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1. Opening 
Marijn Mommers opent de vergadering. Normaal gesproken is de algemene ledenverga-
dering gekoppeld aan een bedrijven rondje, maar dit was als gevolg van de Corona crisis 
niet doorgegaan.  

2. Terugblik door de voorziHer 
Al met al was 2019 een goed jaar voor de Vrienden van het Schepenhuis. Wel zal in de 
toekomst kriKsch moeten worden gekeken naar de kosten van de acKviteiten. De spreker 
Thomas Rau was erg duur, en de opkomst was maKg.  
In september is een enquete gehouden onder de leden. Daaruit kwam naar voren dat het 
Schepenhuis wordt beschouwd als het “kindje” van de Vrienden van het Schepenhuis. 
Daar horen ze thuis. Ook kwam naar voren dat er vaak acKviteiten werden gepland op 
vrijdag, met als gevolg dat niet alle leden hieraan kunnen deelnemen.  
Pijler is en blijS de sociaal-maatschappelijke rol die de Vrienden van het Schepenhuis wil-
len spelen. Niet alleen richKng gehandicapten, maar ook richKng ouderen. Goede ideeën 
zijn dus welkom. 

3. Financieel verslag 2019 
Joop Overhand geeS een toelichKng op het financieel verslag 2019. Na een verlies in 2018 
levert 2019 een posiKef saldo op. Deze winst is bijgeschreven in de bestemmingsreserve. 
Doelstelling is het saldo op de spaarrekening in stand te houden. Op dit moment zijn er 
ca. 130 leden. Geprobeerd moet worden meer leden te werven. 
Afgesproken wordt dat in een volgende bestuursvergadering wordt bepaald welke be-
stemming het winstsaldo zal krijgen. Er is een aanvraag ontvangen van het Thomashuis 
voor een set schommels. Een offerte hiervoor is opgevraagd. houden als reserve. Andere 
ideeën zijn bespreekbaar.  
De Kascommissie heeS het financieel verslag 2019 geaccordeerd en er is decharge ver-
leend.  

4. MutaKes bestuur 
Een aantal bestuursleden zijn aSredend. Van een aantal is al informeel afscheid genomen. 
Nu wordt afscheid genomen van Joop Overhand. Met woorden van waardering wordt 
hem een cadeau overhandigd namens de Vrienden van het Schepenhuis. Het nieuwe be-
stuur zal gaan bestaan uit zie Marijn Mommers (voorziHer), Joop van Cuijk (penningmees-
ter) en Mia Sevriens (secretaris). Opgemerkt wordt dat het bestuur wel heel compact is. 
Gesteld wordt dat nog naar mogelijke kandidaten wordt gezocht. Verder is het natuurlijk 
mogelijk om voor bepaalde acKviteiten werkgroepen te vormen. De vergadering gaat ak-
koord met de samenstelling van het nieuwe bestuur. 

5. Vaststellen BegroKng 2020 
De begroKng voor 2020 wordt nader toegelicht. Getracht zal worden een programma sa-
men te stellen voor de rest van dit jaar, maar dit is mede adankelijk van de maatregelen 
rondom de corona crisis. Er is € 4.000,- beschikbaar voor het goede doel.  



Een bijdrage vanuit de Vrienden van het Schepenhuis voor bv de senioren vereniging zou 
zeer welkom zijn. Afgesproken wordt dit punt in de volgende bestuursvergadering te be-
handelen.  
Opgemerkt wordt dat naast het invullen van budgeHen ook de missie van de Vrienden van 
het Schepenhuis aandacht blijS vragen. De drie pijlers zijn en blijven het bruggen slaan 
tussen ondernemers, mensen helpen met een beperking en ouderen, en plezier.  
Tot nu toe zijn uitgaven gedaan voor het Ondernemerscafé en de livestream. Deze had 
een grote impact en heeS veel posiKeve reacKes opgeleverd. 

6. SKchKng De Merret 
Toegelicht wordt, dat na vertrek van Lunetzorg een gesprek heeS plaatsgevonden met de 
gemeente. Vrienden van het Schepenhuis wil graag terug naar het Schepenhuis. Ook de 
Heemkundekring is gebruiker van het Schepenhuis. Daarom is het voorstel  SKchKngsbe-
stuur Schepenhuis om te vormen tot SKchKng De Merret, met als doel het exploiteren en 
in standhouden van het Schepenhuis als het hart voor en door Cranendonckers. Drie par-
Kjen, Heemkundekring, Vrienden van het Schepenhuis en VVV, nemen de exploitaKe over. 
Het bestuur zal worden gevormd door leden uit deze parKjen. Mia zal hierin ziing nemen 
namens de Vrienden van het Schepenhuis. Beslissingen worden genomen op basis van 
gelijkheid. Gezocht wordt naar een commerciële parKj die de huur moet opbrengen. Dit 
hoeS niet alKjd horeca te zijn. Er zal een avond worden georganiseerd, waarbij iedereen 
uit de Cranendonckse gemeenschap kan meedenken over de invulling hiervan. Stg. De 
Merret stelt uiteraard hiervoor wel criteria vast. Er wordt nu gewerkt aan de statutenwij-
ziging van De Merret, en een concept-beheersovereenkomst tussen de gemeente en De 
Merret. Er vindt een “warme” overdracht plaats van de oude sKchKng naar de nieuwe 
sKchKng. De Vrienden van het Schepenhuis zullen jaarlijks een bedrag van € 1.000,- gaan 
betalen. Doel is om in 2021 weer een glas te kunnen heffen in het Schepenhuis. Opge-
merkt wordt dat wel eerst een commerciële parKj moet worden gevonden. En als deze 
failliet zou gaan, zou dit geen risico’s moeten meebrengen voor de deelnemende parKjen. 
De gehele gemeenschap zal dit moeten dragen. Goede communicaKe is hierbij belangrijk. 
In samenwerking met de Heemkundekring en de VVV zal duidelijk moeten worden ge-
communiceerd wat de doelstelling is van de nieuwe sKchKng en wat haar acKviteiten om-
vaHen.  

7. Programma 2020-2021 
Een aantal acKviteiten is in de afgelopen periode niet doorgegaan. Er wordt gewerkt aan 
de verdere uitwerking van het voorgestelde programma, maar ook hierbij spelen de maat-
regelen rond de corona crisis een rol. 

8. ContribuKe 2021 
De contribuKe voor 2021 blijS ongewijzigd en bedraagt dus € 150,- per jaar. 

9. Rondvraag 
Gesteld wordt dat belangrijk is dit alles duidelijk te communiceren naar alle leden. Er 
moet worden gewerkt aan een betere communicaKe. De website bevat verouderde in-
formaKe. Wellicht is te overwegen een deel van het gereserveerde bedrag voor het goede 
doel te gebruiken voor verbetering van de website en andere communicaKemiddelen. In-



houd en up-to date informaKe is hierbij een belangrijk aspect. Het bestuur heeS hiermee 
al een begin gemaakt.


