Concept
(16/17-23)
VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 31 maart 2017
Plaats: Boerke Mutsaers, Tilburg
Aanwezige bestuursleden:
Kees Rijgersberg, voorzitter
Tiny Clout-Niessen, secretaris
Charles Clout, penningmeester a.i.
Rob Vorst, contactpersoon commissies
Aanwezige leden: 25 (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 en de
beoogde nieuwe bestuursleden: Tonnie Kuijten (penningmeester) en Jacques Verheijen (secretaris).
In 2016 zijn voor zover bij ons bekend twee leden overleden, de heren F. Coumans en C. Jacobs. Onze gedachten gaan
uit naar hun dierbaren en wij wensen hun 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
e
waarover een besluit genomen moet worden aan de orde komen in de 2 Algemene Ledenvergadering die al is
geconvoceerd voor 7 april 2017, voorafgaande aan een lezing van de cie FORUM, verzorgd door J. Hijna met als titel
‘De Geldropse burgemeester Henri van der Putt en de Goelag’. Hij nodigt iedereen uit hierbij aanwezig te zijn.
2. Mededelingen en ingekomen stukken
Secretaris: “Er zijn afmeldingen per mail en mondeling binnengekomen, waarvoor dank.”
3. Notulen Algemene Ledenvergadering van 1 en 8 april 2016
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 2016
4.1 Jaarverslag 2016 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 2016 en verslag Kascontrolecommissie.
4.1 Jaarverslag 2016
Algemeen (toelichting secretaris): Het jaarverslag is tot stand gekomen door het tijdig aanleveren van copij door
bestuursleden, voorzitters commissies, de secretaris van de Stichting Studiefonds en de coördinator Publicaties (SVNieuws, Maandbrief 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 door Charles Clout als vertegenwoordiger
van het bestuur 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 2016 heeft de Nederlandse Belastingdienst besloten de cursussen van de HOVO’s onder het
btw-belasting-regime te plaatsen. Dit heeft gevolgen voor de cursustarieven (in principe 21 % verhoging). In het HOVONederland-overleg is hieraan uitvoerig aandacht besteed. BTW-afdracht aan de belastingdienst is vanaf september 2016
verplicht gesteld. De mogelijkheid dat HOVO hier nog onderuit komt, is praktisch nihil. LVV-HOVO heeft in september
deelgenomen aan de HOVO-vergadering.
LVV-HOVO Zoals in voorgaande jaren heeft Charles Clout aan dit overleg deelgenomen. Hij meldt dat de tendens, zoals
reeds in 2015 gemeld (verminderde interesse in het verenigingsverband), zich voortzet. Wij wachten af hoe het aantal
vriendenverenigingen dat is aangesloten bij de LVV-HOVO (momenteel nog 5), zich gaat ontwikkelen. Het is nog te vroeg
om echte conclusies te kunnen trekken.
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Overleg directeur HOVO Brabant
Dit jaar is er twee keer regulier overleg geweest. Namens ons bestuur waren daarbij aanwezig: Frans van den Broek /
Kees Rijgersberg, Rob Vorst en Tiny Clout-Niessen.
Ook dit verslagjaar zijn de gebruikelijke gespreksonderwerpen de revue gepasseerd, zoals: de start van de programma’s,
de cursusevaluaties, feedback en informatie-uitwisseling en de beschikbaarheid van collegezalen. Daarnaast heeft Sed
Vitae een nieuwe wervingsbrief gemaakt voor de website van HOVO, om Sed Vitae onder de aandacht van de cursisten
te brengen. SV heeft een bijdrage geleverd aan het behoefte- en tevredenheidsonderzoek HOVO 2017. Dit onderzoek
wordt onder de cursisten gehouden die de afgelopen vijf jaar een cursus gevolgd hebben. Sed Vitae hoopt voor de koers
van de komende jaren hieruit relevante informatie te krijgen. Ook het lustrum van Sed Vitae, waaraan HOVO een bijdrage
zal leveren en de btw-problematiek zijn aan de orde geweest.
