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Website PVGE-Helmond Facebook PVGE-koepel  pvgesecretariaathelmond@gmail.com 

Algemene Ledenvergadering  

PVGE-Helmond 2022 

op donderdag 24 maart,  

van 14.00 tot 17.00 uur  

in wijkhuis De Geseldonk,  

Cederhoutstraat te Mierlo-Hout. 

Eens per jaar vindt in maart de algemene ledenvergadering van  

PVGE-Helmond plaats. Ik nodig u graag uit hierbij aanwezig te zijn.  

 

Na de vergadering zijn er een drankje en borrelhapjes. 

https://helmond.pvge.nl/
https://www.facebook.com/pvge.koepel
mailto:pvgesecretariaathelmond@gmail.com


 

1. Opening. De voorzitter opent de vergadering op donder-
dag 24 maart om 14.00 uur. 

2. Mededelingen en vaststelling agenda (bijlage) 

3. Ingekomen stukken. 

4. Verslag van de ALV 20210318 (bijlage) 

5. Het jaarverslag 2021 (bijlage) 

6. Het financieel verslag over 2021 (bijlage) 

7. Verslag van de kascontrolecommissie over 2021 
en benoeming tenminste één nieuw lid van de  
kascontrolecommissie 2022. 

8. Verkiezingen bestuur en afgevaardigden Vereni-
gingsraad Koepel (nu: Piet van de Waterbeemd en 
Han van der Aart)  

Secretaris Han van der Aart wil ontslag als bestuurslid tij-
dens zijn tweede termijn. Een oproep voor een opvolgend 
bestuurslid, liefst inzetbaar als secretaris, heeft tot op he-
den geen kandidaat opgeleverd. Tot beschikbare vervan-
ging blijft Han beschikbaar. 

Jan Snelderwaard is voor een derde, dus laatste, termijn 
herkiesbaar. 

9. Ontwikkelingen PVGE: Koepelvereniging en lo-
kale vereniging. 

10. Rapportage vanuit de Stichting VBOH en belan-
genbehartiging. 

11. Stand van zaken m.b.t. de pensioenen 

12. Verslag van activiteiten en clubs. 

13. Rondvraag. 

14. Sluiting. 
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Agenda 
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De statuten over de Algemene Ledenvergadering 

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING  

Artikel 12 

1. Uiterlijk drie (3) maanden na de afsluiting van het boekjaar wordt jaarlijks een algemene leden-

vergadering (jaarvergadering) gehouden. Het bestuur brengt in deze vergadering een jaarverslag 

uit en legt, onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording af van het 

in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. 

2. In de algemene ledenvergadering worden de afgevaardigden in de Verenigingsraad van de Koe-

pelvereniging benoemd. Indien er meerdere kandidaten zijn dan toegestaan volgens artikel 17.4 

van de Statuten van de Koepelvereniging, vindt hierover stemming plaats. 

3. De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks, doch uiterlijk dertig dagen vóór de jaarverga-

dering, een kascontrolecommissie bestaande uit twee leden en één reserve-lid, die geen deel mo-

gen uitmaken van het lokale verenigingsbestuur. De leden van de kascontrolecommissie worden 

gekozen voor de duur van ten hoogste drie jaar. Jaarlijks treedt tenminste één commissielid af 

volgens een door het bestuur op te maken rooster. De commissie onderzoekt de rekening en ver-

antwoording van het bestuur en brengt aan de jaarlijkse algemene ledenvergadering verslag van 

haar bevindingen uit. Vereist het onderzoek bijzondere boekhoudkundige kennis dan kan de 

commissie zich door een deskundige laten bijstaan. 

4. Het bestuur is verplicht aan deze commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, 

haar desgewenst de kas en de waarden der vereniging te tonen en inzage van de boeken en be-

scheiden der vereniging te geven. 

5. Goedkeuring van de jaarrekening strekt tot decharge van het bestuur. 

6. De vereniging kan de toepasselijkheid van een besluit waarbij andere verplichtingen dan van 

geldelijke aard zijn verzwaard, met inachtneming van het bepaalde in artikel 10 lid 4, door op-

zegging van het lidmaatschap van de koepelvereniging te zijnen opzichte uitsluiten. 

