
ALGEMENE LEDENVERGADERING 2020 
 
Datum: 7 februari 2020 
Tijd: 20.00 uur 
Locatie: Truuske, Aalderwijksestraat 5a, Kerkwijk 
 

Tijdens de vergadering waren er papieren exemplaren van het jaarverslag aanwezig ter inzage.  
Voorafgaand aan de vergadering kreeg de voorzitter een cadeautje overhandigd van Jan Verploegh. 
Het was een voorzittershamer.  Jan deed het verzoek om deze tijdens de vergadering te gebruiken. 

1.  Opening vergadering. 
Jacob opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. 

Op verzoek van Wilma van de Werken wordt agendapunt 7.1 naar voren gehaald. 

7.1 Aftreden bestuursleden Corrie Slegh en Wilma van de Werken
Wilma en Corry worden namens het voltallige bestuur door Jacob gelauwerd en bedankt voor 
bewezen diensten. Corry heeft aangegeven in de rol van vrijwilliger betrokken te willen blijven bij de 
vereniging. 

2.  Mededelingen en ingekomen stukken. 
Verzoek Dorpsraad
De Dorpsraad heeft gevraagd of d’n Treffer wil helpen bij het opruimen van het gras op de 
vluchtheuvel. We gaan dit een jaar proberen samen met sponsoren. Het geld wat de dorpsraad aan 
een hovenier betaalde komt nu ten goede van d’n Treffer en blijft in Kerkwijk. De voorzitter spreekt 
zijn waardering uit voor dit initiatief. 
Verzoek TV Gelderland
Er is een verzoek binnengekomen van TV Gelderland om mee te werken aan het programma Zomer 
in Gelderland. Gezien het drukke schema dit jaar met onder andere de organisatie van het 10-jarig 
jubileum gaan we op dit moment niet in op het verzoek om mee te doen. Met de organisatie is 
afgesproken dit volgend jaar opnieuw te bekijken. 

3.  Notulen vorige vergadering 1 februari 2019 
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 

4.  Jaarverslag 
4.1 Korte toelichting jaarverslag 2019 
4.2 Vaststelling jaarverslag 2019 
Korte presentatie door Jacob die het verslag ter vergadering pagina voor pagina doorloopt. 

5.  Financieel jaarverslag 
5.1 Samenvatting van de jaarcijfers 
5.2 Vaststelling financieel jaarverslag 
Wilma van Dockum geeft een korte presentatie over de jaarcijfers. Het verslag wordt vastgesteld.

5.3 Verslag kascommissie 
De kascommissie heeft haar controle uitgevoerd en vindt de cijfers keurig in orde en verleent 
goedkeuring aan het bestuur.   



5.4 Benoeming nieuwe kascommissie
Marcel Verkade treedt na 2 jaar controle automatisch af en naast Kees van de Werken treedt Desiree
Oliemeulen toe tot de kascontrolecommissie. 

6.  Jaarfilm 2019 
De jaarfilm waarin alle activiteiten van afgelopen jaar voorbij komen wordt getoond.

7.  Samenstelling bestuur 
7.2 Henk van Vianen stelt zich beschikbaar als algemeen bestuurslid.  
Henk stelt zichzelf voor tijdens de vergadering. Henk wordt unaniem verkozen tot nieuw algemeen 
bestuurslid.   

8.  Activiteitenkalender 2020 
De activiteitenkalender voor 2020 wordt doorgenomen. 
Er komen opmerkingen over begin en of eindfeest Truuske. Over de keuze van eind en of begin. Het 
bestuur puzzelt elk jaar over welke activiteiten welke datum kunnen, daarbij wordt rekening 
gehouden met de zon en feestdagen, alsook met het priksleeën.  
Er wordt opgemerkt dat de intocht in Kerkwijk drukker kan gaan worden in verband met het stoppen 
van de intocht in Bruchem.  Lianne geeft aan dat er een nieuw comité in Bruchem blijkt te zijn dat 
een intocht gaat organiseren. Ook wordt er een vraag gesteld over wel of geen roetveegpieten. 
Vooralsnog blijven de pieten zwart. Dit besluit heeft het bestuur genomen vanwege het zo 
onherkenbaar mogelijk maken van de vele vrijwilligers uit het dorp die piet zijn tijdens de intocht. De 
komende jaren houden we de landelijke en regionale ontwikkelingen rondom de kleur van de pieten 
nauwlettend in de gaten en spelen hier indien nodig op in. 
Over het bloemschikken komt de opmerking dat dit te duur was en erg tegenviel. Dit was het bestuur
ook al opgevallen. In het vervolg wordt er bij een dusdanige activiteit nog scherper gelet op de prijs-
kwaliteit verhouding. 

9.  Ideeënbus 
De ideeënbus is per abuis niet neergezet in Truuske. Volgende bijeenkomsten zal deze weer worden 
neergezet. De fietstocht wordt genoemd als leuke activiteit. Dit jaar staat deze niet op het 
programma.  

10. Rondvraag 
Gras vluchtheuvel
Waar gaat het gras naartoe dat van de vluchtheuvel komt. Waarschijnlijk naar Zagron.
Jeugdlintje
Er wordt verteld dat de gemeente sinds kort een Jeugdlintje kent. Dit Jeugdlintje is er voor 
vrijwilligers in de gemeente Zaltbommel wie er onder 21 zijn en zich belangeloos inzetten voor onder
andere verenigingen. 
Consumptieprijzen
Er wordt gevraagd of de consumptieprijzen naar beneden kunnen. Dit is toevallig de vorige 
bestuursvergadering besproken. Vooralsnog heeft het bestuur besloten de prijzen niet te verhogen 
of verlagen. Dit ondanks prijsstijgingen in de inkoop. 1 euro voor een glas fris en 2 euro voor een 
alcoholische versnapering blijkt ook na vergelijkend warenonderzoek bij enkele andere verenigingen 
in de omgeving aan de lage kant. Het bestuur denkt er wel over om entreeprijzen van enkele 
activiteiten zoals feestavonden waar mogelijk te laten vervallen. Dit om zo laagdrempelig mogelijk te 
zijn en kosten voor (nieuwe) bezoekers van activiteiten te drukken.  
Microfoon intocht Sint
Er wordt gevraagd om een extra microfoon bij de sint intocht. Door een last minute technische 
storing is dit afgelopen jaar helaas niet gelukt, dit jaar wordt dit probleem natuurlijk opgelost. 
Samenloop voor Hoop



De treffer leent haar pipowagen en servies uit aan twee verschillende teams voor de samenloop voor
hoop. Het bestuur draagt dit doel een warm hart toe en verleent op deze manier graag 
medewerking. 
Bedanken Jan en Henny Verploegh
Jacob dankt Jan en Henny voor het wederom belangeloos beschikbaar stellen van de schuur en reikt 
een aardigheidje uit namens de vereniging. 

11. Sluiting
Jacob dankt alle aanwezigen voor hun komst, betrokkenheid en bijdragen. Om 21.25 uur wordt de 
vergadering gesloten. Alle aanwezig zijn aansluitend uitgenodigd om nog een drankje te drinken op 
kosten van de vereniging.   