b ) De bestuursactiviteiten van het afgelopen jaar
De bestuursactiviteiten zijn uitvoerig beschreven in het jaarverslag en kunnen als volgt worden samengevat:
Het bestuur heeft zich dit verslagjaar, naast de statutair te regelen zaken zoals jaarverslag, jaarrekening en begroting,
beziggehouden met:
1) het overleg met de directie van HOVO Brabant over de versterking van de vriendenrelatie en het onderhoud van
de klankbordfunctie;
2) organisatorische zaken zoals: invulling van de vacatures voor de bestuursfuncties secretaris, penningmeester en
contactpersoon publicaties; samenstellen van de lustrumcommissie 2017; zoeken naar mogelijkheden om
het ledental op peil te houden; werven van nieuwe leden; bevorderen van de onderlinge betrokkenheid tussen de
leden; in overleg met de commissieleden zoeken naar structurele maatregelen om de continuïteit van de
commissie-activiteiten te waarborgen; terugdringen van de achterstand in de contributiebetaling; organiseren van de
jaarlijkse lunch met bestuur en commissieleden; vaststelling van de jaarplanning;
3) continuïteit en de bestuurlijke verantwoordelijkheid in Publicaties middels website en SV-Nieuws in samenwerking
met de coördinator Publicaties. De zorg voor een adequate informatievoorziening (SV-Nieuws/-website/-maandbrief
en e-mailverkeer).
Toelichting vanuit commissies op hun deel van het jaarverslag 2016:
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 als back-up webmaster.
Publicaties Uit kostenoogpunt zal SV-nieuws, 4 pagina’s gedrukt in kleur, komen te vervallen. Maandelijks wordt nu al
een digitale nieuwsbrief verzonden met aankondigingen en nieuws. Aan personen die niet over e-mail beschikken, kan
een A-4-tje verstuurd worden. Voor wat betreft de maandbrief wordt nog wel gezocht naar een format dat op alle
computers te openen is. Een andere mogelijkheid is, om RDS in te schakelen voor de verspreiding. Cocky staat open
voor goede suggesties op dit terrein.
Website Cocky geeft in het kort de huidige stand van zaken t.a.v. de website weer. Tevens informeert zij naar de
tevredenheid van de leden over het gebruik van de website en de frequentie van het website bezoek. De aanwezigen zijn
tevreden over de overzichtelijkheid en het gebruikersgemak. De bezoekfrequentie is niet hoog te noemen.
Forum (Wim Heij)
Wim meldt dat Bert van Esch verhinderd is.
De commissie bestaat thans uit: Mariëtta d’Arnaud, Ria Biezen, Chris Verkaar - van den Bosch, Wim Heij en Bert van
Esch (voorzitter).
Uit het aantal deelnemers (gemiddeld 52 in 2016 t.o.v. 54 in 2015) blijkt dat de commissie er nog steeds in slaagt, om
onderwerpen te vinden die de SV-leden boeien. Er zijn zes bijeenkomsten gepland en ook doorgegaan. Dankzij de
verhoging van entree, beschikt de commissie over een bescheiden financiële reserve.
In het voorjaar 2017 waren er twee lezingen met respectievelijk 84 en 64 deelnemers!
Wim doet dan ook een oproep aan de leden om zoveel mogelijk introducés te enthousiasmeren deel te nemen aan de
lezingen en dezen, mogelijk te bewegen ook lid te worden. Door publicatie via de website, de mail en per post worden de
leden optimaal geïnformeerd over de activiteiten.
e
De data voor de lezingen 2 helft 2017 zijn: 6 oktober, 10 november en 8 december.
Cultuur (Joop Bruinsma)
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 2016 zijn er drie activiteiten te melden, waarvan één samen met de commissie Natuur. Op 21 januari vond een
indoor vrienden-contactdag plaats in bioscoop Cinecitta te Tilburg (38 deelnemers, waarvan 32 leden en 6 introducées).
Op 19 april werd een bezoek gebracht aan Leuven met o.a. een bezoek St. Pieter basiliek, het gotische stadhuis uit de
e
15 eeuw en het M-Museum met een tijdelijke collectie van Hendrick de Clerck (59 deelnemers, van 47 wie leden en 12
introducées).
