Verslag van de algemene ledenvergadering LZC op maandag 3 april 2017 om 19.00 uur
in De Wis te Langenboom.
1.
De opening vindt plaats door voorzitter Paul Vogels met een hartelijk woord van
welkom. Het is de opzet om 20.00 uur te starten met de themabijeenkomst. Die gaat over
Positieve gezondheid.
2.
Het werkplan 2017 komt aan de orde bij zijn terugblik op 2016 en een beschouwing
op 2017. Hij wijst op de verandering die heeft plaats gevonden eind 2016 toen onze
coöperatie een vereniging geworden is. Hij wijst erop dat de verslagen van november en
december bij de notaris aangeleverd zijn om het passeren van de statuten mogelijk te maken.
3.
Notulen van de jaarvergaderingen van 21 november 2016 en de daarop volgende
vergadering in 19 december worden beiden vastgesteld.
4.
Het jaarverslag 2016 wordt toegelicht door de voorzitter. De diensten hebben vorm
gekregen. Ook aan het Platform van coöperaties in de regio hebben wij deelgenomen. Op 6
april zal van het Platform uit een conferentie in Mill gehouden worden voor de hele regio. Het
bestuur heeft bekeken of de website voldoet en daar zijn we zeer tevreden over. De voorzitter
zegt trots te zijn op de ontwikkeling van de computergroep. We hebben op dit moment 166
leden. Met het jaarverslag wordt ingestemd.
5.
Het financieel verslag over het jaar 2016 wordt door de penningmeester toegelicht. Uit
de cijfers blijkt een tekort van € 6000 wat door subsidie gedekt wordt. De contributie inning
heeft niet plaats gevonden om fiscale reden. Inmiddels zijn we een vereniging waar ook de
bank mee ingestemd heeft en kunnen we wel de incassosystematiek toepassen. Er is ook
sprake van een gift. Daarna worden de kosten doorgenomen. Het Ontmoetingspunt is
financieel een meevaller. Jammer dat het veroorzaakt wordt door lagere aantallen bezoekers.
De Diensten zijn gestart en dat bracht kosten met zich mee. Diverse andere posten werden
eveneens toegelicht. Er is een bescheiden batig saldo. De vraag wordt gesteld waar de
contributie nu terug te vinden is omdat deze toch geïnd gaat worden. Deze is terug te vinden
in de balans van onze organisatie. Er wordt in 2017 tweemaal geïnd. Uit de balans blijkt ook
dat we een reserve hebben kunnen vormen. De penningmeester krijgt applaus voor het
verrichtte werk.
6.
Het verslag van de kascontrolecommissie wordt gedaan door Riky Sommers. Johan
Bardoel had ook zitting in de commissie. Riky geef aan dat de boekhouding er keurig uit zag
en heel overzichtelijk was. Daardoor was het gemakkelijk te controleren. Zij adviseert in te
stemmen met het financieel verslag. De voorzitter dankt de commissie voor het verrichtte
werk. Johan Bardoel treedt af als lid na tweemaal deze controle te hebben gedaan. Hij wordt
opgevolgd door Ellie van Boxtel.
7.
De vergadering geeft goedkeuring aan de jaarrekening 2016 en verleent decharge van
de penningmeester.
Daarna komt het Werkplan van de LZC aan de orde. Het Werkplan is een onderdeel van de
subsidieaanvraag. De activiteiten bestaan uit vier hoofdzaken tw.:
1.
Het Ontmoetingspunt d’n Inloop;
2.
Informatiepunt; Dit is in onderhoud bij Tonny Hendriks en Koos Sommers.
3.
Diensten; De voorzitter wijst op de breed verspreide folder.
4.
Thema-avonden.
De onderdelen worden toegelicht. Mieke Verstegen voegt toe dat nu aan de activiteiten de
seizoen maaltijden toegevoegd worden.
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De Dorpsraad heeft een duofiets aangeschaft die in beheer van de LZC is gegeven. Piet
Willems en Marco Verstegen zijn de beheerders daarvan. De voorzitter roept op daar gebruik
van te maken.
De Mantelzorg groep streeft er naar mantelzorgers te ondersteunen. Deze werkgroep gaat een
themabijeenkomst organiseren in de loop van 2017.
Tenslotte verwacht de voorzitter in de volgende ledenvergadering in november wederom een
thema-avond te kunnen houden.
Het werkplan heeft geleid tot een aangepaste begroting voor 2017. Dit onderdeel wordt
toegelicht door de penningmeester. De kosten worden nu gekoppeld aan de onderdelen van
het werkplan. Daarnaast nog enkele posten zoals voor communicatie. De begroting kom uit op
€ 9000. De vergadering stemt in met het werkplan en de aangepaste begroting. Applaus klinkt
Toegelicht wordt nog dat onze LZC samenwerkt met andere coöperaties of initiatieven in de
gemeente.
8.
Rondvraag.
1. Heeft de LZC zich aangemeld voor de RABO clubkasactie? Nee dat is niet gedaan omdat
wij niet bankieren bij de RABO.
2. Leden bedanken het bestuur voor haar inzet. Het bestuur applaudisseert voor de vele
vrijwilligers die zich inzetten voor de LZC.
3. De vraag komt aan de orde of er een verklaring is te vinden voor het verschil in
bezoekersaantallen in Ontmoetingsplekken bij diverse coöperaties? Gewezen wordt op de
vele activiteiten in ons dorp. Overigens is d’n Inloop voor iedereen. Gepleit wordt om in ons
dorp samen te werken en zo verbindingen te leggen. De gedachten gaan mee naar de
bestuurstafel.
9.
De sluiting gebeurt door de voorzitter.

Na deze vergadering werd de themabijeenkomst gehouden.
Secretaris Ton Ermers.
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