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NOTULEN van de bestuursvergadering van de Stichting Studiefonds Sed Vitae
gehouden op 5 april2019 in Cafe-restaurant Boerke Mutsaers, Vijverlaan 2 te Tilburg

1 Opening en notulen
Aanwezig: de heer Kees Rijgersberg, bestuurslid, en de heer Ton Poelman, voorzitter.

Tevens is op uitnodiging aanwezig de heer Peter van den Oetelaar, beoogd nieuw

bestuurlid.
De notulen vaÍr de vergadering van 6 april 2018 worden doorgenomen en

goedgekeurd.

2 Jaarverslag 2018 en financieel overzicht 2018
Het jaarverslag 2018 en de financiële stukken over 2018 worden goedgekeurd.

Daaruit bl{kt, dat het kapitaal van de stichting per 1-1-2019 ten opzichte van 1-1-

2018 is gedaald, mede in aanmerking genomen dat de giften van de leden van de

Vereniging Sed Vitae over 2018 (€ 181,66) niet konden worden verwerkÍ (in 2019

ontvangen). Het kapitaal bedraagt per l-l-2019 € 24.752,15 (per 1-1-2018: €
25.519,43). Aan de heer Ton Poelman wordt décharge verleend voor het gevoerde

financieel beleid over de periode tot en met 31 december 2018.

3 Aanvragen cursisten, hoogte tegemoetkoming
Het aantal cursisten dat een beroep deed op de stichting was in het jaar 2018 gedaald

in vergelijking tot de voorafgaande jaren: 6 cursisten. Ter vergelijking: 2017: 7
cursisten, 2016: 1 0 cursisten; 2015:- 10 cursisten.

Besloten wordt om de tegemoetkoming aan de cursisten met ingang van 1 januari

2019 te verhogen totT5Yo van de cursusbijdrage.

4. Benoeming secretaris-penningmeester
Besloten wordt - met diens instemming - de heer Peter van den OetelaaÍ te benoemen

tot secretaris-penningmeester van de SSSV. De samenstelling van het bestuur is met

ingang van 1 januarï2019 als volgt:
Voorzitter: Ton Poelman
Secretaris-penningmeester: Peter van den Oetelaar
Bestuurslid: Kees Rij gersberg

Ton Poelman zal zorg dragen voor de overdracht van de sfukken aan de secretaris-

penningmeester en de inschrijving Kamer van Koophandel.

5 Rondvraag/sluiting
De heer Kees Rijgersberg zal in de jaarvergadering van de Vereniging Sed Vitae het
jaarverslag van SSSV nader toelichten. Van de rondvraag wordt verder geen gebruik

gemaakt. De datum voor de volgende vergadering wordt nog nader vastgesteld. De

voorzitter sluit de vergadering.
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