Op 1 september gingen Cultuur en Natuur samen op reis naar Yerseke en Goes. Tijdens deze excursie maakten wij
kennis met de mosselcultuur en konden wij aan boord van de ms Adriana genieten van een mossellunch. Aansluitend
volgde een stadswandeling door de historische stad Goes (41 deelnemers, van wie 34 leden en 7 introducées). Alle drie
zeer geslaagde activiteiten. Joop meldt dat de commissie over een redelijke financiële reserve beschikt.
Vervolgens brengt hij de eerstvolgende gezamenlijke activiteit onder de aandacht van de aanwezigen.
18 mei 2017 is er een vrienden-contactdag georganiseerd naar museum MORE in Gorssel en Landgoed De Wiersse in
Vorden. Het is al mogelijk zich voor deze dagexcursie aan te melden.
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Momenteel wordt de hand gelegd aan een gezamenlijke activiteit van de commissie Cultuur met HOVO Brabant.
Een HOVO-docent verzorgt een inleiding op de expositie van Manet in Wuppertal. Vervolgens georganiseert de
commissie Cultuur een excursie per bus naar Wuppertal. Nadere bijzonderheden volgen nog.
Voorts meldt Joop nog dat er voor de busreis naar Gorssel een extra opstapplaats komt in Den Bosch en voor de
excursie naar Wuppertal zal dat Eindhoven zijn.
Natuur (Will van Doorn)
Will van Doorn geeft aan de hand van een presentatie een korte terugblik op de vier activiteiten van het afgelopen jaar,
waarvan één samen met de commissie Cultuur.
De commissie bestaat uit Cocky Verweij, Ad v.d. Pol en Will van Doorn (voorzitter).
Meestal bestaat een activiteit uit een wandeling onder leiding van een gids, soms voorafgegaan door een presentatie
en/of film.
6 april naar Esbeek en Biest-Houtakker: bezoek Andreas Schotel museum met aansluitende wandeling langs plaatsen
waar Schotel geschilderd heeft; vervolgens film en rondleiding bij waterzuivering Biest-Houtakker.
Op 10 juni vond er een wandeling plaats naar de Rovertsche Leij onder leiding van Johan van Laerhoven.
Zoals reeds bij de commissie Cultuur vermeld, was er op 1 september een excursie naar Yerseke en Goes (samen met
Cultuur): rondleiding bij mosselleverancier Prins & Dingemans, vaartocht over de Oosterschelde en rondleiding met een
stadsgids door Goes.
Op 4 november was er een wandeling in Boswachterij Dorst onder leiding van Johan van Laerhoven.
Will meldt dat de commissie Natuur ook in 2017 weer vier activiteiten wil organiseren waarbij natuurbeleving, wandelen
en natuureducatie samengaan. In ieder geval wordt getracht om een deel van de activiteiten geschikt te maken voor
mensen die slechter ter been zijn of gebruik maken van een rolstoel.
De commissie Natuur kampt nog steeds met een te geringe belangstelling voor haar activiteiten.
Voor 2017 staat nog gepland: de uitgestelde wandeling in de Kampina op 5 april a.s., 18 mei de gezamenlijke activiteit
met de commissie Cultuur naar Gorssel en Vorden en in het najaar mogelijk een lezing en een wandeling, te organiseren
met het Brabants Landschap. Een herhaling van de Paddenstoelen wandeling behoort nog tot de mogelijkheden.
Stichting Studiefonds (Ria Biezen)
Ria vervangt Ton Poelman die verhinderd is. Zij geeft een korte toelichting. Het bestuur van de Stichting bestaat thans
uit: Ria Biezen (voorzitter) Ton Poelman en Marcel Braun (namens het bestuur SV). Marcel Braun is onlangs
afgetreden als bestuurslid van Sed Vitae. Bij de Stichting Studiefonds wordt hij opgevolgd door Kees Rijgersberg. In
2016 hebben wederom 10 personen een tegemoetkoming in de studiekosten ontvangen. Ria bedankt de leden van
Sed Vitae voor de extra bijdragen te weten € 387,65 over 2014 en 2015. Dit bedrag is ten goede gekomen aan het
studiefonds. Mede hierdoor kon het jaar met slechts een gering verlies worden afgesloten. De Stichting heeft in de loop
der jaren een stevig kapitaal opgebouwd. Er wordt overwogen om in de nabije toekomst meer cursisten de
mogelijkheid te bieden om gebruik te maken van deze regeling.
