sluiting .
Voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging van ieders aanwezigheid en inbreng van de
vergadering.
Na de pauze kregen we van mevrouw Renée Berting (Physician assitent) een geanimeerde en
interessante presentatie voorgeschoteld over Cormorbiditeit. Hartelijk dank hiervoor.
De presentatie is ook nog terug te zien op onze website www.acbwb.nl .
8 april 2019.
Mario Marijnissen,
secretaris.
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