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Verslag van de algemene ledenvergadering LZC op maandag 19 oktober 2020 om 20.00 

uur in De Wis te Langenboom.  

 

Aanwezig zijn de bestuursleden alsmede onze boekhouder vrijwilliger Arnold Cornelissen. 

Ellie Reinen is digitaal aanwezig.  De lijst met een 20-tal reacties zijn bekend bij de secretaris. 

 

1. De opening geschiedde door voorzitter Paul Vogels met een hartelijk woord van 

welkom aan de aanwezigen. Deze algemene ledenvergadering is vanwege de dreiging door 

het coronavirus met instemming van de leden gemandateerd aan het bestuur. De leden hebben 

ingestemd met de voorstellen. Vragen die gesteld zijn, zijn naar tevredenheid beantwoord. 

Betreffende de betaling van koffie op de Inloop is de periode van registratie verlengd omdat 

de Inloop een periode dicht is geweest. Het bestuur wordt verzocht in december te evalueren. 

We zitten in ons jubileumjaar en het idee daar iets aan te doen wordt aangehouden. 

 

2. Het verslag van de vergadering op 25 april 2019 wordt goedgekeurd.  

 

3.  Het jaarverslag 2019 is op internet te lezen en de leden zijn hiervan in kennis gesteld. 

Hierop zijn geen reacties ontvangen. Leggen we dit naast het werkplan 2019 dan zijn we er in 

geslaagd onze doelen te behalen. De secretaris legt beknopt de opbouw van het verslag uit en 

geeft enkele hoofdzaken aan. De activiteiten van het Ontmoetingspunt vormen een belangrijk 

onderdeel. Zie het deelverslag.  De ledenwerfactie is zeer geslaagd geweest en schreven we 

43 leden in. De leden spreken waardering uit voor de inhoud en vormgeving. Het jaarverslag 

2019 wordt aldus vastgesteld met dank aan de samenstellers daarvan. 

 

4.  Beschouwing door de voorzitter op 2020 en 2021. 

De voorzitter spreekt zijn waardering uit voor de vrijwilligers die vele ontmoetingen tussen 

leden mogelijk gemaakt hebben in 2019. Zien we de aantallen op de Inloop, bij het wandelen, 

door het bezoek van de leerlingen, van de basisschool, bij de maaltijden etc., dan kunnen we 

trots zijn. De prachtige folder zal zeker ook bijgedragen hebben aan het succes van de 

ledenwerfactie. Verder brengt de voorzitter dank uit aan samenwerkingspartners voor het 

resultaat bij Burendag, de opening van de beweegtuin, de dankavond voor onze vrijwilligers 

in januari en later in ‘t Moment, de middag met organisatie De Cocon, de geslaagde fittestdag, 

de avond over veilig wonen, Met de Langenboomse KBO zijn diverse van deze activiteiten 

samen georganiseerd. 

Het overlijden van Herman Wijdeven was een groot verlies. In hem verloren wij een 

geëngageerd bestuurslid. Een dieptepunt in 2019. Door hem uitgevoerde taken zijn zo goed 

mogelijk door anderen opgepakt. 

Over 2020 is van belang te vermelden dat wij adequaat gereageerd hebben op de coronavirus- 

dreiging door de Inloop te sluiten maar later ook weer te openen. Momenteel worden alle 

adviezen en maatregelen van overheid en RIVM opgevolgd. Er zijn vrijwilligers die de Inloop 

draaiende houden. Dit is ook zo gelopen bij het wandelen. Al met al hebben toch ook vele 

activiteiten nièt hun beslag kunnen krijgen. Het bestuur is momenteel bezig bestuursleden te 

werven. Getracht wordt verder een tweede Fittestdag te organiseren. 

Voor 2021 wijst de voorzitter op het belang van het laten doorgaan van onze activiteiten en 

contacten met leden en dorpsgenoten. Onlangs ontwikkelde projecten zoals het naaiatelier en 

de geheugentraining dienen ondersteund te worden. Ook de werkgroep Mantelzorg zal de 

aandacht van het bestuur krijgen nu de kartrekker ons ontvallen is en de corona dreiging het 

zowel moeilijker als juist noodzakelijker maakt.  
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We kunnen mogelijk in 2021 thema-avonden houden die in 2020 niet door konden gaan. 

Denk daarbij aan het thema “ Afscheid”.  

Voor onze vrijwilligers wil de voorzitter de bijeenkomst over Social role valorization (SRV) 

gestalte geven. Ook “ Zorg thuis regel ik zelf” staat op nog in onze planning.  

Eenzaamheid en de aanpak daarvan zal, samen met anderen, meer op de voorgrond komen. 

Francine merkt op dat er een gesubsidieerde mogelijkheid is een cursus te organiseren voor 

mensen met elektrische fietsen. Suggestie is dit samen met de KBO op te pakken. 

