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                                (15/16-18) 
 
     

VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 1 april 2016. 

Plaats: Boerke Mutsaers, Tilburg. 
 
Aanwezige bestuursleden: 

Frans van den Broek, voorzitter                                                                                                                                      
Tiny Clout-Niessen, secretaris 
Marcel Braun, penningmeester   
Charles Clout 
Rob Vorst  
 
Aanwezige leden:   28 (inclusief bestuursleden) 
 
1. Opening door de voorzitter. 

De voorzitter opent de vergadering. Hij heet allen van harte welkom, met name de nieuwe Sed Vitae leden, de beoogde 
nieuwe voorzitter, de heer Kees Rijgersberg en de directeur van HOVO Brabant,  mevrouw  Korrie van Helvert.  
In 2015 zijn voor zover bij ons bekend 3 leden overleden, mevr. E.M.A. Krens – Evers, mevr. A. van Uden – Kramer en 
dhr. J.P. Roorda. Onze gedachten gaan uit naar hun dierbaren en wij wensen hen veel sterkte. Er volgt een moment van 
stilte ter nagedachtenis.   
Tenslotte merkt de voorzitter op dat op basis van artikel 12 van de statuten betreffende besluitvorming,  minstens 1/4  
deel van de leden aanwezig moet zijn.  Dit quorum  (67 leden)  is thans niet aanwezig, derhalve moeten onderwerpen 
waarover een besluit genomen moet worden aan de orde komen in de 2

e
 Algemene Ledenvergadering die al is 

geconvoceerd voor 8 april  2016.  
 
2. Mededelingen en ingekomen stukken.   

Secretaris:  Er zijn afmeldingen per mail en mondeling binnengekomen, waarvoor dank. 
 

3. Notulen Algemene Ledenvergadering van 27 maart en 10 april 2015. 

In SV Nieuws is een verkorte versie van het verslag van de algemene ledenvergadering van vorig jaar opgenomen en het 
volledige verslag is op de website van Sed Vitae geplaatst.  
Tevens heeft u bij binnenkomst eventueel een compleet verslag ontvangen. Er zijn geen vragen en/of opmerkingen 
inzake het verslag. Het verslag wordt vastgesteld met dank aan de  secretaris Tiny Clout – Niessen. 
 
4. Beleidsrealisatie 2015. 
   4.1 Jaarverslag 2015 met toelichting van de secretaris, voorzitter, de coördinator Publicaties, een   
   vertegenwoordiger van de commissies Forum, Cultuur, Natuur, Publicaties en de Stichting Studiefonds.  
   4.2 Financieel verslag 2015 en verslag Kascontrolecommissie. 
 
4.1 Jaarverslag  2015 :  
Algemeen:  (toelichting secretaris): Het jaarverslag is tot stand gekomen door het tijdig aanleveren van copij  van 
bestuursleden, voorzitters commissies, de secretaris van de Stichting Studiefonds en de coördinator Publicaties (SV 
Nieuws en Website). 
Het jaarverslag is ter vergadering aanwezig voor belangstellenden. 
Er zijn geen verdere toevoegingen of vragen; het jaarverslag wordt vastgesteld. 
 
Beleidsmatig: (toelichting door de voorzitter en Charles Clout als bestuursvertegenwoordiger in het landelijk overleg):   
a ) Externe contacten:  De belangrijkste ontwikkelingen: 

 
HOVO-NL:  Het landelijk overleg speelt zich af in de vereniging HOVO Nederland en de Landelijke Vereniging 

Vriendenkringen HOVO. In 2014 is er een wijziging opgetreden. De afzonderlijke  vriendenverenigingen zijn niet meer 
individueel lid van HOVO, maar thans is LVV –HOVO als vereniging lid. Er zijn overlegvergaderingen van de 
Coördinatoren van de HOVO’s geweest. Aangezien er in dit verslagjaar geen terugkoppeling heeft plaatsgevonden is er 
onvoldoende zicht op de situatie m.b.t. HOVO Nederland. Onlangs zijn er vragen hieromtrent gesteld aan de secretaris 
van LVV- HOVO.  
 
