Notulen Algemene Ledenvergadering HCC!Midden Brabant van
dinsdag 27 maart 2018.
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 33 bezoekers (allen HCC-lid) aanwezig.
Tijdens de vorige Algemene Ledenvergadering op 14 maart 2017 waren 32 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 het lid A. Erkeland.
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 14 maart 2017.
De notulen worden doorgenomen. Er worden enkele vragen gesteld, die tijdens een ander deel
van de vergadering aan de orde komen.
Er zijn verder geen op- of aanmerkingen op de notulen van de Algemene Ledenvergadering
van 14 maart 2017. 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, zoals gebruikelijk, met een opsomming van het ledenverloop bij de
vereniging HCC en van onze afdeling. Vorig jaar had HCC rond het tijdstip van de ALV
50966 leden, dit zijn er nu 48003. Onze afdeling had vorig jaar 1000 leden, nu zijn dat er 932,
waarvan 923 (volle) leden en 9 gezinsleden. Voor het resterend deel van het jaar 2018 hebben
we nog 22 opzeggingen te gaan. Net als vorig jaar is er wel nog steeds aanwas van nieuwe
leden. Dit houdt echter nog steeds geen gelijke tred met de opzeggingen of anderszins vertrek
(overlijden).
Een verder wetenswaardig gegeven is dat bijna de helft van de leden alleen lid is van de
afdeling Midden Brabant en geen lidmaatschap heeft voor één of meer interessegroepen.
Op het kantoor van HCC werken op dit moment 9 medewerkers of administratieve krachten.

De heer Vissers vraagt of het afnemend aantal leden het bestaansrecht van HCC niet in gevaar
brengt. De Voorzitter geeft aan dat de afname van leden nog steeds zorgelijk is. Als de
afname wordt doorgetrokken, komt er ergens een punt dat dit echt gaat spelen. Het heeft
echter geen zin om daarop nu te speculeren, omdat we nu eenmaal niet weten wat de toekomst
gaat brengen. In de vereniging worden nog diverse initiatieven ondernomen om nieuwe leden
te werven. Daar is ook nog steeds sprake van, doch dit houdt helaas geen gelijke tred met het
aantal vertrekkende leden. De leeftijdsopbouw binnen de HCC is daar helaas ook mede
oorzaak van.
Verder doet de voorzitter verslag van het feit dat HCC nog steeds bezig is om regio’s
bestuurlijk samen te voegen. Dat is bij een aantal regio’s al gebeurd, waarbij onlangs de
samenvoeging van meerdere afdelingen tot een grote regio Zuid Holland.
In december jl. heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden tussen enerzijds een lid van het HCC
Hoofdbestuur en vertegenwoordigers van de regio’s West-Brabant, Midden-Brabant,
Zuidoost-Brabant, Noordoost-Brabant, Noord-Limburg en Midden- en Zuid Limburg.
Ook daar zijn de mogelijkheden afgetast om een of meerdere van deze afdelingen bestuurlijk
samen te voegen tot een regio. Bij de onderscheiden besturen bestond echter weinig animo om
in dit concept mee te gaan. De Voorzitter geeft aan dat er op dit moment nog geen directe
reden is om tot (gedwongen) samenvoeging over te gaan, maar zodra bij een of meerdere
afdeling bestuurlijke problemen ontstaan, kan dit alsnog gaan spelen.
De Voorzitter herhaalt daarom (zoals ook in eerdere jaren al is gedaan) de oproep voor
kandidaat bestuurs- en/of kernleden.
Eventuele samenvoeging van afdelingen heeft overigens geen consequenties voor de
clubbijeenkomsten. De locaties blijven gewoon in stand.
De voorzitter doet verder 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.
Tijdens deze vergadering melden zich nog geen vrijwilligers.
De heer Orij vraagt naar de proef met de middagbijeenkomsten in 2017 en of daarvoor ook de
toegezegde publicatie in de wijkkrant heeft plaatsgevonden. De Voorzitter meldt dat ondanks
toezeggingen, zowel aan ons als aan het bestuur van de Goede Herder, de verwachte
publicatie in de wijkkrant niet heeft plaatsgevonden. Dit heeft is mogelijke mede de oorzaak
dat extra aanloop van bezoekers is uitgebleven. De middagbijeenkomsten hebben enkele
bezoekers opgeleverd die normaal ’s avonds niet kwamen. Het merendeel van de bezoekers
kwam echter ’s avonds ook al. Daarom is besloten de middagbijeenkomsten vooralsnog geen
vervolg te geven.

