Notulen Algemene Ledenvergadering HCC!Midden Brabant van
dinsdag 14 maart 2017.
1. Opening.
Om 20.10 uur wordt de vergadering geopend door Ron Verschuren, voorzitter van de
afdeling,
De aanwezigen worden van harte welkom geheten.
Als bestuur zijn aanwezig:
Ron Verschuren, voorzitter en secretaris (tevens notulist),
Tonny Maijen-Peemen, penningmeester,
Kees van Bree, bestuurslid.
Op deze Algemene Ledenvergadering zijn 32 bezoekers (allen HCC-lid, 30 leden Midden
Brabant, 2 gasten van een andere regio) aanwezig.
Tijdens de vorige Algemene Ledenvergadering op 8 maart 2016 waren 30 leden aanwezig.
2. Vaststellen Agenda.
De voorgestelde agenda heeft gepubliceerd gestaan op de website van de afdeling en is ook
ter vergadering aanwezig. Datzelfde geldt voor de notulen van de vorige ALV en de
financiële stukken (begrotingen en financieel verslag). Geen van de aanwezigen vraagt
aanvulling of wijziging van de voorgestelde agenda.
De agenda wordt hierna vastgesteld.
3. Mededelingen bestuur.
Afzeggingen, c.q. bericht van verhindering is ontvangen van de leden A. Erkeland (vakantie),
C. de Bra (ziekte) en mw. Smeets (verhinderd). Ook kernlid John Bisschop had laten weten
wegens ziekte niet aanwezig te zullen zijn. Na mededeling daarvan te hebben gedaan kwam
John Bisschop evenwel toch nog op de vergadering.
Van de kant van het bestuur zijn er geen verdere mededelingen. Ook van de zijde van de
leden zijn er geen mededelingen.
4.
Notulen Algemene Ledenvergadering 10 maart 2015.
De notulen worden doorgenomen.
De heer F. Schuurmans laat weten dat hij zich volledig kan vinden in de mededeling van de
heer Zelissen (pagina 2 notulen 8 maart 2016) waarin deze aangeeft het absurd te vinden dat
de opbrengst van de horeca niet volledig aan de afdeling toekomt. De voorzitter legt uit dat
het systeem van financiering van de afdeling er op neerkomt dat de afdeling per
verenigingsjaar budget krijgt toegekend. De opbrengst van de horeca maakt deel uit van de
inkomsten/budget van de afdeling. Blijft er aan het eind van het jaar geld over, dan gaat dit
terug naar de vereniging (kantoor HCC). Wordt het budget evenwel volledig opgemaakt, dan
komen de opbrengsten wel de afdeling ten goede. Het afgelopen jaar hebben we met een klein
tekort van € 98,00 afgesloten (zie later deze vergadering het financieel verslag), zodat we dit
jaar wel volledig de opbrengst van de horeca zelf hebben kunnen benutten.
Er zijn verder geen op- of aanmerkingen op de notulen van de Algemene Ledenvergadering
van 8 maart 2016. De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld.

5.
Jaarverslag 2017 HCC Midden Brabant.
Zoals in de aankondiging voor deze Algemene Ledenvergadering op de website heeft gestaan,
is er ook dit jaar voor gekozen geen schriftelijk jaarverslag te laten verschijnen.