LVV-HOVO: De eerste bijeenkomst om de nieuwe positie van de Vrienden in landelijk overleg te concretiseren vond in 

het najaar van 2014 plaats in Amersfoort. De 5 overgebleven vriendenkringen (Brabant, Utrecht, Groningen, Zwolle en 
Rotterdam) hebben van gedachte gewisseld omtrent het doel van LVV-HOVO in de nieuwe bestuursstructuur van HOVO-
NL en de toegevoegde waarde voor de vriendenkringen . Er wordt momenteel door 2 leden een lijn uitgezet. Op basis 
daarvan zullen de 5 leden komen tot een gezamenlijk toekomstig te voeren beleid. Een vervolgoverleg is nog niet 
gepland; wel heeft LVV-HOVO deelgenomen aan het HOVO-NL overleg. De LVV-HOVO  heeft besloten om voorzitter 
Harrie Peters (Utrecht) te benoemen tot vertegenwoordiger van LVV-HOVO in HOVO-NL.  



 2 

 
Overleg directeur HOVO Brabant: 
 

Ook dit jaar zijn de gebruikelijke gespreksonderwerpen, zoals de start van de programma’s, de cursusevaluaties, 
feedback en informatie-uitwisseling de revue gepasseerd. Daarnaast heeft Sed Vitae een bijdrage geleverd aan het 
succesvolle lustrum van HOVO Brabant. Begin 2015 is er overleg geweest tussen de voorzitter van het Bestuur en de 
directeur van HOVO Brabant en een delegatie van het SV bestuur over een voorstel voor een mogelijke toekomstige 
samenwerking. De uitkomst daarvan is tijdens de ALV 2015 gerapporteerd. 
 
b ) De bestuursactiviteiten van het afgelopen jaar. 

 
De bestuursactiviteiten zijn uitvoerig beschreven in het jaarverslag en kunnen als volgt worden samengevat: 
 
1) Het overleg met het bestuur en directie van HOVO Brabant over de versterking van de vriendenrelatie en het 

onderhoud van de klankbordfunctie. 
Zie verslag van de ALV 27 maart 2015. De gegeven informatie onder “overleg directeur HOVO Brabant” betreft het 
onderhouden van de klankbordfunctie. 

2)  De ontwikkeling van het ledenbestand.  

     Op basis van een notitie van Rob Vorst “Ontwikkeling ledenbestand Sed Vitae” zijn een aantal acties in gang gezet om  
     de onderlinge contacten van leden te bevorderen en nieuwe leden aan Sed Vitae te binden. Wij hopen dat e.e.a. het  
     gewenste resultaat oplevert. 
3)  De uitvoering van de gebruikelijke organisatorische zaken. 

     Deze hebben voornamelijk in het teken gestaan van de zoektocht naar een nieuwe voorzitter en de zorg voor een 
     adequate informatievoorziening (SV Nieuws/Website en e-mail verkeer). 
 
Toelichting vanuit commissies op hun deel van het jaarverslag 2015: 

 
Redactiecommissie SV. Nieuws en website (Cocky Verweij).   
Cocky spreekt namens de Redactiecommissie en meldt dat de samenstelling van de commissie bestaat uit Phita Overdijk 
en Cocky Verweij en Will van Doorn back-up webmaster.  
Publicaties: Uit kostenoogpunt zal voortaan 2 maal per jaar een papieren versie van SV Nieuws worden verstuurd in kleur 
van 4 pagina’s. Daarnaast zal tussentijds een digitale versie worden verstrekt voor zaken die extra aandacht vergen. 
Voor personen die niet digitaal bereikbaar zijn, zijn er alternatieve mogelijkheden bijv. een A-4-tje per post versturen.  
Website: Cocky geeft in het kort de huidige stand van zaken t.a.v. de website weer. De nieuwe website is volledig 
operationeel, is klantvriendelijker en biedt meer publicatiemogelijkheden.  Het actuele nieuws staat op de ‘homepage’.  
In het kader van spam, virussen en fishing wijst Charles op de noodzaak van een adequate beveiliging van de PC 
van de leden. Bij eventuele calamiteiten betaalt de veroorzaker. Cocky verwijst in dit kader naar de site (Eset.com). Het 
bestuur zal nagaan of zij nog nadere ondersteuning aan leden kan bieden.  
Joop Bruinsma merkt op dat de aanmeldingen voor de activiteiten via het aanmeldingsformulier op de website, de nodige 
zorgen baren. Van de 58 aanmeldingen voor een activiteit, zijn er 27 per mail en 7 telefonisch binnengekomen. Hij stelt 
voor om alle aanmeldingen voortaan via de mail of telefonisch te doen. Cocky meldt dat bij het invullen van het 
aanmeldingsformulier alle stappen nauwgezet gevolgd moeten worden. Zij heeft hiervoor een handleiding gemaakt.  
 
