Verslag jaarvergadering van 12 april 2018 in cultureel centrum De
Hofnar
1. Opening:
De voorzitter, de heer Th. van den Bosch, opent de 55e jaarvergadering om 20.00
uur en heet iedereen van harte welkom.
Ook heet hij mevrouw Martine Schilder, consulente MEE, en mevrouw Annelies van
Nunen, moeder van een zoon mat ASS, (ervaringsdeskundige) welkom. Beide
verzorgen op verzoek van onze leden een interactieve hernieuwde kennismaking met
autisme.
2. Thema Autisme:
Op verzoek van mevrouw Annelies van Nunen, beginnen we de jaarvergadering met de
themabijeenkomst.
Eenieder van de aanwezigen wordt verzocht op papier een drietal items aan te geven
waarvan met denkt dat deze met autisme te maken hebben. Mede aan de hand hiervan
en aan de hand van de ervaringen die enkele ouders/familielid ventileerden ontstond er
een levendige discussie over wat autisme inhoudt, hoe er mee om te gaan.
Daarnaast introduceerde mevrouw Schilder de Brain-Block theorie. Het doel van Brain
Blocks hangt af van de hulpvraag van de cliënt. Brain Blocks kan als psycho-educatie
ingezet worden maar kan ook dienen als communicatiemiddel en als
therapeutische interventie.
Al met al een zeer interessante themabijeenkomst, waarbij aangegeven dat gezien het
korte tijdsbestek van deze inleiding en de complexiteit van het onderwerp het organiseren
van een workshop bij velen aanwezigen welkom zou zijn.
3. Mededelingen en inleiding door de voorzitter, Ted van den Bosch.
Bericht van verhindering van de heer en mevrouw Goethals, de heer en mevrouw van de
Pas en de heer Harry van Hirtum.
4. Verslag van de algemene ledenvergadering van 20 april 2017.
Geen aan- en/of opmerkingen. Het verslag wordt onder dankzegging aan de secretaris
aanvaard.
5. Financieel verslag 2017.
Hans Baltes geeft met gebruikmaking van diverse sheets de financiële stand van zaken
en de begroting weer. Uit de door hem gepresenteerde en toegelichte cijfers blijkt dat we
niet in een financiële dispositie zitten.
Anne-Marie Tillemans geeft mede namens Jan Kerkhoff (later aanwezig) de bevindingen
van de kascontrolecommissie weer, waarna op voordracht van de commissie aan de
penningmeester en het volledige bestuur unaniem decharge wordt verleend.
Ook dit jaar doet Hans een beroep op diegene die lid zijn van de Rabobank tijdens de
Rabobank Clubactie Campagne te stemmen op KansPlus (maximaal 1 stem). De
opbrengst zal besteed worden aan onze activiteitengroepen.
6. Vaststelling activiteiten-jaarverslag 2017.
Beide verslagen zijn gepubliceerd op de website. Mevrouw Ria v.d. Eijnde stelt de vraag
of het bestuur bij het samenstellen van het activiteitenplan rekening gehouden heeft met
het 40-jarig jubileum van de Vriendschap, het 50-jarig jubileum van de Uitlaat en het
Kempenkamp dit jaar. Zowel de voorzitter als de secretaris geven aan dat deze jubilea de
volle aandacht van het bestuur hebben. Verder geen aan- en/of opmerkingen. Het

verslag wordt onder dankzegging aan de secretaris aanvaard.
7. Voorstel benoeming nieuw lis kascommissie:
Zoals gebruikelijk hebben de leden van de kascommissie twee jaar zitting en is daarom
de heer Jan Kerkhoff aftredend. Als dank voor zijn werk overhandigt de voorzitter Jan
een attentie. De heer Jos Castelijns biedt zich aan als nieuw kascommissielid voor de
komende twee jaar. Met dank aan Jos.
8. Voorstel benoeming nieuw bestuurslid:
Mevrouw Francis van de Ven-van Heeswijck wordt met algemene stemmen
aangenomen tot bestuurslid in de vacature van mevrouw Ans Damen. Francis zal zich
met name op clubactiviteiten toeleggen (o.a. de “herboren” disco D’n Opkikker).
Ook Ivo Verhoeven, zoon van onze leden- en vrijwilligersadministrateur Frans, heeft te
kennen gegeven dat hij tot het bestuur wil toetreden. Wordt vervolgd.
9. Rondvraag.
Ria v.d. Eijnde vraagt of het juist is dat de activiteit sport en spel (de Bengels) in handen
van de gemeente is overgegaan. Jan Tillemans geeft aan dat dit zeker niet het geval is,
maar dat i.v.m. het vertrekken van enkele vrijwilligers en het moeilijk invullen van deze
vacature, afdeling sportzaken van de gemeente Valkenswaard in overleg met hem een
van hun sportdocenten (in dienst van de gemeente) in de gelegenheid heeft gesteld als
vrijwilligster de Bengels te begeleiden. Zij geeft ook een uurtje sport op de Biezenrijt en
wordt ondersteund door twee stagiaires van de Fontys sportacademie.
De voorzitter dankt aan het eind van de bijeenkomst eenieder voor hun inbreng
tijdens deze jaarvergadering en sluit de bijeenkomst. Tevens nodigt hij eenieder uit om
onder het genot van een drankje en hapje de avond af te sluiten.
Valkenswaard april 2018.
Jan Tillemans, secretaris.

