
Algemene ledenvergadering 26-4-2019 

Aanwezig: 16 leden 

Locatie: De Bout 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Opening 

Voorzitter Marijn Mommers opent de vergadering om 21.10 uur en geeft een korte terugblik op de 
activiteiten van afgelopen jaar.  

Voor het eerst is er in 2018 een bbq georganiseerd voor de leden, ouders en begeleiders van het  
G-team van SV Budel. Dit team bestaat uit personen die fysiek dan wel geestelijk niet bij andere 
teams mee kunnen voetballen. 

Ook is er voor het eerst een feestavond met band georganiseerd. Helaas was de opkomst lager dan 
verwacht. 

De speciaal bieravond, de bedrijvenronde, Vriendendag en de avonden met de sprekers zijn over het 
algemeen wel goed bezocht en mogen als een succes beschouwd worden.  

 

Financieel verslag 

Joop Overhand geeft een toelichting op de aan alle leden toegestuurde financiële gegevens.  

De kascommissie bestaande uit dhr. R. Ploum en dhr. R. van Meijl heeft de gehele boekhouding 
doorgenomen. De volledige administratie is opgenomen ‘in the cloud’ waardoor er een controle 
heeft plaats gevonden d.m.v. laptops. Banksaldi zijn hierbij gecontroleerd en steekproefsgewijs ook 
diverse mutaties. 

De bevindingen van de kascommissie: 
- complete boekhouding is aanwezig 
- geen administratieve correcties doorgevoerd 
- klein negatief resultaat, oorzaken: 

Verlies op OC’s 
Ad hoc sponsoring OC-08: BBQ G-Teams SV Budel 
Aanvulling reserve 

De aanwezige leden gaan akkoord met de controle en verlenen hiermee decharge aan het bestuur. 

 

Identiteit & idealen 

We zijn een organisatie voor en door ondernemers en willen vanuit de vereniging ondersteuning 
bieden aan mensen die hulp echt nodig hebben (mensen met een beperking, ouderen, etc). In 
grondbeginsel is de vereniging maatschappelijk gedreven, waarbij een familiair gevoel en de gun-
factor hoog in het vaandel staan. 

 



In 2019 zal Lunet Zorg haar contract gaan opzeggen met het Schepenhuis, waardoor de vereniging op 
zoek is gegaan naar een nieuw thuishonk, wat we hebben gevonden in de Klimroos. Hiermee zullen 
er vanuit en op meerdere locaties activiteiten plaats kunnen vinden. 

 

Mutaties bestuur – het nieuwe TEAM 

Binnen het bestuur hebben een aantal mutaties plaats gevonden en er zijn een aantal nieuwe 
bestuursleden aangetrokken. Tijdens de vergadering is hiervoor akkoord gevraagd en de nieuwe 
bestuursleden zijn hiermee aangesteld. Hieronder de samenstelling van het nieuwe TEAM: 

Voorzitter:  Marijn Mommers 
Penningmeester:  Joop Overhand 
Secretaris:  Irma de Haas 
Bestuurslid:  Marlou van der Kampen 
Bestuurslid:  Barry van der Steen 
Bestuurslid:  Stef Bogers 
Bestuurslid:  Mia Sevriens 

Bestuurslid:  Tonnie van Kessel (aftredend per 1-1-2020, waarna erelid) 
Erelid:   Frank van Mierlo 

 

Programma 2019 – 2020 

2019 

22 februari  Speciaal Bier Avond i.s.m. de Brasser 
26 april   Bedrijvenronde + ALV 
17 mei   Vriendendag: bezoek Achelse Kluis (inmiddels geannuleerd  
   ivm te weinig aanmeldingen) 
14-15-16 juni  Ledûb Volleybaltoernooi 
21 juni   Spreker Thomas Rau i.s.m. Bravo! College Budel 
16 augustus  BBQ G-teams SV Budel (onder voorbehoud) 
18 oktober  Dirty bingo avond – De Klimroos 
22 november  Kegelavond – De Bellevue 
13 december  Feestavond – De Klimroos 

2020 

Februari  Bieravond ‘Budelse Bierbrouwerij’ 
April   Bedrijvenronde + ALV 

 

Contributie 

De contributie zal per 1-1-2020 verhoogd worden naar € 150, wat akkoord is bevonden door de 
aanwezige leden op de ALV. 

 



Rondvraag 

Mia Sevriens:  
geeft aan dat ze Marijn wil bedanken voor de sponsoring die hij gedaan heeft wat betreft het diner 
op deze dag, waardoor iedereen voor een schappelijke prijs hieraan deel kan nemen. 

Daarnaast heeft ze contact gehad met mevr. De Laat van het beursgebouw met betrekking tot 
Concertifetti. Zij heeft laten weten een bedrag te zullen storten voor besteding aan de cliënten van 
het Thomashuis en Lunet Zorg, die reeds kaarten gekocht hadden voor Concertifetti, welke ze op 
deze wijze ‘cadeau’ wil geven.  

Als laatste heeft ze nog een idee om op de Facebook-pagina van PSV het bericht te promoten, 
waarbij een cliënt mag mee lopen met de perschef Thijs Sleegers van PSV. 

 

René van den Groenendaal: 
Hij vindt het spijtig te zien, dat de opkomst van de Ondernemerscafé’s (OC’s) dit jaar zo matig is 
geweest. Hij oppert het idee om een enquête op te stellen om de betrokkenheid te peilen onder de 
leden. 

Nicolle Boerma haakt hier op in en vraagt zich inderdaad af waarom altijd dezelfde mensen aanwezig 
zijn en verwacht dan ook dat er met de enquête ook weer gereageerd wordt door dezelfde mensen. 
Er moet dus goed nagedacht worden over de opzet. 

 