De mededelingen van de voorzitter zullen, zakelijk weergegeven, deel uitmaken van de
notulen van deze vergadering.
De voorzitter begint met een opsomming van het ledenverloop bij de vereniging HCC en van
onze afdeling. Vorig jaar had HCC rond het tijdstip van de ALV 55131 leden, dit zijn er nu
50966. Onze afdeling had vorig jaar 1084 leden, nu zijn dat er precies 1000, waarvan 991
(volle) leden en 9 gezinsleden. Voor het resterend deel van het jaar 2017 hebben we nog 33
opzeggingen te gaan. Sinds 2016 heeft onze afdeling er wel 160 nieuwe leden bijgekregen,
zodat er nog steeds sprake is van aanwas. Dit houdt echter nog steeds geen gelijke tred met de
opzeggingen of anderszins vertrek (overlijden).
Een verder wetenswaardig gegeven is dat de helft van het ledenbestand bestaat uit leden die
tussen 1995 en 2004 lid zijn geworden.
Op het kantoor van HCC werken op dit moment 9 administratieve medewerkers, waarvan 2
bij de ledenadministratie, 2 bij de afdeling financiën en 1 medewerkster op het
verenigingsbureau.
Verder doet de voorzitter verslag van het feit dat HCC bezig is om regio’s bestuurlijk samen
te voegen. Dat is bij een aantal regio’s al gebeurd. In februari jl. heeft er een bijeenkomst
plaatsgevonden tussen enerzijds een vertegenwoordiger van het hoofdbestuur en anderzijds de
besturen van Midden Brabant, West Brabant en Zeeland. De uitkomst van die bijeenkomst is
dat het er niet naar uitziet dat er op korte termijn een bestuurlijke samenvoeging van deze
regio’s zal plaatsvinden. Niet uit te sluiten valt echter dat dit in de toekomst alsnog een rol zal
kunnen gaan spelen. Dit zal in principe echter geen consequenties hebben voor de
clubbijeenkomsten. Ook al zou er sprake zijn van een zodanige bestuurlijke samenvoeging,
dan nog blijven de locaties gewoon in stand.
De voorzitter doet wel nog een beroep op de aanwezigen of daar iemand is die zich
beschikbaar wil stellen voor ondersteuning bij de opbouw en het opruimen tijdens de
clubbijeenkomsten. De voorzitter geeft aan dat dit voor het bestuur en de kernleden altijd een
behoorlijk gesjouw is om dit tijdig op orde te krijgen. Tijdens deze vergadering melden zich
nog geen vrijwilligers.
De heer F. Dankers spreekt zijn verbazing uit dat zich altijd maar zo betrekkelijk weinig
leden, van de 1000 leden van Midden Brabant, op de bijeenkomsten laten zien. De voorzitter
geeft aan dat dit inderdaad wel zo is, maar dat dit toch een landelijk beeld is bij de HCC.
Midden Brabant steekt daarbij, vergeleken met andere afdelingen of interessegroepen, zeker
niet slecht af.
De heer Vrijdag vraagt waarom de vergaderstukken niet voor de vergadering beschikbaar zijn.
De blijkt echter een misvatting te zijn, omdat de vergaderstukken, zoals gebruikelijk altijd en
ook dit jaar, op de website (tabblad bestuurstukken) gepubliceerd hebben gestaan. Ook in de
nieuwsbrief voor deze vergadering heeft de verwijzing naar de stukken op de website gestaan.
Naar aanleiding van een opmerkingen van de heer C.Orij doet de voorzitter nog melding van
de proef van de middagbijeenkomsten op de 3e dinsdag van de maand, gedurende de maanden
februari, maart en april. Vol verwachting wordt uitgekeken naar de extra bijeenkomst van 21
maart a.s. aangezien er deze week een stukje over onze afdeling zal verschijnen in het
wijkblad van Tilburg West. De bijeenkomst van 21 februari trok ruim 20 bezoekers, doch dit
waren allen onze vaste bezoekers die ook op de avonden gewoonlijk komen.
De voorzitter geeft verder aan dat we na afloop van deze 3 proefbijeenkomsten zullen
evalueren of een middagbijeenkomst bestaansrecht heeft. Mogelijk dat dan ook een punt zal
zijn of de middagbijeenkomst een van de avondbijeenkomsten moet vervangen. Het heeft
echter nog geen zin hier nu al over te gaan discussiëren. We wachten eerst te resultaten van
deze extra middagbijeenkomsten af. Wel is extra budget voor deze middagbijeenkomsten van
de HCC ontvangen, zodat dit niet van het budget voor de reguliere bijeenkomsten afgaat.

6.
Financieel verslag 2016 en Begroting 2017.
Het financieel verslag als ook de begroting 2017 was bij de gepubliceerde stukken en is ook
ter vergadering aanwezig en voor de aanwezige leden beschikbaar.
De penningmeester geeft ter vergadering een toelichting op het financieel verslag.
Ook de begroting 2017 wordt toegelicht.
Het verenigingsjaar 2016 hebben we met een klein tekort van € 98,00 afgesloten.
De financiële verantwoording wordt verder goedgekeurd.

7. Wat nog meer ter tafel komt.
Er is geen behoefte aan verdere discussie of bespreking van onderwerpen.

8.
Rondvraag en sluiting.
Geen van de aanwezigen geeft aan iets voor de rondvraag te hebben.
Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering hierna om 20.50 uur gesloten.
De avond wordt hierna voortgezet met het reguliere programma.
Notulist
Ron Verschuren