Ria meldt dat 28 maart jl. Wil Breedveld – Gerretsen is overleden. Wil was zeer betrokken bij Sed Vitae en was o.a.
voorzitter van SSSV, bestuurslid van Sed Vitae en lid van de commissie Forum. Zaterdag 1 april a.s. wordt afscheid
van haar genomen.
4.2. Financieel verslag 2016 en verslag kascontrolecommissie
De voorzitter meldt dat in verband met ziekte van Marcel Braun, Charles Clout per 9 januari 2017 het
penningmeesterschap heeft waargenomen. Hij dankt Charles voor de inzet die hij hiervoor geleverd heeft.
De penningmeester a.i. meldt dat de staat van baten en lasten over 2016 een gering positief saldo aangeeft van
€ 118,22. Dit bedrag komt ten gunste van het vermogen. Voorts meldt Charles dat de afgelopen jaren te weinig aandacht
is besteed aan de achterstand in de contributiebetaling. De contributie is de enige inkomstenbron van onze vereniging.
Een onlangs gestarte actie heeft reeds een positief resultaat opgeleverd. Dit zal het resultaat van 2017 positief
beïnvloeden. Vanuit de vergadering wordt voorgesteld, over te stappen op automatische incasso. Dit levert echter
problemen op met de extra storting ten behoeve van het Studiefonds. De mogelijkheden in dezen worden nader bekeken.
Er zijn geen vragen en/of opmerkingen van de leden.
Kascontrolecommissie (Will van Doorn)
Will van Doorn vertegenwoordigt de kascontrolecommissie (Will van Doorn en Harrie Grob) en geeft aan dat de
commissie op 16 maart jl. de controle heeft uitgevoerd en de stukken in orde heeft bevonden. De saldi van de bank- en
spaarrekening komen overeen met de betreffende afschriften. De balans per 31 december 2016 geeft een correcte
weergave van de bezittingen, schulden en het vermogen van de vereniging.
Hij verzoekt de vergadering 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
a.i., keurt de jaarrekening 2016 unaniem goed en verleent het bestuur décharge voor het gevoerde financieel beleid.
5. Beleidsvoornemens 2017
Begroting 2017 en benoeming nieuw lid kascontrolecommissie
Charles Clout geeft een korte toelichting en informeert of er vragen zijn over de voorliggende begroting. Vanuit de
vergadering wordt geen nadere toelichting gevraagd.
De vergadering stemt, desgevraagd, in met de vaststelling van de begroting.
Kascontrolecommissie: Will van Doorn, die als reserve deze taak heeft waargenomen, wordt benoemd als lid van de
kascontrolecommissie 2017. Joop Vlottes, die verhinderd was, blijft nog een jaar lid. Harrie Grob is aftredend.
De vergadering gaat hiermee akkoord.
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Voorgenomen bestuursactiviteiten komend jaar
Met betrekking tot de beleidsvoornemens 2017 meldt Kees Rijgersberg dat die zich zal richten op:
- de taakverdeling binnen het bestuur;
- de post achterstallige contributie van de begroting zoveel mogelijk innen en de rest afschrijven;
- uitwerken van het behoefte-en tevredenheidsonderzoek HOVO en eventueel een vervolgonderzoek houden onder de
leden;
- overleg met de commissies, activiteiten evalueren en mogelijk aanpassen;
- erder digitaliseren van de communicatie- en informatievoorzieningen;
- meer bekendheid geven bij HOVO-cursisten aan het programma van Sed Vitae;
- activiteiten om het ledenaantal te vergroten;
- waar mogelijk meewerken aan het Lustrum. Hieraan wordt voortvarend gewerkt door de lustrumcommissie bestaande
uit: Peter van den Oetelaar (voorzitter), Tiny Clout-Niessen, Marjorie Gisolf-Smit en Ton van Os.
