
 
 

 

 

PVGE Vereniging voor senioren Nuenen 

 

Telefoon: 040-2831037 

 E-mail: secretaris@pvge-nuenen.nl 

 Website: www.pvge.nl/nuenen  

 
 

Notulen van de 
 Algemene Ledenvergadering van PVGE Nuenen  

van vrijdag 25 maart 2022  
 

1. Onze voorzitter Joop Scholing heet alle aanwezigen welkom en opent de vergadering om 14.00u. 
Er zijn ongeveer 50 personen aanwezig. Aantal afzeggingen: 9.  
 

2. Vaststellen agenda:  
De aanwezigen gaan akkoord met de voorliggende agenda. 
 

3. Goedkeuring notulen Algemene Ledenvergadering van 12 februari 2021:  
Alle aanwezigen gaan akkoord. 
 

4. Ingekomen stukken en mededelingen:  
Joop meldt het overlijden van  
- Sjef van Grootel, een zeer actief lid van PVGE Nuenen onder meer in de Verenigingsraad  
- Martine Jansen, het eerste erelid van PVGE Nuenen (in 2003).  
De aanwezigen houden een minuut stilte.  

 
5. Jaarverslag Secretaris over 2021: 

 
- Bestuurswisselingen: 

Joop stelt Reina Perdijk voor als secretaris en heet haar welkom. Hij meldt dat Jacques Braaken-
burg enige maanden bestuurslid PR geweest is en vanwege privé redenen weer afscheid geno-
men heeft van het bestuur. Bert Gerbrands, onze clubcoördinator, is enige maanden 
clubcoördinator geweest en heeft ons heel recent weer verlaten. 
 

- Modernisering van onze informatiefolder. 
Onze informatiefolder wordt gebruikt voor het werven van nieuwe leden. De tekst is gemoderni-
seerd, foto ’s zijn toegevoegd en de lay-out is aangepast. 
  

- Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen.  
Bij toetsing van het functioneren van het bestuur kwamen 2 verbeterpunten naar voren: betere 
informatie-uitwisseling binnen het bestuur en toepassen van het 4-ogenprincipe, waarbij naast de 
penningmeester nu ook onze voorzitter toegang heeft en dus toezicht kan houden op onze 
PVGE rekeningen. De gemeente Nuenen heeft een vrijwilligersverzekering afgesloten voor alle 
vrijwilligers die actief zijn in Nuenen. Deze dekt eventuele hoofdelijke aansprakelijkheid af. 
  

- Renovatie van de Hongerman: 
Dit loopt al vanaf 2016. In tegenstelling tot wat wij dachten dat halverwege dit jaar met de ver-
bouwing zou worden begonnen, moet Nuenen alsnog de Europese aanbestedingsregels volgen 
voor de keuze van een architect en daarna nog eens voor een aannemer. Inmiddels zijn materia-
len schaars en duur geworden. Dus rijst de vraag of renovatie nog haalbaar is. We kunnen ge-
lukkig uit de voeten met de huidige situatie.  
 

- Onze clubs hebben goed volgehouden in coronatijd.  
 

- Nieuwsbrieven 
Onze nieuwsbrieven waren wat dunnetjes door gebrek aan actie door corona. We zijn blij dat we 
de nieuwsbrief van zwart/wit naar kleurenuitvoering hebben kunnen brengen. 
 

- Nieuwe website:  
Op koepelniveau is besloten tot een nieuwe website. Op 23 maart is een mooie website online 



 
 

 

gegaan. Nu eerst helemaal openbaar, maar in april volgt de inlogprocedure en zullen delen ach-
ter een wachtwoord geplaatst worden. Reina wordt bedankt voor haar vele werk hiervoor. 
 

- Leden:  
We hadden per 1 januari 2022 slechts 2 leden minder dan per 1 januari 2021. Gezien corona is 
dat een goed resultaat. We hebben de afgelopen twee jaar bijna 100 nieuwe leden kunnen in-
schrijven. Dat betekent dus dat ongeveer 100 leden hebben opgezegd of zijn overleden.  

- We hebben het gastlidmaatschap (leden bij een andere PVGE vereniging maar ook lid van een 
van onze clubs), afgeschaft. De meeste gastleden hebben zich over laten schrijven naar PVGE 
Nuenen, 12 zijn volglid geworden voor €11,00 per jaar. 

