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Verslag van de algemene ledenvergadering LZC op maandag 15 april 2019 om 20.00 uur 
in De Wis te Langenboom.  
 
Aanwezig zijn 32 personen. De presentielijst en de afmeldingen zijn bekend bij de secretaris. 
 
1. De opening geschiedde door voorzitter Paul Vogels met een hartelijk woord van 
welkom aan de leden en gasten.  
 
2. Het verslag van de vergadering op 23 april 2018 wordt goedgekeurd. Gevraagd wordt 
of het redelijk is de niet-leden dezelfde diensten aan te bieden als de leden. De leden betalen 
contributie. De voorzitter spreekt uit dat er een wervende kracht uitgaat van de Diensten. 
Bovendien zou een controlesysteem ingevoerd moeten worden. Hij legt het probleem aan de 
leden voor. De vergadering gaat akkoord met de huidige werkwijze.  
 
3.  Het jaarverslag 2018 is met de agenda toegezonden en op internet te lezen. De 
secretaris legt beknopt de opbouw van het verslag uit. Het jaarverslag 2018 wordt vastgesteld. 
 
4.  Beschouwing door de voorzitter op 2019 en 2020. 
Met ondersteuning van een presentatie op het scherm geeft hij uitleg van de gehouden 
evaluaties in de vorige vergadering en in het bestuur. Het beeld is positief al wordt van de 
diensten beperkt gebruik gemaakt. De evaluatie van het bestuur zelf heeft geleid tot de 
conclusie dat de doelstellingen behaald zijn en dat de aandacht vooral uit moet gaan naar 
verbetering van het Welzijn van de leden en Langenboomers. Dit werkt ook preventief voor 
de Zorg. Binnen het bestuur is meer sprake van inbreng bij de eigen taken en leidt tot 
gedeelde verantwoordelijkheid. Er wordt voortaan gewerkt met een agendacommissie en geen 
dagelijks bestuur. Ook wordt gewerkt aan sfeerverbetering.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
5. Financieel verslag over het jaar 2018. Met toelichting door onze penningmeester. 
Het financieel verslag over het jaar 2018 wordt door de penningmeester toegelicht. Hij licht 
het exploitatieoverzicht toe. Diverse posten worden toegelicht. De penningmeester krijgt 
applaus voor de aangeleverde jaarrekening 2018. 
 
6. Verslag van de kascontrolecommissie.  
Het verslag van de kascontrolecommissie wordt gedaan door Elly van Boxtel. Samen met 
Fred Hagenaars heeft zij de kascontrole gedaan. Elly geeft aan dat de boekhouding er keurig 
verzorgd 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 verrichte werk. Elly treedt af als lid na tweemaal 
deze controle te hebben gedaan. Zij wordt opgevolgd door……... 
 
7.  Voorstel tot goedkeuring van de begroting 2020.  
Het begroting voor het jaar 2020 wordt door de penningmeester toegelicht. Deze gaat naar de 
gemeente in verband met de subsidieaanvraag 2020. Op het scherm staat de sluitende 
begroting met toelichting gepresenteerd. De cijfers zijn gebaseerd op zo realistisch mogelijke 
inschattingen voor 2020. De begroting 2020 wordt vervolgens door de ledenvergadering 
goedgekeurd. 
 
8. Vaststelling contributie voor 2020. 
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Voorgesteld wordt de contributie voor 2020 op hetzelfde niveau te handhaven als dit jaar. De 
vergadering geeft daar haar goedkeuring aan.  
 
9. Rondvraag en sluiting. 
 
 
 
 
Themabespreking. 
We praatten met elkaar na de vergadering verder over Wonen in de toekomst, met name in 
Langenboom.  
Ton Ermers geeft kort aan dat Wonen en Zorg ingrijpend aan verandering onderhevig zijn. 
Over enkele jaren zal men veel meer op elkaar aangewezen zijn indien men zorg nodig heeft. 
Dat kan het noodzakelijk maken kort bij elkaar te wonen.  
In Langenboom is een projectontwikkelaar actief om een woonplek te realiseren op het terrein 
van café Bens. De planningsvoorbereidingen daarvoor zijn gestart. 
 
Jo van Soest geeft uitgebreid uitleg over de start en ontwikkelingen van woningbouw op het 
terrein van de concertzaal in Mill. Het is een groep mensen welke werkt aan een CPO 
(Collectief Particulier Ondernemerschap). Deze groep heeft als vereniging grond gekocht en 
zelf een projectontwikkelaar aangetrokken. De groep bestaat uit 7 personen met enkele 
mensen op een wachtlijst. De ondersteunende power point presentatie is beschikbaar. 
 
Paul Vogels spreekt over een woonproject in Boxmeer dat al jaren functioneert. Daar heeft 
men gekozen voor (enkele) gemeenschappelijke ruimten. Dat heeft veel voordelen al moet 
men ervoor betalen. Op moment dat er iets leeg komt is vervanging wel een probleem apart. 
Vanuit de zaal wordt opgemerkt dat het denkbaar is in Langenboom zoiets ook op te zetten. 
 
De voorzitter bedankt de inleiders. 
 
 
 
Deze notulen staan in conceptvorm op de website en moeten nog door de ledenvergadering 
behandeld worden. 
 
De notulen van 23 april en het jaarverslag 2018 staan op de website: https://www.lzc.nu/over-
de-organisatie/jaarstukken-2/  en https://www.lzc.nu/over-de-organisatie/archief-notulen/ 
 
Secretaris Ton Ermers. 
 