Tiny meldt dat het Lustrum is gepland op 17 of 24 november en vraagt deze data alvast in de agenda reserveren.
De lustrumcommissie houdt u regelmatig via website, nieuwsbrief en maandbrief op hoogte van de stand van zaken.
Voorts vraagt zij te letten op de aankondiging voor de inschrijving voor de lustrumviering. In eerste instantie is dit
exclusief voor SV-leden. Daarna kan iedereen zich inschrijven. Plaatsing gebeurt in volgorde van de aanmelding.
6. Bestuursverkiezing
Aftredend en niet herkiesbaar zijn: Charles Clout (contactpersoon Publicaties / penningmeester a.i.) en Tiny CloutNiessen (secretaris).
Het bestuur stelt voor Tonnie Kuijten tot penningmeester te benoemen en Jacques Verheijen tot secretaris.
De vergadering stemt in met de benoeming van Tonnie Kuijten en Jacques Verheijen. De vacature Contactpersoon
Publicaties is nog niet ingevuld. Deze taak wordt voorlopig waargenomen door Rob Vorst. Eventuele kandidaten voor
deze functie kunnen zich bij het bestuur melden.
Vervolgens richt de voorzitter zich tot de aftredende bestuursleden. Hij geeft aan dat hij Tiny en Charles slechts een jaar
heeft meegemaakt en dat dankbaar gebruik maakt van de informatie die hij kreeg van zijn voorganger, Frans van den
Broek.
De voorzitter dankt Tiny Clout voor vier jaar trouwe dienst als secretaris binnen het bestuur. Zij heeft de voortgang van
de besluiten goed bewaakt en het secretariaat op een correcte wijze gevoerd, was accuraat, loyaal en positief. Een
visitekaartje voor Sed Vitae. Daarvoor heeft zij zich vier jaar ingezet voor de commissie Cultuur. Tiny blijft nog tot
december actief voor Sed Vitae binnen de Lustrumcommissie. Als dank overhandigt Kees haar een cadeaubon en Rob
geeft een bloemetje.
Vervolgens dankt de voorzitter ook Charles Clout die gedurende 8 jaar diverse taken binnen het bestuur op een
professionele wijze heeft vervuld. Zoals contactpersoon Publicaties en penningmeester a.i. Daarnaast was hij bestuursvertegenwoordiger in het landelijk overleg. Charles was een betrokken en deskundig bestuurslid.
Kees dankt Charles hiervoor en overhandigt hem een cadeaubon en Rob biedt hem een fles wijn aan.
De voorzitter zal Marcel Braun als dank voor zijn bijdrage als penningmeester voor de vereniging een attentie aanbieden.
Tevens dankt hij Joop Vlottes die, vanwege zijn leeftijd, terugtreedt als voorzitter van de commissie Cultuur, voor zijn
inzet gedurende de afgelopen jaren.
7. HOVO Brabant: Dr. Korrie van Helvert, directeur
De voorzitter verwelkomt Korrie van Helvert, directeur HOVO Brabant.
Korrie van Helvert bedankt Sed Vitae voor de uitnodiging tijdens deze Algemene Ledenvergadering het woord te mogen
voeren. Vervolgens geeft zij de leden de gelegenheid om haar vragen te stellen. N.a.v. een incident waarbij een cursist
was betrokken op de cursuslocatie in Breda informeert Cocky naar de toegankelijkheid voor mindervaliden op de
cursuslocaties. Korrie antwoordt dat in het betreffende geval sprake was van overmacht. Op alle locaties zijn
voorzieningen voor mindervaliden.
Voorts attendeert zij op het ‘Behoefte- en tevredenheidsonderzoek van HOVO en vraagt aan de aanwezigen hieraan hun
medewerking te verlenen. De enquête wordt gehouden onder de HOVO-cursisten die de laatste vier jaar een cursus
hebben gevolgd. Tevens verwijst zij naar de Zomeracademie die nu weer voor de deur staat, met een gevarieerd
cursusprogramma.
