Jaarvergadering De Schakel
Notulen
17 april 2018

Presentielijst
De volgende personen waren aanwezig:
- Jaan Jansen
- Maria Wissink
- Jolanda Jongen
- Carla Tops
- Miet van Gisbergen
- Piet Schoormans
- Sjan Willems
- Els Jansen
- Gerda Horvers
- An Borremans
- Piet Wissink
- Gerard Jongen
- Henk Horvers
- Daisy Willems
- Jan Smolders
- Peter Peeters
Het Bestuur:
- Marc Smolders
- Bets van den Hout
- Ruud van Herk

- Mark van Raak
- Margon Buylinckx
- Willem van den Borne

I. Opening vergadering
Marc opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
Speciaal welkom aan Ruud als nieuw bestuurslid.
Ruud van Herk stelt zich kort voor.
II. Goedkeuring van notulen van vorige vergadering
Het bestuur staat niet op de notulen als aanwezig. Er ontbreken enkele andere
aanwezigen.
Vraag over OZB: vraag staat nog open. Is nog een lopend actiepunt.
Bij de rondvraag is er een vraag gesteld over de airco. Dit probleem is nog steeds
actueel. O.a. bij het schilderen en kienen. Het blijft een lastig punt. Blazer uitzetten
helpt, maar dan wordt het snel warm.
Voorstel om te laten onderzoeken of afstelling anders kan.
Indien je er last van hebt, Jan aanspreken om hem uit te zetten.
Verslag wordt vastgesteld.
III. Jaarcijfers 2017
Algemene cijfers. 2016 is inclusief Belasting.
Administratieve keuze destijds bij bouw pand.

Nu zijn we belastingplichtig voor de OB.
Cijfers exclusief OB gepresenteerd in 2017.
Exploitatie:
- 2016 tekort 12k; 2017 28k
- Horeca gedaald. Boven niveau 2015; daling in baromzet, door enkele
acties (Huntington, Myrtha).
- 2016 was een heel goed jaar.
- Gezinsbijdrage gedaald. Oproep klepper. Hopelijk positieve invloed.
- Inkoopbonus minder
- Zaalhuur gestegen
- Energie afrekening vandaag ontvangen. Ca. 1k meevaller.
- Reparatiekosten gestegen
Positief is dat banksaldo nog toeneemt.
Balans:
-

Reservering OB.
Kassasysteem
Roomdividers
Mobiel podium n.a.v. jaarvergadering vorig jaar
Liquiditeit neem iets toe.

Begroting 2018
- Stukje hoger dan 2017. Enkele evenementen / optredens die extra zijn
- Baromzet gelijk
- Tekort 35k
- Subsidie 19.305 – verhoging van 5k. Waarschijnlijk met jarenlang OZB
belasting en voorziening groot onderhoud.
Carla: Wie betaalt zaalhuur?
Commerciële doeleinden / uitvaart
Mary Polman en Els Jansen bedankt voor de kascontrole!
Carla Tops neemt de plaats van Mary Polman in.
IV. Bestuursverkiezing
Daisy Willems neemt onder luid applaus afscheid als bestuurslid. Daisy wordt
bedankt voor haar inzet voor alle werkzaamheden die zij heeft uitgevoerd voor de
gemeenschap. Bouw; herfstfair.
Margon Buylinckx is wel herkiesbaar en wordt herkozen.

V. Mededelingen

-

Aanschaf roomdividers; in Leuven (België).
Is een goede koop. Deze wordt veel gebruikt. Wel moet er voorzichtig mee
omgegaan worden. Er zijn namelijk al enkele haken kapot.

-

Algemene opmerking van Jan Smolders. Wees zuinig met de spullen.

-

We hebben nu trustliggers. Gekregen van Daan Hendrikx.

-

Enkele lampen hebben we van Daan in bruikleen.

-

Aanschaf mobiel podium. Het was kort dag om een aanvraag in te dienen
voor subsidieaanvraag. Het is toch gelukt. Zowel van de gemeente als van
het Oranje Fonds.
Kees (van Margon) heeft 2 karretjes gemaakt voor opslag en transport. Dit
heeft enkele honderden euro’s bespaard.
Het podium wordt veelvuldig gebruikt.
Verenigingen mogen deze lenen. Er is hiervoor een protocol opgesteld.
Het lenen gaat via Jan Smolders.
Er moet wel borg betaald worden. En wees op tijd met reserveren.

-

We doen mee met de Rabo Clubactie. Stem op De Schakel.

-

Een doorn in het oog is nog steeds de ringleiding. De Ster heeft hier
subsidie voor gekregen. We gaan kijken wat wij hiermee kunnen. We
proberen via Jan Berger contact te krijgen met Robert Melchers uit Lage
Mierde. Onze situatie is vergelijkbaar.

-

De bloemenmarkt is op 12 mei.

-

Herfstfair. Het idee is om het een keer op zaterdag te doen. Wellicht
kinderen bij te betrekken. Er wordt gedacht aan een kindermodeshow of
een modeshow voor mensen met een beperking.

-

Ook de gordijnen van podium is een doorn in het oog. Er komen aan beide
kanten van het podium een nieuw kastje te hangen, om het open en dicht te
maken van de gordijnen te verbeteren. Wordt binnenkort afgerond.

VI. Rondvraag
-

Jan Smolders: Cosec zou gaan kijken of er op de klink een knop komt om de
deur te openen. Nu is het zoeken naar de knop, is het zwaar en wordt er aan de
deur getrokken. Dat gaat op den duur stuk.
Els Jansen: Als Myrtha een optreden heeft, kregen we in de pauze koffie
gesponsord. Kees deed dat vroeger wel.
Antwoord bestuur: Niet een vraag voor hier. Komen een keer op terug.

VII. Sluiting
Marc bedankt alle vrijwilligers voor hun inzet afgelopen jaar.

Jan ook bedankt.

Nog een opmerking uit de zaal:
Sinds Jan aan het roer staat is het warmer en sfeervoller. Niets ten nadele van Kees
overigens.