- Leeftijdsverdeling:  
Deze baart enige zorg. Wij krijgen niet genoeg jongere aanwas. Jacques Braakenburg vraagt of 
daar al een plan voor is. Antwoord is nee, dus daar moeten we aan gaan werken. Hier missen 
we een PR man in het bestuur. Een lid in de zaal oppert een naamswijziging voor PVGE omdat 
de P van Philips af zou schrikken. Arend Bretveld weet dat ongeveer 40% van onze leden ex-
Philipswerknemer is.  
 
De secretaris wordt bedankt voor haar verslag. 
 

6. Financiën 
 
a) Financieel verslag over 2021: Arend Tomas, onze penningmeester licht de financiën toe. 

a. De resultaatrekening is afwijkend van andere jaren onder invloed van corona 
Eindelijk hebben we een afspraak met de gemeente over de huur van het Kwetter-
nest. We hadden intussen 3 jaar huurachterstand. Die huur is nu voldaan. Daarnaast 
waren er geen kosten voor evenementen. De omzet van koffie en thee was laag door 
periodes van sluiting van het Kwetternest. Al met al een licht negatief resultaat. 

b. Balans.  
Wij beschikken over een ruim vrij kapitaal en hebben mooie banksaldo ‘s. Joop en 
Arend waken samen over deze rekeningen. Nu gaat een deel van de contributie van 
de leden naar de Koepel. De rol van de Koepel gaat anders worden, waardoor onze 
afdracht naar beneden kan worden bijgesteld en we dus meer contributie gaan ont-
vangen.  
 
We zijn een gezonde vereniging. 
 

b) Verslag kascontrolecommissie bestaande uit Ton Aelberts en Anny Feuler.  
Ton Aelberts meldt dat geen ongeregeldheden zijn aangetroffen. Ton en Anny zijn akkoord. 

c) Decharge kascontrolecommissie over 2021: De aanwezigen zijn akkoord.  
 
7. Jaarverslag Welzijn, Zorg en Wonen over 2021 (PVGE Nuenen samen met Senergiek) 

 
- Er is een regelmatig voorzittersoverleg tussen de voorzitters van Senergiek en PVGE Nuenen 

met van iedere vereniging een belangenbehartiger.  
 

- Het Woonplatform behartigt de belangen van senioren op het gebied van huisvesting en is een 
initiatief van de 2 seniorenverenigingen samen met Oud-is-in en Helpt Elkander. Dit Woonplat-
form heeft een officiële status na installatie door wethouder Caroline van Brakel. Hier is nog 
iets aan invloed te winnen. Probleem voor de gemeente is dat zij zelf weinig gronden bezit en 
daardoor afhankelijk is van projectontwikkelaars.  
 

- Wij hebben een Verkiezingsbijeenkomst in het Klooster georganiseerd om te praten met verte-
genwoordigers van diverse partijen. De opkomst was groot, de sfeer was goed en de politieke 
partijen waren positief. De inleiding van Leo Bisschops, voorzitter van KBO Brabant, over de 
zorgen voor de toekomst gezien de veroudering van de bevolking, zette de politiek aan het 
denken. Een woonzorgvisie van de gemeente is noodzakelijk, naast de al aanwezige woonvi-
sie. 
 



 
 

 

- Kees Speet, ons bestuurslid Belangbehartiging, lichtte de werkzaamheden van de commissie 
Belangenbehartiging toe. Dit is een commissie samen met Senergiek. 

- Er zijn budgetten voor gezamenlijke activiteiten waarbij het 4-ogenprincipe geldt. 
- Er zijn zeker 25 vrijwilligers werkzaam, maar het aantal is geleidelijk afgenomen 
- Automaatje telt minstens 40 vrijwilligers en draait op volle toeren 
- Alle projecten zijn mogelijk dankzij subsidies en vrijwilligers. 
- Kees roept kandidaten op voor de vacature van een cliëntondersteuner en voor een vrij-

willige ouderenadviseur. 
- Het bezoek aan 80-jarigen is met een jaar vertraagd door corona. We zijn bezig met een in-

haalslag. 
- De gemeente vindt een gemeentegids gericht op senioren niet nodig. Daarvoor is de website 

“Nuenen helpt”. De seniorenverenigingen zijn nu zelf aan de slag met een seniorengids, wel 
met toegezegde steun van de gemeente. Hopelijk vindt eind dit jaar de verspreiding plaats 
mogelijk in samenwerking met de Nuenense Krant. 