We vieren dit jaar ons lustrum maar daar is in de huidige omstandigheden geen uitwerking 

aan te geven. De vraag hoe we dit gaan vieren wordt in het bestuur besproken.  

 

5. Financieel verslag over het jaar 2019 met toelichting door Arnold. 

Op de aangeleverde financiële gegevens zijn geen reacties binnen gekomen. Het financieel 

verslag over het jaar 2019 wordt door de penningmeester toegelicht. Het gecomprimeerde 

overzicht wordt behandeld. Diverse posten worden toegelicht. De inkomsten voor contributie 

zijn iets toegenomen vanwege nieuwe leden. De onkosten aan de duofiets zijn fors. De 

jaarrekening kent een negatief saldo van 1480,91€. De flyer voor de ledenwerfactie en de 

opname van de post reservering investeringen, verklaren dit eveneens. 

De penningmeester krijgt applaus voor de aangeleverde jaarrekening 2019. De voorzitter 

bedankt Arnold voor het verzette werk. 

 

6. Verslag van de kascontrolecommissie.  

Het verslag van de kascontrolecommissie wordt gedaan door Ton, penningmeester. Fred 

Hagenaars heeft de kascontrole gedaan samen met Annet Pennards. Ton heeft bericht 

gekregen van Fred dat de boekhouding er keurig verzorgd uit zag en heel overzichtelijk was. 

Daardoor was het gemakkelijk te controleren. De kascontrolecommissie adviseert in te 

stemmen met het financieel verslag. De voorzitter dankt de commissie voor het verrichte 

werk. Beide leden zijn bereid in 2021 wederom de controle te doen over 2020.  

 

7.  Voorstel tot goedkeuring van de begroting 2021.  

Het begroting voor het jaar 2021 wordt door de penningmeester toegelicht. Deze is naar de 

gemeente gestuurd in verband met de subsidieaanvraag 2021. Arnold licht de bedragen op de  

begroting toe. Omdat tot invoegen van de post reservering pas na april 2019 besloten werd, is 

deze niet meegenomen in de begroting 2020.  

Gezien de hogere lasten voor Diensten in het vorig jaar, is nu deze post daaraan aangepast. 

De inkomstenposten zijn begroot op gemeente 5400 en contributie 4000. Dit is gedaan 

vanwege uitgaven 2019 en meerdere leden die betalen. 

De begroting 2021 wordt vervolgens door de ledenvergadering goedgekeurd. 

Arnold vraagt het bestuur of een (gedeeltelijke)teruggave van de contributie 2020 mogelijk is. 

Het bestuur zal zich daar in de eerst volgende vergadering over buigen. Uitgangspunt daarbij 

is dat eventuele compensatie dit jaar plaats vindt. 

 

8. Vaststelling contributie voor 2021. 

Voorgesteld wordt de contributie voor 2021 op hetzelfde niveau te handhaven als dit jaar. De 

vergadering geeft daar haar goedkeuring aan.  

 

9. Rondvraag en sluiting. 

De voorzitter richt het woord tot Arnold die gestopt is als bestuurslid c.q penningmeester. 
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Arnold startte 10 november 2014. Wij waren blij met jou als penningmeester. Je was zeer 

vakkundig en nauwkeurig op professioneel niveau. Belangrijk was je kennis van 

gemeenteland en je bijdrage aan de E-erkenning. Je was vertrouwd met de eisen van de 

belastingdienst en dat leidde tot onze verenigingsvorm. Je zette de boekhouding op en dat 

geeft jaarlijks een helder inzicht en overzicht van onze financiële situatie in de vorm van de 

jaarrekeningen en de begrotingen. We constateren dat we van overheidswege nooit 

opmerkingen gekregen hebben. We staan er zogezegd gezond voor. Spijtig dat je stopt 

Dank voor je vele goede werk en bij voorbaat dank dat je als vrijwilliger onze penningmeester 

gaat ondersteunen. De voorzitter overhandigt een cadeau. De vergadering geeft applaus. 

Arnold dankt voor de lovende woorden. Hij herinnert aan een opmerkelijke ervaring namelijk 

de bestuursevaluatie. Ook beleefde hij het als prettig 5 jaren de Langenboomse Zorg Centraal 

mee te mogen hebben opbouwen. Hij wijst op de gezonde financiële positie. Hij staat achter 

de doelstelling van de Langenboomse Zorg Centraal. Hij blijft als vrijwilliger de financiële 

aspecten van de Langenboomse Zorg Centraal behartigen. Hij wenst het bestuur een goede 

toekomst. Applaus volgt.  

 

De voorzitter sluit de algemene ledenvergadering van de Langenboomse Zorg Centraal. 

 

Secretaris Ton Ermers.  

 

 

Deze concept notulen worden op de website geplaatst: https://www.lzc.nu/over-de-

organisatie/jaarstukken-2/  en https://www.lzc.nu/over-de-organisatie/archief-notulen/  
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