
Notulen Algemene Ledenvergadering Hart in Actie  d.d. 6 juli 2017  
 
Onze vereniging telt op dit moment 82 leden. Aanwezig: 42 leden en 
16 partners.  
Afwezig met bericht van verhindering: Toon Hermsen, Theo Aarts, Joop Bens, 
Henk Derks, Bart en Henny van der Duijn, Cordo van de Laar en Jordi Paters.  
 
1.   Opening 
Ad interim voorzitter Guus Fonteijn opent de vergadering en heet iedereen van 
harte welkom. Er wordt een minuut stilte gevraagd voor het herdenken van het 
overlijden van Steef van Graven uit Mill op 16 november 2016 en het overlijden 
van Ben van de Weem uit Vianen op 3 maart 2017.  
 
Guus heeft zich al aan de leden voorgesteld in het nieuwsboekje van juni. In de 
vergadering gaat hij nader in op de beweegredenen die hem hebben doen 
besluiten om voorzitter te willen worden van onze sportvereniging Hart in Actie. 
Na de zomervakantie gaat Guus samen met het bestuur aan de slag om zaken 
waar mogelijk´beter uit de verf te laten komen´. Zodra er hieromtrent nieuws te 
melden is, wordt dit met de leden gedeeld via het nieuwsboekje.  
 
2.   Mededelingen 
We zijn hier bij elkaar op de afsluitingsavond van het sportseizoen. Het bestuur 
denkt al langere tijd na over een andere invulling van deze avond. Door de jaren 
heen werden de optredens grootser en duurder, terwijl deze in eerste instantie 
bedoeld zijn om de avond te ´breken´. De hoogte van de kosten is een 
aandachtspunt. We hebben minder contributie inkomsten en een lager bedrag 
aan advertentie ontvangsten. Ook de subsidie van de gemeente wordt verder 
afgebouwd.  
We zijn nu op zoek naar een andere opzet. Belangrijk blijkt ieder jaar weer dat 
de leden van de vijf groepen elkaar kunnen ontmoeten, dat ze uitgebreid kunnen 
bijpraten en gezellig en ongedwongen kunnen buurten. Wel zou ter afwisseling 
een intermezzo moeten worden ingelast, waarbij we de kosten laag willen 
houden. Ideeën van leden zijn hierbij heel erg welkom! 
 
3.   Notulen jaarvergadering d.d. 7 juli 2016  
Vanuit de vergadering zijn er geen opmerkingen of vragen. Het verslag wordt 
ongewijzigd vastgesteld, onder dankzegging aan de notuliste. 
 
4.   Jaarverslag over 2016  

- In januari werden de jaarlijkse herhalingscursussen reanimatie en AED gehouden. 
- Wilma de Klein geeft namens Hart in Actie presentaties aan revaliderende hart-

patiënten in het Maasziekenhuis Pantein. Helaas heeft het nog geen nieuwe leden 
voor ons opgeleverd, maar het blijft belangrijk om als sportvereniging ‘in beeld 
te blijven’ bij de verpleegkundigen van de afdeling Cardiologie.   

- Op 20 april 2016 is Harrie Beekmans uit Langenboom op 79-jarige leeftijd 
overleden. Harrie was sinds 2003 een trouw lid van Hart in Actie. 

- Op 26 april werd onze sportleidster Corry Cuppen benoemd tot lid in de orde van 
Oranje Nassau.  

- In juni 2016 is Willy Kolenbrander gestopt als sportleidster bij Hart in Actie.  
- De laatste sportlessen van het seizoen vonden plaats in de laatste week van juni. 

Het nieuwe sportseizoen 2016-2017 startte in de laatste week van augustus.  



- De afsluitingsbijeenkomst van het seizoen op donderdag 7 juli 2016 begon met 
de Ledenvergadering. Mieke van de Kolk was aftredend als secretaris. Mieke 
stelde zich herkiesbaar en werd met algemene stemmen herkozen. 

- De aansluitend gehouden seizoenafsluiting werd georganiseerd door de sport-
groep uit Langenboom met als contactpersoon Theo Emons. Het was een gezellige 
en ontspannen avond waarbij iedereen vrij was om te blijven buurten of mee te 
doen met Hollandse Spellen. Sjoemelen mocht en er waren kleine prijsjes. 