Forum (Wim Heij) 
Wim meldt dat Bert van Esch i.v.m. ziekte van zijn echtgenote verhinderd is. Uit het aantal deelnemers (gemiddeld 55 in 
2015 t.o.v. 49 in 2014) blijkt dat de commissie er nog steeds in slaagt om interessante onderwerpen en daarvoor goede 
sprekers te vinden. Er zijn 6 bijeenkomsten gepland en deze zijn ook doorgegaan. Om het voortbestaan van Forum niet 
in gevaar te brengen is m.i.v. 2016 de toegangsprijs voor de lezingen verhoogd naar € 5,00 voor leden en voor niet leden 
naar € 6,50. Wat de consequenties hiervan zijn is nog niet duidelijk. 
Wim doet dan ook een oproep aan de leden om zoveel mogelijk introducés te enthousiasmeren om deel te nemen aan de 
lezingen. Door publicatie via de website, de mail en per post worden de leden optimaal geïnformeerd over de activiteiten. 
Binnen de commissie Forum heeft een brainstormsessie plaatsgevonden over een herverdeling van de taken met als 
doel de continuïteit te waarborgen en een verdieping van de keuzes voor het aanbod te bewerkstelligen. De data voor de 
lezingen 2

e
 helft 2016 zijn: 7 oktober, 11 november en 9 december. De commissie bestaat thans uit: Mariëtta d’Arnaud, 

Ria Biezen, Chris Verkaar- van den Bosch, Wim Heij en Bert van Esch (voorzitter). 
 
Cultuur  (Joop Vlottes)   
Joop geeft een korte toelichting op de activiteiten van de commissie Cultuur.  
De samenstelling van de commissie is als volgt: Joop en Georgette Bruinsma, Will van Doorn en Joop Vlottes. 
Over 2015 zijn er  slechts twee activiteiten te melden. Op 23 januari  werd een indoor vrienden contactdag gehouden in 
het klooster van de Zusters van Liefde in Tilburg.  In de ochtend maakten wij kennis met een belangrijk stuk religieus 
erfgoed van deze voormalige textielstad.  In de tweede helft van de dag traden voor ons op het duo AcZa: 
mezzosopraan Olga de Rooij en accordeoniste Cecile van Dungen.  Beide musici zijn onder meer opgeleid aan de 
Fontys Hogescholen. Terug gezien kan worden op een geslaagde dag . 
Op woensdag 28 april trok een volle touringcar richting Het Nationale Park de Hoge Veluwe.  Deze dag werd samen met 
de commissie Natuur georganiseerd en bood een programma voor cultuur en natuurliefhebbers.  In de morgen bezocht  
het merendeel van de deelnemers  het museum Kröller-Muller, terwijl de echte natuurliefhebbers onderdoken in 
Museonder.  In de middag werd in groepjes het Jachtslot Sint Hubertus bezichtigd.  Deze schepping van Berlage is in 
feite een Gesamtkunstwerk. De natuurvorsers maakten  vanaf de Koperen Pot een wandeling. Al bij al was het een 
bijzonder geslaagde dag en werkten ook de weergoden mee. De samenwerking tussen de beide commissies  werd als 
buitengewoon plezierig ervaren en is voor herhaling vatbaar. Jammer was dat voor het eerst in het bestaan van de  
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commissie Cultuur een geplande vrienden contactdag  in de maand september  naar  Kasteel Bergh wegens 
onvoldoende belangstelling moest worden geannuleerd.  
19 April 2016 is een vriendencontactdag georganiseerd naar Leuven. 58 Personen hebben zich hiervoor aangemeld.  
Joop meldt dat de commissie over een redelijke financiële reserve beschikt. 
  
