
Notulen van de jaarvergadering op dinsdag 29 maart 2022 over de jaren 2019 

t/m 2021 (uitgestelde jaarvergadering vanwege corona) 

Aantal aanwezigen: inclusief het bestuur ongeveer 58 leden aanwezig 

-Welkomstwoord door de voorzitter Kitty Creemers. Zij heet alle leden van harte welkom en is blij 

dat er zo’n grote opkomst is voor deze vergadering. 

We beginnen deze vergadering met het benoemen van de overleden leden sinds de Kerstviering  

van 2019.  

Er zijn 14 leden overleden in 2020 en 6 leden in 2021. Er wordt een kaars aangestoken en 1 minuut 

stilte in acht genomen. 

 

Kitty memoreert dat we ondanks de corona en het uitvallen van de Kerstvieringen in 2020 en 2021 

toch een gift hebben overgemaakt naar 2 goede doelen: te weten de Engelen van Sittard €150,00 en 

naar giro 555 m.b.t. de oorlog in Oekraïne ook €150,00. 

-Financieel jaarverslag. Hierna vervolgt Mien de vergadering met het financieel verslag over de jaren 

2019 t/m 2021. In 2020 hebben Carla Doggen en Margo Ronden al de kascontrole gedaan over 2019. 

Omdat er door corona de afgelopen twee jaar weinig activiteiten zijn geweest, waren beide dames 

bereid om ook de kascontrole te doen over 2020 en 2021. 

Mien loopt de diverse inkomsten en uitgaven posten door. Zij memoreert dat we er financieel goed 

voorstaan o.a. doordat we door het beëindigen van KVG Limburg geen afdracht meer hoeven te 

doen aan de provincie en ook bij het afsluiten van de boeken van KVG Limburg ongeveer €4400,00 

terug hebben ontvangen. 

De dames Margo Ronden en Carla Doggen lezen een verklaring voor wat betreft hun bevindingen van 

de kascontrole en verlenen décharge aan het bestuur. 

Nieuwe leden voor de kascontrole in 2023: Elly Wetzeler en Francine Arts. 

Hierna bespreekt Mien nog enkele punten van belang wat betreft de financiën: 

zij vraagt de leden goed op te letten naar welke bankrekening een betaling gedaan moet worden.  

ING of RABO, dit om veel over en weer boekingen te voorkomen. Tevens vraagt zij om de contributie 

niet vóór 1 januari te betalen.  

Verder brengt Mien Lief en Leed nog eens onder de aandacht. 

Zij meldt dat de convocatie per brievenbus á €5,00 niet kostendekkend is en het bestuur nog nadenkt 

over de mogelijke verhoging. 

Ook benoemt zij dat de koffieprijs met ingang van 1 januari in de Soos is verhoogd.  

Kitty sluit hierbij aan dat we denken aan consumptiebonnen in de toekomst: 4 bonnen voor €5,00. 

Dit bedrag is gekozen om kleingeld problemen te voorkomen. 

-Bestuurssamenstelling. De bestuurssamenstelling staat onder druk. Zeker als er bestuursleden gaan 

aftreden.  

Kitty vraagt aan de leden toestemming om dit verenigingsjaar met het huidige bestuur verder te 

werken. Zij benadrukt dat er echt ondersteuning van het bestuur nodig is.  

Zeker voor de secretaris en de penningmeester is er een backing nodig. 

Zij vraagt de leden om eens rond te praten en eventueel een taak met twee personen op te pakken.  

We zullen ook een oproep in de convocatie plaatsen. 

 

Ook een oproep om mee te denken over ideeën voor activiteiten. Er zijn van de 19 afdelingen in het 

verleden nog maar 6 afdelingen actief van het voormalige Vrouwengilde in Limburg.  

Jeannine Winkens stelt hierbij de vraag of we echt een probleem hebben als de penningmeester 

uitvalt. We zullen het wel op kunnen vangen, maar het zal heel moeilijk zijn.  