- Dementievriendelijk Nuenen: een initiatief van de gemeente in samenwerking met de paro-
chie, de middenstandsverenigingen en de seniorenverenigingen om mensen met dementie te 
helpen. Denk aan instructie van winkelpersoneel om dementie te herkennen en de betrokkene 
te ondersteunen. De door de gemeente gratis beschikbaar gestelde broche 2109 (verwijzing 
naar 21-09, de dag van de dementie) maakt mensen met dementie herkenbaar.  

 
De commissie Belangbehartiging gaat verder op de ingeslagen weg. 

 
8. Verlenen van décharge aan het bestuur voor 2021: De aanwezigen zijn akkoord. 
 
9. Bestuursverkiezing 

 
Voorzitter Joop Scholing treedt af conform de statuten en stelt zich herkiesbaar. Er is geen tegen-
kandidaat. Joop wordt opnieuw benoemd voor een periode van 3 jaar. Daarna wil hij zich met an-
dere zaken gaan bezighouden.  
 
We hebben een vacature voor de bestuursfunctie PR. Joop roept geïnteresseerden op zich te mel-
den. Ook zoeken we een clubcoördinator. Hij benadrukt nogmaals dat onze vereniging wel veel 
vrijwilligers heeft, zo ‘n 150, maar nog veel meer vrijwilligers kan gebruiken. We gaan onze leden 
die afgelopen 2 jaar lid zijn geworden bijeen roepen in een kennismakingsbijeenkomst en daar 
mensen oproepen voor hulp. 
 
 
PAUZE. De aanwezigen gaan akkoord met Joops voorstel de pauze over te slaan. 
 

 
10. Begroting 2022: Arend licht de begroting toe. 

 
- Op de begroting prijkt een post voor een nieuwe koffiezetmachine. Karel Feuler en Wim 

Sprenkeler hebben de markt verkend. Karel vertelt dat de keuze gevallen is op een auto-
maat met vers gemalen koffie. Deze vergt minder onderhoud dan de huidige. De sterkte, 
de hoeveelheid melk en suiker zijn door de leverancier bij te stellen via internet. We gaan 
betalen met een bankpasje. Dat spaart Wim en Arend tijd en moeite omdat wisselgeld al-
leen in Eindhoven kan worden verkregen. De levering zal in de loop van april plaats vin-
den en geplaatst worden In hetzelfde hoekje als de huidige koffieautomaat.  
 
Op de vraag van Jeanne-Thea Comello of de koffie en melk bij dezelfde leverancier afge-
nomen moet worden, antwoordt Joop dat wij het nieuwe apparaat huren inclusief toebeho-
ren. Er is gerekend met 400 kopjes per maand voor €300. Het apparaat levert ook thee en 
chocolademelk. Uit de zaal wordt geopperd het oude apparaat dat ons eigendom is, stand 
by te houden.  

- De huurkosten voor Scarabee 2 zijn geraamd op €2000,00. In de praktijk moet blijken of 
dit klopt. 



 
 

 

- Al met al een positief resultaat dat volgens Arend gunstiger zou kunnen uitvallen. 
 
 

11. (Her)benoeming leden van de kascontrolecommissie 2022. Anny Feuler wordt bedankt voor haar 
bijdrage aan de kascommissie. Ton Aelberts en Jeanne-Thea Comello vormen de kascommissie 
voor volgend jaar. 

 
12. Evenementencommissie  

 
Cees de Lange meldt de organisatie van 3 lezingen: 
- 1 april   Een reis door Sri Lanka door Han Blaaksma 
- 6 mei Humor in Brabant door Paul Spapens 
- 27 mei Vrouwen in de kunst door Erna Charbon 

 
En op 15 juli een barbecue bij het Kwetternest. 

 
13. Verslag Verenigingsraad over 2021:  

Ons Nuenens lid van de Verenigingsraad Cees van der Kolk  doet verslag van de werkzaamhe-
den:  
 

- Afgelopen jaar zijn de nieuwe statuten voor de Koepel geregeld 
- Aan het huishoudelijk reglement wordt nog gewerkt 
- De contributie is vastgesteld  
- Vernieuwing van de website 
- In mei is de volgende vergadering gepland 

 
14. Rondvraag 

Marianne Poulissen vraagt om hulp voor het schoonhouden van de jeu de boules baan. Cees de 
Lange heeft dit met André besproken. Er wordt aan gewerkt. 
 

15. Sluiting 
Om 15.15 u sluit Joop de vergadering. 

 
 
 
Reina Perdijk          25 maart 2022 
Secretaris PVGE Nuenen 


