
Notulen 15 maart 2022 
 
Afgemeld: Hannie Beerens (bestuur), Henriëtte Schalkx, Danielle en Joost Timmermans en Frank vd 
Bosch 
Aanwezig vanuit bestuur: 

- Laura Schweren 
- David van Kollenburg 
- Kees van de Loo 
- Noortje vd Langenberg 
- Theo Verhagen 
- Niels van Vlokhoven 
- Cherinda van Abeelen 

Aanwezige leden: 
- Theo Martens 
- Jack van Vlokhoven 
- Adriaan van Haaren 
- Dien van Yperen 
- Toos van Kronenburg 
- Bjorn Faber 
- Anita Quinten 
- Joke Voets 
- Koen van Leeuwen (online) 

 
Opening 
Kees opent de vergadering. Fijn dat we weer fysiek kunnen vergaderen in plaats van online. We zijn 
blij dat de meerderheid op de vergadering lid is in plaats van bestuur.  
 
Notulen jaarvergadering 
Geen opmerkingen 
 
Jaarverslag  
Geschreven en gelezen door Cherinda: 
2021, het was weer een bijzonder jaar. 2020 hebben we vanwege corona en alle maatregelen donker 
afgesloten. In 2021 wilden we licht brengen. Dit hebben we gedaan door alle leden een kaars te 
geven, met daarop de tekst: “hopelijk zien we elkaar vaker in 2021, een kaarsje branden helpt wel-
LICHT”. Helaas werd ook 2021 een jaar vol maatregelen. We hebben ons uiterste best gedaan om 
toch verschillende activiteiten te organiseren. Een aantal daarvan zijn afgelast, sommige zelfs last-
minute, maar we toch een overzicht kunnen maken van de activiteiten die wel hebben ondernomen: 
 
Voor onze kleinste leden: 

- Hebben we met Pasen gezocht naar paaseieren. Middels een strak tijdschema hebben we 
alle aangemelde gezinnen verdeeld zodat er telkens met 2 gezinnen tegelijk gezocht kon 
worden. Hierbij werden we ondersteund door 2 paashazen, een grote en een kleine. Een 
voordeel van het uitvoeren van een activiteit op deze manier is dat er meer interactie 
mogelijk was en de kinderen meer aandacht konden krijgen van onze paashazen.  

- Is Sinterklaas langs geweest bij landgoed Velder. We hebben er een soort drive-thrue van 
gemaakt, waar pieten spelletjes deden met de kinderen, kinderen en pieten konden samen 
een dansje doen om vervolgens naar Sinterklaas te gaan. Alle kinderen hebben de volle 
aandacht gehad van Sinterklaas. Wij als organisatie hebben genoten van de verwonderde 
gezichten van de kindjes. Sinterklaas wist van alle kinderen de naam en had een passend 
cadeau. Bij het vertrek kregen de kinderen nóg een extra verrassing mee. Een pakket om zelf 
een chocoladeletter te versieren. Mmm, dat was smullen. Met de hulp van glitter en glamour 



piet zijn ook de kinderen in quarantaine niet vergeten. Zij hebben hun cadeau thuis gekregen 
met een privé bezoek, natuurlijk op gepaste afstand. 

 
Voor onze iets oudere kinderen: 

- Zijn we naar ‘bounce valley’ geweest in Breda. Na een tussenstop bij de McDonalds, waar 
iedereen een menu uit mocht kiezen hebben we heerlijk gejumpt met zo’n 10 jongeren. 
Helaas viel het samen met activiteiten van de tennisvereniging, anders waren er vast meer 
mee gegaan. Degene die nu mee waren zijn in ieder geval vast officieus aangemeld voor de 
volgende keer. 

- Hebben we met Sint een avond gekiend. Een ontspannen, gezellige middag/avond en er zijn 
veel leuke prijsjes mee naar huis gegaan.  

- Hebben we rond carnaval een speurtocht georganiseerd. Verspreid door de wijk waren 
letters en wat lekkers te vinden. De oplossing is helaas niet door iedereen gepuzzeld, maar er 
kwam uit: “we missen mekoar carnaval 2021” 

 
Voor de volwassene: 

- Zijn we gaan fietsen. Er hadden zich ongeveer 25 mensen opgegeven voor de lange 
fietstocht. We vertrokken vanuit Luijksgestel voor een tocht van ongeveer 60km. De eerste 
koffiepost was in de Lommelse Sahara. Bij Saraha moet je denken aan warmte en zand. Zand 
was er genoeg, de warmte ontbrak door de miezer regen. Een deel van de route ging door de 
boomtoppen. Het is een unieke ervaring om op een 10m hoog fietspad te fietsen. En 
hierdoor boven op de toppen van de bomen te kijken. De lunch was prima verzorgd en een 
mooie gelegenheid om onderling wat bij te kletsen. De dag werd afgesloten op een 
verwarmd terras in Luijksgestel. De op het terras aanwezige gestelnaren vertelde ons vol 
trots over hun dorpsgenoot, Harrie Lavreijsen, die onlangs met meerdere gouden medailles 
van de Olympische spelen was terug gekeerd. Alles bij elkaar, een net iets te regenachtige 
maar toch een gezellige dag 

- Was er natuurlijk de enige echte durpskwis. Deze is niet meer weg te denken uit de Liempdse 
agenda en was wederom met 21 teams een groot succes.  

 
Voor onze ouders/steunende leden: 

- Hebben we natuurlijk weer een kerstattentie rondgebracht. Alle adressen met een 
ingeschreven lid boven de 65 heeft een bon gekregen voor ‘het Wapen’. Om een lekker 
bakkie koffie te drinken met een stuk gebak, of om bij te leggen bij een lunch. Op deze 
manier bedanken wij onze oudere leden en steunen we het Wapen.  