Artikel 13 

1. De algemene ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming 

van een termijn van acht dagen. De bijeenroeping geschiedt door een aan alle leden te zenden 

schriftelijke mededeling (daaronder ook te begrijpen e-mail en soortgelijke berichten). 

2. Behalve de in artikel 12 bedoelde jaarvergadering zullen algemene ledenvergaderingen worden 

gehouden zo dikwijls het bestuur zulks wenselijk acht, alsmede wanneer die door ten minste tien 

procent (10%) van de leden van de vereniging met reden omkleed schriftelijk aan het bestuur 

wordt verzocht. 

3. Na ontvangst van een verzoek als in lid 2 bedoeld is het bestuur verplicht tot bijeenroeping ener 

algemene ledenvergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het ver-

zoek tot bijeenroeping binnen veertien dagen nadat dit door het bestuur werd ontvangen, geen 

gevolg wordt gegeven, zullen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping kunnen overgaan op de wij-

ze waarop het bestuur de algemene ledenvergaderingen bijeenroept.  

Artikel 14 

1. De voorzitter van het bestuur leidt de algemene ledenvergadering. Bij zijn afwezigheid of ont-

stentenis zal een der andere bestuursleden als voorzitter der vergadering optreden. 

2. Van het ter algemene ledenvergadering verhandelde worden door de secretaris of door een notu-

list notulen gemaakt. 

3. Aan de algemene ledenvergadering komen alle bevoegdheden toe, die niet door de Wet of door 

de statuten aan het bestuur van de hoofdvereniging zijn opgedragen. 
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TOEGANG TOT EN BESLUITVORMING IN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING 

 

 

Artikel 15 

1. Alle leden van de vereniging hebben toegang tot de algemene ledenvergadering, tenzij zij ten 

tijde van de vergadering zijn geschorst. Een lid kan zich slechts laten vertegenwoordigen door 

een ander lid, hetgeen moet blijken uit een schriftelijke volmacht. 

2. Ieder lid heeft in de algemene ledenvergadering één stem. 

3. Tenzij in deze statuten anders is bepaald, worden besluiten genomen met volstrekte meerder-

heid van uitgebrachte geldige stemmen. Onder volstrekte meerderheid wordt verstaan meer 

dan de helft van de uitgebrachte geldige stemmen. 

4. Als ongeldige stemmen worden in ieder geval aangemerkt uitgebrachte stemmen die, naar 

het oordeel van de voorzitter:  

a) blanco zijn; 

b) zijn ondertekend; 

c) onleesbaar zijn; 

d) een persoon niet duidelijk aanwijzen; 

e) de naam bevatten van een persoon die niet kandidaat gesteld is; 

f) voor iedere verkiesbare plaats meer dan één naam bevatten; 

g) meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van de persoon die is bedoeld. 

 

5. Alle stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk, tenzij de voor-

zitter zonder tegenspraak uit de vergadering een andere wijze van stemmen bepaalt of toe-

laat. Voor ieder voorstel en iedere vacature wordt afzonderlijk gestemd. 

6. Indien bij een stemming over personen bij de eerste stemming niemand de volstrekte meer-

derheid van de uitgebrachte geldige stemmen heeft verkregen wordt een tweede stemming 

gehouden. Verkrijgt ook bij deze stemming niemand de volstrekte meerderheid van de uitge-

brachte geldige stemmen, dan vindt herstemming plaats over de personen, die het hoogste 

aantal stemmen hebben verkregen. Heeft slechts één persoon het hoogste aantal stemmen 

verkregen, dan vindt herstemming plaats over hem en degene die het op één na hoogste aan-

tal stemmen heeft verkregen. 

Zijn er meer personen die het op één na hoogste aantal stemmen heeft verkregen, dan vindt 

over hen eerst een tussenstemming plaats om uit te maken wie de kandidaat wordt voor de 

herstemming. 