Natuur (Cocky Verweij)     
Cocky  vervangt Will van Doorn die verhinderd is en geeft een korte terugblik op de 3 activiteiten van het afgelopen jaar.  
28 April excursie naar de Hooge Veluwe in samenwerking met de commissie Cultuur. Voor Natuur hield dit in een bezoek 
aan het museum Museonder en een wandeling onder leiding van een locale natuurgids. Sommige deelnemers kozen één 
activiteit van Natuur en één activiteit van Cultuur, maar velen kozen voor twee activiteiten van Cultuur. Ondanks de 
geringere belangstelling voor activiteiten van Natuur, is de samenwerking de commissie Natuur goed bevallen.  
Eind augustus is In samenwerking met Natuurmonumenten een lezing en een wandeling georganiseerd met als thema 
“het Groene Woud”. De  lezing en de lunch vonden plaats in de Spoordonkse Watermolen (gemeente Oirschot) en de 
wandeling aan de zuidrand van de Kampina, een onderdeel van Nationaal Landschap “het Groene Woud”. 
In oktober heeft een Paddenstoelenwandeling in de Brand plaatsgevonden. De keuze voor de Brand bleek een gouden 
greep te zijn: paddenstoelen in overvloed, zowel qua aantallen als soorten. Ondanks het geringe aantal deelnemers 
(10) een geslaagde dag, aldus Cocky. 6 April 2016 vindt een excursie plaats naar museum Andreas Schotel in Esbeek 
en de waterzuiveringsinstallatie in Biest-Houtakker en 10 juni naar Natuurpoort de Rovertsche Leij, Goirle en wandeling 
Landgoed Gorp en Roovert (rolstoel toegankelijk).  
Eind augustus wordt een excursie gepland naar Yerseke en Goes samen met de commissie Cultuur. Door de 
afnemende belangstelling voor de activiteiten van de commissie Natuur komt het voortbestaan in gevaar. Mogelijk dat  
samengaan met de commissie Cultuur uitkomst kan bieden. 
De commissie bestaat uit Cocky Verweij, Jules de Nivelles, Ad v.d. Pol en Will van Doorn (voorzitter) 
     
Stichting Studiefonds (Ria Biezen)                                                                                                                        
Ria vervangt Ton Poelman die verhinderd is. Zij geeft een korte toelichting. Het bestuur van de Stichting is gewijzigd en 
bestaat thans uit: Ria Biezen (voorzitter) Ton Poelman en Marcel Braun (namens het bestuur SV). In 2015 hebben 12 
personen een tegemoetkoming in de studiekosten ontvangen t.o.v. 9 in 2014. Ria bedankt de leden van Sed Vitae voor 
de extra bijdragen. Deze zijn ten goede gekomen aan het studiefonds. Mede hierdoor kon het jaar met slechts een 
gering verlies worden afgesloten. 
 
4.2. Financieel verslag 2015 en verslag kascontrolecommissie  

De penningmeester meldt dat de Staat van baten en lasten over 2015 een negatief saldo aangeeft van € 985,47. 
Dit bedrag komt ten laste van het vermogen. Voorts vraagt Marcel of er vragen zijn m.b.t. dit verslag. 
Vanuit de vergadering is er een vraag over de achterstand in de contributiebetaling. Marcel zegt toe deze achterstand op 
korte termijn in te lopen. 
De voorzitter geeft nog een korte toelichting op het financieel verslag 2015 in relatie tot zijn periode als voorzitter. 
- Inkomstenkant van de jaarrekening: Door privé omstandigheden is er een achterstand ontstaan in de contributie- 

 inning. E.e.a. verklaart het extra probleem aan de inkomstenkant van de jaarrekening van dit jaar. Aangezien ook  
        het ledenaantal gedaald is, zijn dienovereenkomstig ook de inkomsten de afgelopen jaren gedaald. 
- Uitgavenkant van de jaarrekening: In 2008:  € 5064, waarvan 36 % t.b.v. SV Nieuws en in 2015:  € 3376, waarvan    