- Vanaf september 2016 heeft Lotte Albers zitting in het bestuur. Lotte is tevens de 
contactpersoon namens de sportleiders. In de Ledenvergadering van 6 juli 2017 
wordt Lotte officieel voorgedragen als bestuurslid. 

- Jaap van der Lans is sinds oktober sportleider bij onze vereniging. Jaap geeft op 
dinsdag- en donderdagavond les, afwisselend met andere sportleiders.  

- Op 23 oktober werd in De Wis het jaarlijks onderling volleybaltoernooi gehouden. 
Eén team had de pech dat zij tot 3 keer toe een wedstrijdhelft verloren met 1 punt 
verschil. De Kippen waren de winnaars. Een extra derde set was nodig in de finale.  

- De Clubactie van de Rabobank heeft € 447,78 opgebracht. Leden van de Rabo-
bank konden stemmen op hun favoriete vereniging. Deze bijdrage is erg welkom, 
zeker nu we minder subsidie gaan ontvangen van de gemeente. 

- Op 16 november 2016 is Steef van Graven op 75-jarige leeftijd overleden. Steef 
was sinds december 1999 lid, waarvan de laatste jaren als verenigingslid. 

- In november heeft Arie Janszen zijn functie als voorzitter van Hart in Actie 
beëindigd. Onze opvattingen over een aantal (beleids)zaken kwamen niet overeen.  

- Na vele jaren als sportleider actief te zijn geweest op de dinsdagavond heeft Benno 
Marinussen helaas afscheid moeten nemen vanwege drukke werkzaamheden. 

- Op 8 december is het wandelvoetbal van start gegaan. Het initiatief was afkomstig 
van de ere-voorzitter Toon Hermsen, die ook de persberichten voor ons geschreven 
heeft. Ook heeft Toon de lay-out van de flyers verzorgd. We hebben nu 6 fanatieke 
leden die enthousiast sporten onder de deskundige leiding van Jordi Paters. We 
hopen op een snelle uitbreiding. Iedereen is welkom om gratis 2 lessen mee te 
doen op de donderdagmiddag van 15:00 tot 16:00 uur. Kom gewoon eens kijken! 

- Op 26 december 2016 is Christ van Vorst op 70-jarige leeftijd overleden. Christ 
gaf sportles bij Hart in Actie van 2010 tot 2012.  

- In de week vóór Kerstmis wordt ieder jaar getrakteerd op kerstbrood en 
glühwein. In de week tussen Kerstmis en Nieuwjaar zijn er geen sportlessen. 

- Ben van de Weem uit Vianen was al enkele jaren ernstig ziek. Zolang zijn 
gezondheidstoestand het maar enigszins toeliet, kwam Ben sporten. Op 3 maart 
2017 is Ben van de Weem op 76-jarige leeftijd overleden.  

- Guus Fonteijn uit Mill heeft zich bereid verklaard als voorzitter zitting te willen 
nemen in ons bestuur. Guus heeft al twee bestuursvergaderingen bijgewoond en 
zal zich in de Ledenvergadering van 6 juli 2017 verkiesbaar stellen.  
 
5.    Financieel verslag 
 
5.1  Financieel overzicht 2016  

Ben Wijnen geeft een nadere toelichting. Het negatief saldo over 2016 bedraagt 
€ 821,17. In 2015 was nog sprake van een positief saldo van € 386,87.  
 
Ontvangsten:  

In 2015 mochten we € 5.645,00 aan contributie ontvangen; in 2016 waren de 
opbrengsten uit contributies € 4.621,50. Herziening van het subsidiebeleid van 
de gemeente Mill houdt voor onze vereniging in dat het subsidiebedrag van 
€ 1.117,00 (in 2016) wordt teruggebracht naar € 900,00 in 2017.  



In de opvolgende jaren wordt de gemeentelijke subsidie jaarlijks met € 200,00 
verminderd tot uiteindelijk een bedrag van € 500,00.  
Uitgaven:  
Bij de post “sportkleding/materialen” werd € 500,00 begroot voor onverwachte 
kosten aan de AED’s. In 2017 vindt vervanging plaats van de accu van de AED in 
Langenboom (kosten ca. € 400,00). De accu’s moeten om de vier jaar worden 
vervangen. Elektroden worden om de twee jaar vervangen (kosten ca. € 65,00). 
Het financieel verslag over 2016 wordt goedgekeurd met dank aan de 
penningmeester Ben Wijnen voor de wederom uitstekende verzorging.  
 