Zowel bij de tussenstemming als bij de herstemming(en) is hij gekozen die de volstrekte 

meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen heeft verkregen. Staken bij deze stemming 

de stemmen, dan beslist het lot. 

7. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel, omtrent de uitslag der stem-

ming, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover ge-

stemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Indien echter onmiddellijk na het 

uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan wordt betwist, vindt een nieuwe stemming 

plaats, wanneer de meerderheid der vergadering, of indien de oorspronkelijke stemming niet 

hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een lid dit verlangt. Door deze nieuwe stemming verval-

len de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. 
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STATUTENWIJZIGING 

Artikel 16 

1. Voorstel tot wijziging van statuten behoeft de afstemming met het bestuur van de koepelvereni-

ging ter beoordeling van mogelijke strijdigheid met de statuten van de koepelvereniging. 

2. Wijziging van de statuten kan slechts plaats hebben na een besluit van de algemene ledenverga-

dering, waartoe wordt opgeroepen met de mededeling dat daarin wijziging van de statuten zal 

worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet ten minste 

veertien dagen bedragen. 

3. Zij, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot sta-

tutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen vóór de dag der vergadering een 

afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging(en) woordelijk is (zijn) opgenomen, 

op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de afloop van de dag, 

waarop de vergadering werd gehouden. 

4. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten door een algemene ledenvergadering 

met een meerderheid van ten minste twee derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen. 

Artikel 17 

1. De statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt 

2. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten 

neder te leggen ten kantore van de Kamer van Koophandel binnen welk gebied de vereniging 

haar woonplaats (zetel) heeft.  

Verslag 

 

Algemene Ledenvergadering PVGE-Helmond 2021 
op donderdag 18 maart, om 15.00 uur via programma Microsoft Teams 

 

Aanwezigen: voltallige bestuur van de vereniging Helmond, lid Rob Links, lid Coby Col-

lins. 

 

Agenda 

 

1. Opening. De voorzitter heet iedereen welkom en opent de vergadering op donderdag 

18 maart om 15.00 uur met gebruikmaking van het programma Microsoft Teams. 

2. Mededelingen. Ger Roelofs is vanwege familieomstandigheden (overlijden zus) afwe-

zig.  

3. Ingekomen stukken. Er zijn geen ingekomen stukken. 

4. Verslag van de ALV 20190314. Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 

5. Verslag van de ALV 2020 (22 maart t/m 28 maart). Het verslag wordt zonder 

wijzigingen vastgesteld.  

6. Het jaarverslag 2019. Rob Links vraagt toelichting op de functie van AVOS binnen 

PVGE-Helmond. AVOS is een collega-seniorenvereniging in Venray waarmee wij een 

collegiaal contact onderhouden. AVOS is aangesloten bij een landelijke koepel. Het 

jaarverslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
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7. Het jaarverslag 2020. Rob Links vraagt naar mogelijke oorzaken van de terugloop 

van het aantal leden. Minder aanwas vanuit Philips, de hoge leeftijd van de helft van het 

ledenbestand, het ontbreken van activiteiten vanwege Corona, de nadruk op belangen-

behartiging (waarbij de Federatie slechts Philips-leden aandacht geeft), het vertrek van 

een aantal leden door een schrijfactie van heer Koppes op grond van een veronderstelde 

niet gewenste ontwikkeling richting KBO-B, zijn mogelijke oorzaken. 

8. Het financieel verslag over 2019. Het verslag is reeds goedgekeurd via mailbesluit-

vorming. 

9. Het financieel verslag 2020. Met de terugloop van het aantal leden, lopen ook de 

inkomsten terug. De opleiding van vertrouwenspersonen en ondersteuners binnen de 

VBOH wordt voor de PVGE-leden betaald door de PVGE. Normaliter betaalt KBO-B 

voor haar cursisten. Bij een dubbellidmaatschap KBO-B en PVGE betaalt KBO-B. Rob 

Links doet de suggestie om de namen en functies van de ondersteuners te publiceren op 

te website PVGE, enerzijds om bekendheid te geven van de inzet, anderzijds om leden te 

enthousiasmeren om ondersteuner te worden. Ook vacatures kunnen vermeld worden. 