        60 % voor SV Nieuws en Website (Publicaties).  Conclusie: Op de kosten is fors bezuinigd t.w. op  
        bestuur/ledenvergadering/administratie e.d.  ten gunste van de Publicaties.  
- Vermogen: op 31-12-2007: € 4786 / op 31-12-2015: € 9082. Conclusie: De vereniging heeft meer dan  

 voldoende vet op de botten om tegenvallers in ledental op te vangen en daarnaast al een reserve opgebouwd van  
 € 2637 voor het Lustrum in 2017.  

 
Er zijn geen vragen en/of opmerkingen van de leden. 
    
Kascontrolecommissie  (Joop Vlottes) 
Joop Vlottes vertegenwoordigt  de kascontrolecommissie (Joop Vlottes en Peter van den Oetelaar) en geeft aan dat de 
commissie op 31 maart j.l. de controle heeft uitgevoerd en de stukken in orde heeft bevonden. Als gevolg van privé- 
omstandigheden van de penningmeester vertoont de administratie ten aanzien van de contributie-ontvangsten een 
achterstand, welke in het jaar 2016 ingelopen zal worden. De saldi van de bank- en spaarrekening komen overeen met 
de betreffende afschriften. De balans per 31 december 2015 geeft een correcte weergave van de bezittingen, schulden 
en het vermogen van de vereniging. 
Hij verzoekt de vergadering om de financiële verslaglegging goed te keuren en het bestuur décharge te verlenen. 
De Algemene Ledenvergadering, gehoord hebbende het verslag van de kascontrolecommissie en de penningmeester,  
keurt de jaarrekening 2015 unaniem goed en verleent het bestuur decharge voor het gevoerde financieel beleid. 
 
De voorzitter, Frans van den Broek, dankt iedereen voor hun inzet en in het bijzonder de medebestuursleden voor hun 
activiteiten in het afgelopen jaar. 

 
5. Beleidsvoornemens 2016                                                                                                                                      
Begroting 2016 en benoeming nieuw lid kascontrolecommissie.   

Marcel Braun geeft een korte toelichting en informeert of er vragen zijn over de voorliggende begroting. Vanuit de 
vergadering wordt geen nadere toelichting gevraagd.  
Om de kosten van publiceren zoveel mogelijk te beperken vraagt de voorzitter de mening van de vergadering over de 
navolgende voorstellen: 
a. Het voorstel voor de verspreiding van SV Nieuws zoals omschreven bij agendapunt 4 (SV Nieuws), 2 maal 4  
         pagina’s per jaar of 
b. Handhaving van de huidige situatie en een contributieverhoging van € 2,50 per 01-01-2017. 
De vergadering spreekt zich uit voor voorstel a. 
 



 4 

Vanuit de vergadering wordt de suggestie gedaan om van “niet-digitalen” een bijdrage te vragen in de porto-kosten. 
Besloten wordt om deze suggestie in het bestuur te bespreken op haalbaar- en wenselijkheid. 
De vergadering stemt, desgevraagd, in met de vaststelling van de begroting. 
 
Kascontrolecommissie: Harrie Grob wordt benoemd als lid van de kascontrolecommissie 2016, Joop Vlottes blijft nog 

een jaar lid en Will van Doorn wordt gevraagd als reserve. Peter van den Oetelaar is aftredend. De vergadering gaat 
hiermee akkoord. 
 
Voorgenomen bestuursactiviteiten komend jaar. 