Jeannine vraagt ook of we subsidie krijgen per lid. Mien antwoordt dat zij voor de subsidieaanvraag 



bij de gemeente een ledenlijst moet aanleveren, maar ook het aantal deelnemers per activiteit en de 

diverse clubs binnen het Vrouwengilde.  

Kitty vult hierbij aan dat de subsidie de komende jaren misschien kan vervallen, omdat wij geen lid 

meer zijn van een overkoepelend orgaan. 

-Activiteitenoverzicht. Diny (secretaris van de vereniging sinds 2018) stelt zich nog eens voor aan de 

leden en vervolgt de vergadering met een zeer humoristische uiteenzetting van de activiteiten over 

2021 en 2022. Voor het overzicht van de activiteiten van 2019 verwijst zij naar ons mooie door Lenny 

zeer goed bijgehouden website.  

De door Diny haar kleindochter Anouk ontworpen website (sinds 1 januari 2021) is te vinden onder: 

www.vrouwengildesittard.nl .  

Op deze website is het jaarprogramma te vinden, de maandelijkse convocaties en ook gegevens over 

de AGV, de wet op de privacy. Dit laatste staat onder privacy policy.  

Ook gegevens rond de WBTR, de wet gericht op goed bestuur van een vereniging of stichting is op de 

website te vinden. 

Voor deze laatste wet moet er een huishoudelijk reglement zijn. We hoeven voor deze wet niet extra 

naar de notaris, omdat bij de laatste statutenwijziging al de naam voering  Vrouwengilde is 

opgenomen.   

José Strijkers vraagt waar je deze informatie kunt verkrijgen als je digibeet bent. We blijven voorlopig 

het jaarprogramma en de convocaties ook nog op papier verstrekken. 

Qua clubs geeft Diny aan dat de bridgeclub is opgeheven, maar dat er al diverse thuisbridge groepjes 

zijn.  

Leesclub 1 is ook opgehouden. Lenny vraagt of leesclub 3 niet leesclub 1 genoemd kan worden in de 

toekomst. 

Het zangkoor is nog niet bij elkaar geweest in en na de corona periode. Ze zijn nog zoekende naar 

een goede locatie. 

-Mededelingen. Kitty geeft aan dat er in de loop van de vergadering al diverse zaken aan de orde zijn 

geweest. Zij biedt Tiny Evers excuses aan, omdat haar naam niet op het jaarprogramma is genoteerd 

bij de 3-daagse reis.  

Hierop verdergaand geeft Willy Jansen aan dat zij graag de reis die voor 2020 gepland stond willen 

oppakken, maar omdat de prijzen waarschijnlijk hoger komen te liggen, wil zij eerst de belangstelling 

checken om zo een eventuele prijsbepaling te kunnen doen. 

Als er genoeg belangstelling is zal de reis denkelijk plaatsvinden op 16,17 en 18 september. 

-Rondvraag. Jeannine wil het bestuur graag dankzeggen voor hun inzet en de mooie kaarten voor de 

leden in de coronatijd.  

Carla Doggen vraagt of er misschien nog een activiteit in de zomermaanden ingepland kan worden, 

omdat we in de herfst mogelijk weer uitval kunnen verwachten. We zullen ons hier als bestuur over 

buigen, maar vragen ook nogmaals aan de leden om suggesties per mail bij het bestuur kenbaar te 

maken. 

Ida van Laar heeft gevraagd of er aandacht besteed kan worden aan een gymclub op donderdag. 

Omdat dit gym is voor onze doelgroep worden er flyers op de diverse tafels gelegd. 

De voorzitter sluit hierna het officiële gedeelte van de vergadering af en bedankt de leden nogmaals 

voor hun komst. Onder het genot van koffie/thee en lekkere vlaai genieten de leden hierna nog van 

een heel gezellige nazit. 

Deze notulen worden op de website gepubliceerd onder voorbehoud van goedkeuring op de 

jaarvergadering van 2023. 

Betsy Crijns, notulist. 

http://www.vrouwengildesittard.nl/