- Onder onze leden, met iets onder de lede, of leden die iets extra’s verdienen hebben we ook 
dit jaar weer de opkikker verdeeld. Dit keer was het mooie schaal met plantjes. Het doet ons 
goed om op deze manier leden te ondersteunen en we vinden het fijn om te zien dat onze 
leden naar elkaar omkijken en er aan denken om aan ons door te geven wie de opkikker zou 
verdienen. Wij als bestuur zien en weten namelijk niet alles, dus hulp van leden wordt 
gewaardeerd.  

 
Algemeen voor Liempde: 

- Na een pauze hebben we met een nieuwe opkoper voor oude kleding weer kleding op 
kunnen halen. We hebben met z’n alle een flinke berg kleding opgespaard en hebben in 2021 
100kg meer opgehaald dan in 2019 (in 2020 is er niets opgehaald) 

- Ook wij hebben onze bijdrage geleverd aan het stickerboek van OLG. Hierin is te lezen wat 
we allemaal doen en organiseren in een normaal jaar 

 
Voor het bestuur: 

- Hier hebben de leden natuurlijk niet heel veel aan, maar was voor ons wel goed en we 
hebben een mijlpaal behaald: ons eerste jaarlijkse etentje van het bestuur heeft eindelijk 



plaats gevonden. We hebben met z’n alle genoten van een ontspannen etentje om elkaar op 
een andere manier te leren kennen dan normaal tijdens onze vergaderingen.  

 
Bestuursleden: aftredend en herkiesbaar Jos en Hannie. Geen leden die het stokje over willen 
nemen. Schriftelijke stemming is niet nodig. Jos en Hannie behouden hun functie 
Aftredend Theo. Theo is 19 jaar bestuurslid geweest. Eerst secretaris, daarna penningmeester. Toen 
hij nog secretaris was maakte hij soms de notulen van de vergadering op voorhand. Heeft een hele 
heldere kijk op veel zaken. Maakt goede analyses, en daarmee goede beslissingen. Bracht (droge) 
humor.  
Theo vond het altijd hartstikke leuk, maar deed niet meer genoeg voor zijn gevoel. Stopte er te 
weinig in. Wilde al eerder stoppen, maar was te gezellig. Nu maakt hij ruimte voor actievere mensen.  
 
Financieel jaarverslag 2021 
Theo ligt de cijfers toe.  
 
Vaststellen begroting 2022 
Kamp: het bestuur heeft aangegeven te denken aan het meenemen van introducées om meer 
aanmeldingen te genereren. Het idee om samen te werken met andere verenigingen wordt 
geopperd. Het bestuur heeft hier ook al overgesproken, maar voor dit jaar is het te laat om de 
samenwerking te zoeken. Het meenemen van introducées heeft wel akkoord gekregen van de 
aanwezige leden, maar het wordt wel gewaardeerd als we ook naar andere mogelijkheden kijken.  
Etentje bestuur: geen opmerkingen over extra budget. Volledig uit de kas, zonder eigen bijdrage van 
de bestuursleden. 
Waardering uitgesproken voor de papierophalers. Idee is geopperd om een aparte avond te 
organiseren om hen te bedanken. Uitgelegd door Kees waarom dit vroeger was en nu niet meer is. 
De datum voor de vrijwilligersavond snel bekend gemaakt wordt.  
Aanvulling Jack: gehoord van gemeente sticker op de deur wel of geen papier. Dit zal invloed hebben 
de oud papier opbrengst.  
 
Verslag kascontrolecommissie  
Koen van Leeuwen en Henriëtte Schalkx kascommissie. Koen doet verslag. Theo heeft zijn zaakjes 
goed op orde. Alles is nageteld en geturfd. Dingen gecheckt, map was duidelijk, rekeningen 
inzichtelijk. Alles was perfect op orde. De leden hebben de penningmeester decharge verleend voor 
het financiële beheer. 
Nieuwe kascommissie wordt Joke Voets met Koen van Leeuwen, reserve wordt Bjorn Faber. Anita 
Quinten heeft aangegeven de kascontrole te willen doen. 
 
Mededelingen 
Het bestuur heeft geen mededelingen. Nieuw kl’oekje komt eraan.  
 
Rondvraag  

- Toos: klopt het dat kleinkinderen mee mogen doen als opa/oma lid is → Ja dat mag. Bij 
aanmelding graag bij bijzonderheden de naam en geboortedatum van de kindjes doorgeven. 

- Theo: nieuwe mensen in de straat (Europalaan). Theo vraagt zich af of hier al iemand langs is 
geweest. Dit wordt doorgegeven aan de verantwoordelijke voor de Europlaan.   

- Bjorn: ideeën voor nieuwe activiteiten: cursus bierbrouwen of kookworkshop. Bjorn wil graag 
meehelpen met organiseren om contact op te bouwen. Bjorn geeft aan dat bij zijn vorige 
buurtvereniging bij de durpskwis mensen konden opgeven zonder team, waarbij de buurt 
zorgde dat deze mensen in een team kwamen. Wellicht is dat ook een idee voor ons. Ook zijn 
er nieuwe mensen in Peellandstraat komen wonen die misschien lid willen worden.  

- Dien: golven (Schijndel) als idee 



- Joke: vraagt zich af of we meer kunnen werken met commissies. Bijvoorbeeld door voor de 
jaarvergadering een lijst op te stellen voor activiteiten, waar aanwezige leden kunnen 
aangeven of ze bij de commissie willen. Nu kijkt het bestuur per activiteit of er hulp wenselijk 
is, dit wordt bekend gemaakt op het kl’oekje en mensen kunnen zich dan opgeven.  