6.
Financieel verslag 2017 en Begroting 2018.
Het financieel verslag 2017 als ook de begroting 2018 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 2018 wordt toegelicht.
De heer Vissers vraagt of het HCC kantoor wel eens commentaar heeft op de financiële
cijfers. Voor onze afdeling speelt dat niet. Wij zijn de afgelopen jaren ook steeds redelijk
binnen de begroting gebleven.
De heer Sleutjes vraagt of er regelmatig overleg is tussen kantoor en de penningmeesters. Dit
zgn. penningmeesteroverleg was in het verleden structureel, maar is de laatste jaren bijna
volledig opgehouden. Dat komt deels omdat de administratie voor alle regio’s is
geüniformeerd en een deel van de regio’s de administratie volledig door kantoor laat
verzorgen.

De heer Schuurmans vraagt naar de post € 600,-- in de begroting waarvoor geen beschrijving
staat. Dit betreft het subtotaal van de daarboven staande posten.
De financiële verantwoording wordt verder goedgekeurd.

7. Wat nog meer ter tafel komt.
De Voorzitter meldt dat de heer Kees en Mevrouw Ria Orij binnenkort de afdeling Midden
Brabant gaan verlaten. Als gevolg van hun verhuizing naar de regio Utrecht, zullen zij
overstappen als lid naar een andere afdeling. Dat betekent dat we Kees en Ria binnenkort ook
niet zo veel meer zullen zien op de bijeenkomsten van de afdeling. De Voorzitter memoreert
dat Kees jarenlang kernlid bij de afdeling is geweest en de werkgroep Foto- en Video heeft
getrokken. De laatste jaren kwam daar bovendien nog ondersteuning Apple bij. Voorts heeft
Kees Orij jarenlang ook lezingen, workshops en ook cursussen verzorgd. Ria Orij heeft
verschillende jaren onze penningmeester geassisteerd bij de koffie- en thee voorziening
tijdens de clubbijeenkomst. De voorzitter bedankt hen beiden hartelijk en onder applaus voor
de inzet voor de afdeling.
De heer Dierendonck vraagt of iemand van de aanwezigen nog over een Betamax recorder
beschikt. De Heemkundekring is bezig met het overzetten van oud Betamax materiaal, maar
ontbeert een werkende recorder. Hem wordt geadviseerd Marktplaats er eens op na te zien.
De heer Kristensen vraagt of de afdeling nog iets doet aan het matige Wifi signaal van de
laatste tijd. Hij wordt op zijn wenken bedient. De Voorzitter meldt dat de afdeling per 1 april
a.s. van Provider is gewisseld is overgaan van Telfort naar XS4all. De verwachting is dat de
kwaliteit van de internetverbinding vanaf dat moment aanmerkelijk zal verbeteren.
De Voorzitter doet verder nog melding van het feit dat er op 12 mei a.s. een grootse HCC-dag
gaat plaatsvinden en wel in het Beatrix-gebouw te Utrecht. Op deze dag die HCC-EXPO is
gedoopt zullen er allerlei activiteiten gaan plaatsvinden en zullen alle interessegroepen van
hun activiteiten blijk geven. Er zullen de hele dag workshops en demonstraties worden
gegeven. De toegang is voor HCC-leden gratis.

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 21.10 uur gesloten.
De avond wordt hierna met het reguliere programma voortgezet.
Notulist
Ron Verschuren