Korrie kijkt terug op een uitzonderlijk goed jaar. In 2016 hebben ruim 2800 personen aan een cursus deelgenomen.
Sinds 1 september is HOVO Brabant echter btw-plichtig, waardoor de cursusprijs is verhoogd. Dit heeft geleid tot een
omzetverlies van 10% in het voorjaar 2017. Er is bezwaar aangetekend bij de Belastinginspecteur tegen de invoering van
de btw. Het resultaat hiervan wordt afgewacht.
In april verhuist het HOVO-kantoor naar een andere locatie in de omgeving van UvT.
8. Rondvraag
Wim Heij merkt op dat uit het financieel verslag blijkt dat bestuursleden niet alle gemaakte kosten in rekening brengen. Hij
stelt het bestuur voor om dit wel te doen en de bestuurskosten zo inzichtelijk te maken. Als ervoor gekozen wordt om niet
te declareren, kan er een gift tegenover staan. De voorzitter vindt dit een goed voorstel en zal dit in het bestuur
bespreken. Hij geeft voor alle duidelijkheid nog aan dat bestuursleden altijd vrij zijn om gebruik te maken van de
afgesproken regelingen.
9. Sluiting
e
Alvorens de vergadering te sluiten, attendeert de voorzitter op de noodzakelijke 2 Algemene Ledenvergadering,
d.d. 07 april 2017 om 14.00 uur.
De voorzitter sluit de vergadering en dankt allen voor hun bijdrage en aanwezigheid.
Er volgt een korte pauze.
Na de pauze verzorgt drs. Emy Thorissen een presentatie over “DE BRABANT-COLLECTIE”. Aan de hand van vele
fraaie illustraties komt de geschiedenis, aard en omvang van de Brabant-Collectie aan bod, maar ook haar missie en
doelgroepen.
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______________________________________________________________________________
VERSLAG VAN DE EXTRA ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 07 april 2017
Plaats: Boerke Mutsaers.
Aanwezige bestuursleden: Kees Rijgersberg, voorzitter
Tiny Clout-Niessen, secretaris
Charles Clout, penningmeester a.i.
Rob Vorst, contactpersoon commissies
Totaal aanwezige leden: 31 (inclusief bestuursleden)
De voorzitter, de heer Kees Rijgersberg, opent om 14.00 uur deze extra vergadering die gehouden moet worden doordat
tijdens de ledenvergadering van 31 maart jl. het aantal aanwezige leden te gering was (minimaal 67 leden) om besluiten
te kunnen nemen. Statutair dient dan een nieuwe vergadering gehouden te worden.
Alvorens de besluiten voor te leggen, deelt Kees mee dat Tiny Clout-Niessen en Charles Clout aftreden als
bestuursleden en dat daar in de ALV aandacht aan is geschonken. Hij dankt Tiny en Charles hier nogmaals voor hun
professionele bijdragen aan het bestuur en hun loyale houding. De zaal geeft ze een dankbaar applaus.
De te nemen besluiten zijn:
vaststelling jaarverslag Sed Vitae 2016
vaststelling verslag Algemene Leden Vergadering 2016
vaststelling van de jaarrekening en balans 2016
décharge verlenen aan de penningmeester a.i. en het bestuur voor het gevoerde financieel beleid
vaststelling van de begroting 2017
benoeming van Will van Doorn als lid van de kascontrolecommissie 2017
benoeming van Tonnie Kuijten als penningmeester
benoeming van Jacques Verheijen als secretaris
De voorzitter stelt voor de besluiten als geheel aan de orde te stellen. Hij vraagt de leden of zij of één 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.
Omdat er geen behoefte is aan een rondvraag, sluit Kees om 14.05 uur de vergadering met dank aan de leden.
Oosterhout, april 2017, secretaris Sed Vitae.
Secretariaat: Mw. T.Clout-Niessen, Vinkenslag 42, 4901 AP Oosterhout. Tel. 0162422875. E-mail: secretaris@sedvitae.nl
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