Met betrekking tot de beleidsvoornemens 2016  licht Frans van den Broek toe dat deze zich het komend jaar richten op 
het beheer van de vereniging en in het bijzonder de continuïteit van de werkzaamheden en daarmee ook de toekomst 
van Sed Vitae. Hij meldt dat het bestuur uitvoering zal geven aan de notitie ‘Ontwikkeling Ledenbestand’ van Rob en zorg 
zal dragen voor een betalend ledenbestand. Dit jaar wordt ook al de aanzet gegeven voor de lustrumviering in 2017. 
Voorts is het de taak van de nieuwe voorzitter om nieuw beleid te entameren. 
                                     
6. Bestuursverkiezing. 

-   Aftredend is Frans van den Broek als voorzitter. Het bestuur stelt voor om Kees Rijgersberg, die al enige tijd 
    als toehoorder heeft deelgenomen aan de bestuursvergaderingen, te benoemen als voorzitter. De vergadering stemt in  
    met de benoeming van Kees Rijgersberg als nieuwe voorzitter. 
    Kees stelt zich voor aan de vergadering. 
 

  Frans bedankt de bestuursleden, oud-bestuursleden, voorzitters en leden van de commissies en het bestuur van de  
  Stichting Studiefonds voor hun inzet en de bijdrage die zij geleverd hebben gedurende zijn ‘regeerperiode’. Hij geeft   
  aan dat de inzet van een aantal betrokken vrijwilligers de sleutel vormt voor het voortbestaan van een vrijwilligers- 
  organisatie. Hij geeft aan lid te blijven van Sed Vitae en als het noodzakelijk is en in zijn agenda past een bijdrage te  
  blijven leveren. Tevens bedankt hij Korrie van Helvert voor de prettige samenwerking in de kontakten met HOVO  
  Brabant en in het overleg met het bestuur van HOVO Brabant. 
  Frans feliciteert de nieuwe voorzitter met zijn benoeming en overhandigt Kees een zelfgemaakte voorzittershamer, 
  verpakt in een zelfgemaakt houten kistje en een usb-stick met zijn administratie van Sed Vitae. De voorzittershamer is  
  een symbool voor leiderschap. ‘Ik hoop dat je je daardoor gemotiveerd en gesterkt voelt om met Sed Vitae door te  
  gaan’, aldus Frans. Hij wenst Kees veel succes met de nieuwe uitdaging. 
 
  Charles bedankt Frans namens het bestuur, de commissieleden en de leden van Sed Vitae voor zijn vasthoudendheid  
  en inzet waarmee hij gedurende 9 jaar Sed Vitae heeft weten te leiden en in stand te houden. ‘Ook in roerige tijden   
  heb je in het brandpunt van de ontwikkelingen gestaan’,  aldus spreker. In zijn dankwoord besteedt hij aandacht aan  
  de veranderde wereld m.b.t. de ouderen. De gewijzigde situatie van de ouderen door regeringsmaatregelen  
  (verhoging pensioengerechtigde leeftijd en daardoor ook de financiële positie) spelen een belangrijke rol bij onze  
  doelgroep. 
  Frans heeft moeten ervaren dat dit geen positieve invloed heeft gehad op de ontwikkeling van ons ledental en dus ook 
  niet op onze financiële positie. Met kracht heeft hij zich ingezet onze vereniging door deze zich snel wijzigende wereld  
  te loodsen; waarvoor onze dank. 
  Als blijk van waardering overhandigt hij Frans een cadeau in de vorm van een boekenbon. Mevr. van den Broek  
  ontvangt een boeket bloemen voor haar morele steun op de achtergrond. 

 
7. HOVO Brabant:  Dr. Korrie van Helvert , directeur 

Korrie van Helvert bedankt Sed Vitae voor de uitnodiging om tijdens deze Algemene Ledenvergadering een  
woordje te mogen spreken.  Zij spreekt haar waardering uit voor de inzet van de voorzitter en de delegatie van het 
bestuur. Vervolgens memoreert zij aan de zeer geslaagde Lustrumviering van de HOVO, waaraan ook Sed Vitae een 
bijdrage heeft geleverd en bedankt Cocky Verweij voor de verslaglegging hiervan. Vervolgens geeft zij de leden de 
gelegenheid om haar vragen te stellen. Op een desbetreffende vraag uit de vergadering antwoordt Korrie dat de duur van 
de cursus (het aantal colleges) wordt bepaald door de docent. In het evaluatieformulier kan men hierop reageren. 
Voorts attendeert zij op de zomeracademie die nu weer voor de deur staat, met een gevarieerd cursusprogramma.  
Met ingang van 1 september a.s. is HOVO Brabant btw-plichtig, waardoor de cursusprijs wordt verhoogd. 
HOVO is echter voornemens om, in landelijk verband, beroep aan te tekenen. Het resultaat hiervan wordt afgewacht. 
 