5.2   Verslag kascontrolecommissie 
De kascontrolecommissie bestaat uit Gerard Somers, Theo Emons en Bart 
Meulepas. Gerard doet verslag van de controlewerkzaamheden. De penning-
meester beantwoordde de kritische vragen naar volle tevredenheid. De 
kascontrolecommissie maakt Ben een compliment voor de goede voorbereiding 
van de financiële administratie en bedankt hem voor de duidelijke uitleg en de 
gegeven informatie. De financiële gegevens zijn akkoord bevonden.  
 
5.3   Benoeming nieuwe kascontrolecommissie 
Gerard Somers is (na drie jaar) aftredend als lid van de kascontrolecommissie. 
Martien Bouwen biedt aan om als derde lid zitting te nemen in deze  commissie. 
De kascontrolecommissie bestaat in 2018 uit Theo Emons, Bart Meulepas en 
Martien Bouwen. 

 
5.4   Begroting 2017  
In de begroting over 2017 staan in de kolom van de uitgaven bij “zaalhuur“ en  
“sportleiders“ allemaal nullen vermeld. Dit betreft een drukfout. Ook over 2017 
wordt een nadelig saldo verwacht.  
 
6.   Verkiezing bestuursleden 
Wilma de Klein is volgens rooster aftredend en stelt zich herkiesbaar. Wilma 
wordt met algemene stemmen en onder applaus herkozen als bestuurslid 
contactpersonen van sportvereniging Hart in Actie.  
 
Sinds het vertrek van sportleidster Sissy Swinkels in 2012 is de functie van 
bestuurslid sportleiders onbezet. Lotte Albers, sportleidster op de dinsdagavond, 
heeft sinds september 2016 als ad interim bestuurslid zitting in het bestuur. 
Uitbreiding van het bestuur met een jong, enthousiast en kundig bestuurslid zien 
we als een grote aanwinst voor onze vereniging. Wij zijn daarom heel blij dat 
Lotte zich verkiesbaar stelt als bestuurslid sportleiders. Lotte wordt met 
algemene stemmen en onder applaus verkozen als bestuurslid sportleiders. 
 
Guus Fonteijn stelt zich verkiesbaar als voorzitter. Guus heeft veel ervaring op 
bestuurlijk gebied. Belangrijk vinden wij vooral ook dat bij Guus het persoonlijk 
contact hoog in het vaandel staat en dat hij zijn enthousiasme gemakkelijk weet 
over te brengen. Guus heeft sinds maart 2017 als ad interim bestuurslid zitting 
in ons bestuur. Guus wordt met algemene stemmen en onder applaus verkozen 
als voorzitter van sportvereniging Hart in Actie. 
 
7.   Activiteiten in 2017 en 2018 

- In het nieuwsboekje van september 2017 wordt het verslag van de Algemene 
Ledenvergadering van 6 juli 2017 opgenomen. 



- We vertrouwen erop dat we weer vier teams bij elkaar kunnen krijgen in oktober 
om het jaarlijkse onderling volleybaltoernooi te kunnen organiseren in De Wis in 
Langenboom. De datum is zoals altijd afhankelijk van de voetbalwedstrijden in 
Mill en Langenboom, maar zal tijdig bekend worden gemaakt. Het onderling 
volleybaltoernooi wordt gehouden op een zondagmiddag.  

- Groep 7 (met als contactpersoon Harrie van de Kolk) organiseert de volgende 
afsluitingsavond op donderdag 5 juli 2018 in De Wester in Mill. Voorafgaand aan 
deze seizoenafsluiting op 5 juli wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden. 
Iedereen is dan van harte welkom vanaf 19:00 uur.  
 
