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Aanwezig: Wilberth van den Berg, Ans Brands, Ad en Tiny van den Breekel, Marlies van Brunschot, Berry
van Esch, Jet van der Heijden, Yvonne van der Heijden, Corien Hoogenboom, Jan de Hoogh, Joke Janssen,
Maggy de Jong, Erie en Frans den Ouden, Henk Pijnenburg, Albert Schakenraad, Bert Schellekens, Mark
Schellekens, Wil Swinkels, Gemma en Marco Verbruggen en Jacqueline en Rinie Romme.
1. Opening
Maggy opent om 20.30 uur de vergadering met een woord van welkom tot de aanwezigen. Deze vergadering wordt gehouden bij de familie Brands. Het is fijn dat de opkomst voor deze vergadering hoger is dan de
voorgaande jaren, waarschijnlijk ook door de lezing “Koeien in de wei“ die na afloop van de vergadering zal
plaatsvinden.
Afmeldingen voor deze vergadering zijn ontvangen van Désirée en William Baaijens, Jan en Nellie van Kasteren, John en Paulina van Kasteren en Erica en Wim Schellekens.
2. Notulen ledenvergadering 2016
Het verslag van de ledenvergadering van 16 februari 2016 is in te zien via de website en ligt op de vergadering ter inzage. Er zijn geen opmerkingen over het verslag.
3. Bestuursverkiezing
Wilberth van den Berg en Rinie Romme zijn aftredend en herkiesbaar als bestuurslid. Daarnaast is er nog
steeds een functie vacant, hiervoor heeft Mark Schellekens zich beschikbaar gesteld. Er hebben zich verder
geen andere personen als kandidaat voor een bestuursfunctie aangemeld. Mark treedt daarom toe in het
bestuur en Wilberth en Rinie blijven beiden als bestuurslid in functie.
4. Financiën, kascontrole en benoeming kascommissie
Wil presenteert de jaarrekening en geeft hierop een toelichting. Er is een bewuste keuze gemaakt om het
eigen vermogen naar beneden te brengen door een contributieverlaging door te voeren en door een lagere
eigen bijdrage voor de activiteiten. Hierin zijn we goed geslaagd en nu is het streven erop gericht om het
eigen vermogen te consolideren. Voor komend jaar zal daarom de eigen bijdrage voor de activiteiten wat
hoger uitvallen.
De kascontrolecommissie, gevormd door Berry van Esch en Albert Schakenraad hebben de financiële administratie over 2016 beoordeeld. Er zijn geen onrechtmatigheden gevonden in de financiële administratie,
men is positief over de heldere en duidelijke opzet. De financiële administratie over 2016 wordt dan ook
goedgekeurd. Voor volgend jaar zal de kascontrolecommissie worden gevormd door Albert Schakenraad en
Marco Verbruggen.
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5. Geplande activiteiten 2017
De aanwezigen zijn positief over de in 2016 georganiseerde activiteiten. De meeste activiteiten kenden een
goede opkomst en konden daarom weer als succesvol worden bestempeld. Maggy presenteert het voorlopig overzicht van de activiteiten van de in 2017 geplande activiteiten waarbij weer zoveel mogelijk aan alle
leeftijdscategorieën is gedacht:
Datum
8 januari
13 maart
24 maart
9 april
17 april
9 juli
september
oktober
november
december

Activiteit
Nieuwjaarswandeling
Jaarvergadering met lezing
Toneelavond Teejatergroep Orion
Rommelmarkt
Paaseieren zoeken
Summertime met bezoek aan BestZoo
Bezoek aan Gevangenismuseum Merksplas
Dineren bij de buren
Sinterklaasactiviteit
Kerststukjes

De Nieuwjaarswandeling heeft inmiddels al plaats gevonden en was met veel Mijlpaal deelnemers opnieuw
succesvol. Alle activiteiten en de bijbehorende data zijn op de website terug te vinden en zullen ook weer
op de folders worden vermeld.
Er wordt met de leden nog van gedachten gewisseld over het aantal en de aard van de te organiseren activiteiten. Als mogelijke te organiseren activiteiten worden genoemd een fotografiecursus, een wellness activiteit en een lezing over hartfalen.
Het valt op dat er steeds minder foto’s op de website worden geplaatst. Dat is jammer en daarom het verzoek om hiervoor voortaan meer aandacht te hebben.
6. Mededelingen vanuit het bestuur
In 2016 hebben 20 leden hun lidmaatschap opgezegd en hebben we 11 nieuwe leden mogen verwelkomen.
Momenteel telt de Mijlpaal 204 leden die woonachtig zijn op 73 adressen.
7. Rondvraag
Joke Janssen bedankt het bestuur voor het afgelopen jaar en voor de Kerstattentie.
Er vindt een levendige discussie plaats over het verhogen van de leeftijdgrens voor de Kerstattenties. Nu is
deze vastgesteld op 65 jaar. Er komt geen gemeenschappelijk oordeel. Besloten wordt daarom om de leeftijdgrens te houden zoals nu.
8. Sluiting
Maggy sluit om 21.00 uur de vergadering en bedankt iedereen voor zijn of haar inbreng. De familie Brands
wordt alvast bedankt voor de gastvrijheid.
Na afloop van deze vergadering is er een leuke en boeiende lezing door Henk Antonissen over het thema
“Koeien in de wei”.
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