Ook Korrie maakt van de gelegenheid gebruik om afscheid te nemen van de voorzitter. 
Zij bedankt Frans voor de prettige samenwerking en de manier waarop het overleg in de afgelopen 9 jaar heeft 
plaatsgevonden en tevens voor zijn inbreng in de bestuursvergaderingen van de HOVO. Zij heeft respect voor de wijze 
waarop Frans de rol van voorzitter heeft vervuld. 
Zij biedt Frans hiervoor een cadeaubon en een boeket bloemen aan. 
 
8. Rondvraag 

Tenslotte brengt Cocky namens de Redactiecommissie en de commissie Natuur haar dank over aan de scheidend 
voorzitter voor de prettige samenwerking. 
 
9. Sluiting. 

Alvorens de vergadering te sluiten, attendeert de voorzitter op de noodzakelijke 2
e
 Algemene Ledenvergadering,   

dd. 08 april 2016  om 14.00 uur. 
 
De voorzitter sluit de vergadering en dankt allen voor hun bijdrage en aanwezigheid.  
Aansluitend aan de vergadering wordt er een nazit gehouden, waarbij er gelegenheid is om persoonlijk afscheid te 
nemen van de voorzitter Frans van den Broek en tevens kennis te maken met de nieuwe voorzitter Kees Rijgersberg. 
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            VERSLAG VAN DE EXTRA ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 08 april 2016 

 
Plaats: Boerke Mutsaers. 
 
Aanwezige bestuursleden:    Frans  van den Broek, voorzitter                        
                Tiny Clout-Niessen, secretaris  
                Charles Clout 
                         Rob Vorst 
 
Afwezige bestuursleden:      Marcel Braun, penningmeester 
 
Totaal aanwezige leden:      50  (inclusief bestuursleden). 
 
De voorzitter, de heer Frans van den Broek, opent om 14.00 uur deze extra vergadering welke gehouden wordt omdat bij 
de ledenvergadering van 01 april j.l. het aantal aanwezige leden te gering was (minimaal 67 leden) om besluiten te 
kunnen nemen. Statutair dient dan een nieuwe vergadering gehouden te worden. 
De te nemen besluiten zijn: 

-      vaststelling jaarverslag Sed Vitae 2015 
-      vaststelling verslag Algemene Leden Vergadering 2015 
-      vaststelling van de jaarrekening en balans 2015 
-      décharge verlenen aan de penningmeester en het bestuur voor het gevolgde financieel beleid 
-      vaststelling van de begroting 2016  
- benoeming van Harrie Grob als lid van de kascontrolecommissie 2016  
-      benoeming van Kees Rijgersberg als voorzitter 

De voorzitter stelt voor de besluiten als geheel aan de orde te stellen. Hij vraagt aan de leden of zij of een van hen 
discussie wil of vragen wil stellen. Er zijn geen vragen en opmerkingen. De voorzitter stelt voor de besluitvorming bij 
acclamatie te doen. De vergadering gaat hiermee akkoord. Vervolgens stemt de vergadering unaniem in met 
voornoemde besluiten.  
De nieuwe voorzitter Kees Rijgersberg stelt zich voor aan de vergadering en toont de door Frans gemaakte 
voorzittershamer voor Sed Vitae. 
Omdat er geen behoefte is aan een rondvraag sluit Frans om 14.10 uur de vergadering met dank aan de leden. 
 
Oosterhout, april 2016, secretaris Sed Vitae. 
Secretariaat: Mw. T.Clout-Niessen, Vinkenslag 42, 4901 AP Oosterhout. Tel. 0162422875. E-mail: secretaris@sedvitae.nl 