Laatste sportavonden en begin nieuwe seizoen in 2018: 
De Wester laatste avond: dinsdag 26 juni  beginnen: dinsdag 28 augustus  
In De Wis  laatste avond: woensdag 27 juni  beginnen: woensdag 29 augustus 
De Wester laatste avond: donderdag 28 juni  beginnen: donderdag 30 augustus 

 

8.   Rondvraag 
- Namens de organiserende groep bedankt de voorzitter bakkerij Verkerk uit 

Langenboom die de overheerlijke vlaaien voor een vriendenprijs heeft geleverd. 
- Bart Meulepas wijst erop dat ingeval van reanimatie twee AED-deskundige 

personen bij een slachtoffer aanwezig dienen te blijven. De huidige voorschriften 
gaan uit van beurtelings telkens twee minuten reanimeren. Lotte geeft aan dat 
behalve de sportleider meestal nog twee leden aanwezig zijn die reanimatie 
kunnen toepassen. Er is altijd wel een mobiele telefoon voorhanden om 112 te 
bellen, waarna de telefoon op speaker kan worden gezet om de aanwijzingen 
vanuit de alarmcentrale op te volgen. Het is belangrijk dat we op de juiste 
manier handelen. We gaan hierover informatie inwinnen en zullen dan een en 
ander goed op papier zetten. 

- Harrie van de Kolk legt uit wat wandelvoetbal inhoudt: alleen (snel)wandelen, 
rennen is niet toegestaan, er mag niet worden getackeld, de bal mag niet verder 
komen dan tot heuphoogte, er staan lage goals en er is geen keeper. Eerst zijn 
er (telkens weer andere) warming-up oefeningen en bal oefeningen. Daarna 
wordt wandelvoetbal of voet volleybal gespeeld. Dit alles onder deskundige 
begeleiding van Jordi Paters die al vanaf zijn jeugd zelf voetbalt. Hoe intensief je 
sport, bepaal je zelf. Net zoals bij volleybal gaat het om bewegen en samen 
plezier maken en lachen. De wandelvoetballers van Hart in Actie zijn allemaal 
heel enthousiast en vanavond ook allemaal hier aanwezig!  
Harrie vindt het nodig dit promotie praatje te houden omdat hij denkt dat veel 
mensen geen idee hebben wat wandelvoetbal inhoudt. De voorzitter Guus 
Fonteijn heeft een keer meegedaan met wandelvoetbal en bevestigt dat je op 
een leuke manier in beweging bent. Harrie vraagt iedereen te willen kijken in de 
familie, kennissenkring of buurt of er misschien mensen zijn die interesse hebben 
of nieuwsgierig zijn naar wandelvoetbal. Ook vrouwen zijn van harte welkom; we 
hebben al twee heel enthousiaste deelneemsters!  
Je mag gratis twee keer mee spelen (of misschien liever eerst een keertje komen 
kijken). Wandelvoetbal wordt gegeven in De Wester op donderdagmiddag van 
15:00 uur tot 16:00 uur.  

- Bart Meulepas vraagt naar de kosten van wandelvoetbal: deze zijn gelijk aan de 
kosten van volleybal, nl. € 96,00 per jaar. Wanneer leden die al op één avond 
volleyballen zouden besluiten om ook te gaan wandelvoetballen, bedragen de 
totale kosten € 120,00 per jaar. Per saldo wordt dan € 24,00 per jaar betaald 
aan wandelvoetbal! 
 



9.   Sluiting 

Er wordt nogmaals op gewezen dat de sportlessen beginnen in de laatste week 
van augustus: op dinsdag 29 augustus en op woensdag 30 augustus en op 
donderdag 31 augustus 2017. 
 
De voorzitter Guus Fonteijn bedankt de leden voor hun inbreng en de partners 
voor hun komst en sluit om 20:10 uur de Algemene Ledenvergadering.  
 
Mieke van de Kolk vraagt aandacht voor het 12½ jubileum van Wilma de Klein als 
bestuurslid van Hart in Actie. Mieke heeft Wilma leren kennen als iemand die van 
aanpakken weet. Wilma is duidelijk en eerlijk in haar mening; ze is recht voor de 
raap maar het komt ook recht uit het hart! Wilma verstaat de kunst om moeilijke 
onderwerpen licht te maken met een kwinkslag en met humor. Wilma is voor ons 
onmisbaar en wij vertrouwen er dan ook op dat Wilma nog heel lang deel zal 
uitmaken van het bestuur van sportvereniging Hart in Actie. Als aandenken aan 
het jubileum wordt Wilma (als symbolisch cadeau) een zilveren hartje 
aangeboden.  
 
Mieke van de Kolk, secretaris sportvereniging Hart in Actie   
 