Wilma, ook voorzitter van de VBOH, zal de betrokkenen om toestemming vragen. Jan, 

webmaster, kan de gegevens desgewenst ook opnemen in Leaweb. 

Het financieel verslag 2020 wordt ongewijzigd vastgesteld. 

10. Verslag van de kascontrolecommissie over 2019 en 2020. Onder dankzegging 
aan de leden van de kascommissie, Marlies Boden en Theo Jilissen, wordt kennis geno-
men van hun positieve bevindingen. De penningmeester wordt decharge verleend. Een 
volgende kascommissie wordt bemand op uitnodiging.  

11. Verkiezingen bestuur. Secretaris Han van der Aart is niet meer herkiesbaar. Een op-
roep voor een opvolgend bestuurslid in 2019, liefst inzetbaar als secretaris, heeft tot op 
heden geen kandidaat opgeleverd. De oproep blijft van kracht. Voor de open gevallen 
plek van Ingrid Hamberg-Delmee wordt ook een bestuurslid gezocht, liefst inzetbaar 
voor ‘activiteiten’. De huidige secretaris blijft verder functioneren ‘ad interim’. 

12. Ontwikkelingen PVGE. 

− Momenteel zijn er acht zelfstandige verenigingen lid van de Federatie. 

− Binnen de PVGE-verenigingen is er sprake van een afkalvend ledental. Wellicht 
zijn er na Corona weer bindende reünie-achtige bijeenkomsten te organiseren. 

− De samenwerking van PVGE-Helmond met andere lokale seniorenverenigingen 
en -diensten verloopt goed. 

− In Helmond wordt het idee uitgewerkt van een Tv-programma voor senioren met 
gevarieerde thema’s: beweging, voeding, informatie e.a. Deelnemende organisa-
ties betalen hieraan mee, evenzo de gemeente. Wilma stuurt een dummy van het 
programma aan de deelnemers van deze ALV.   

 

13. Statutenwijziging. Statutenwijzigingen van de lokale afdeling en de Koepel hebben 
reeds in de laatste VR de goedkeuring gekregen van de gezamenlijke afdelingen en zijn 
besproken in de bestuursvergaderingen van de plaatselijke afdelingen. De statuten van 
de lokale afdeling zijn in de mail-ALV 2020 gewijzigd in statuten van een lokale vereni-
ging; de statuten van de Koepel benadrukken een dienstverlenende opstelling van de 
Koepel naar de plaatselijke verenigingen. De gewijzigde statuten van de Koepel werden 
bekrachtigd in de VR.  
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14. Rapportage vanuit de Stichting VBOH. De VBOH behartigt de belangen van indi-

viduele ouderen in Helmond, o.a. middels vertrouwenspersonen en HUBA’s. Daarnaast 

behartigt de VBOH ook de belangen van ouderen in het sociaal domein. Zo is er laatst 

een driedaagse conferentie georganiseerd met als thema de tweedeling in Helmond. 

15. Verslag van activiteiten en clubs. 

− Fietsclub De Trappers heeft door Coronamaatregelen slechts een achttal keren kun-

nen fietsen, in plaats van de normale twintig ritten. 

− MCTOP heeft in kleine groepen, zonder Horeca-stops, een klein aantal ritten kun-

nen maken. Er zijn geen winteractiviteiten geweest. De planning voor het komende 

seizoen is klaar en wordt gepubliceerd in ECHO. 

− Nordic Walking is in rust vanwege Corona. Bij een opstart volgt melding in ECHO. 

− De museumclub ligt stil vanwege Corona. 

  

16. Belangenbehartiging. Dit punt is reeds eerder in deze vergadering per sprake geko-

men. 

17. Rondvraag. Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 

18. Sluiting. De voorzitter sluit, onder dank aan de aanwezigen, de vergadering. 

 

Han van der Aart, secretaris 


