
 

Agenda jaarvergadering: Zondag 24 april 2022 

Locatie:   Boulderkerk, Venlo 

Tijd:    15.00 uur 

 

 
 

1. Opening 
Voorzitter Pierre Smetsers opent de vergadering om 15:00 uur en 
heet de aanwezige leden welkom.  
 

2. Vastelling van de agenda 
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 
 

3. Mededelingen 
Er zijn geen verdere mededelingen. 
 

4. Notulen jaarvergadering 2021 
De notulen van de vorige jaarvergadering op 06-06-2021 worden doorgenomen. Er zijn geen 
op- of aanmerkingen. 
 

5. Ingekomen stukken 
Er zijn geen ingekomen stukken met betrekking tot de jaarvergadering. 
 

6. Jaarverslag 
Voorzitter Pierre Smetsers benoemt het jaarverslag en geeft aan hier globaal doorheen te 
lopen. Hij geeft aan dat het jaarverslag ook online te lezen is. Er zijn geen vragen over het 
jaarverslag. De aanwezige leden hebben de mogelijkheid om mee te lezen via de pagina die 
wordt getoond op de beamer en kunnen de bestanden lezen via het evenement op de website 
van regio Maashoek. 
 

7. Verkiezing bestuur 
Voorzitter Pierre Smetsers benoemt de huidige bezetting van het bestuur. Aan secretaris Lotte 
Voesten en CoBeTe-voorzitter Karel Küsters stelt hij de vraag of ze nog een termijn willen 
doorgaan. Zowel Lotte Voesten als Karel Küsters geven aan dit nog te willen doen. Pierre 
Smetsers vraagt aan de leden of ze akkoord gaan met deze verlenging. De leden gaan 
akkoord met verlenging van termijn voor Lotte en Karel. Zowel penningmeester Joep Kerstjens 
als COVA-voorzitter Ger van de Ven geven hun intentie aan om hun termijn vol te maken. Er is 
al langere tijd vraag naar een nieuwe voorzitter. Enkele maanden geleden heeft Carlos 
Janssen hierin interesse getoond. De afgelopen periode heeft Carlos Janssen meegelopen 
met het uitvoeren van de activiteiten omtrent het voorzitterschap en heeft aangegeven dit over 
te willen nemen van Pierre Smetsers. Pierre Smetsers vraagt aan de leden of zij akkoord gaan 
met Carlos Janssen als nieuwe voorzitter. De leden geven akkoord voor de overdracht van het 
voorzitterschap en geven applaus. 

 
8. Verkiezing VvA-leden 

Lotte Voesten verteld dat nieuwe leden voor de VvA normaal voor 1 april, dit jaar 11 april, 
moeten worden doorgegeven. Op basis van het aantal leden in regio Maashoek, kunnen er 5 
afgevaardigden worden geselecteerd voor de VvA. Deze mogen zitten voor een periode van 3 
jaar, waarna er gewisseld moet worden. Vorig jaar heeft Hans Voesten interesse getoond in 
tijdens de jaarvergadering en hij is met ingang van dit jaar ook als lid aangemeld. Daarnaast 
heeft de nieuwe voorzitter Carlos Janssen aangegeven interesse hierin te hebben en is 
daarmee ook aangemeld als lid. Er zijn momenteel nog 3 andere leden die in hun laatste jaar 
van VvA actief zijn. Volgend jaar komen er dus weer 3 nieuwe plekken vrij. Lotte Voesten 
verteld dat wanneer er mensen zijn die meer informatie willen hebben over de VvA dat ze 
contact op kunnen nemen of als geïnteresseerde een vergaderdag kunnen bijwonen. Winfried 
Bosters gaf aan wel interesse te hebben. Lotte Voesten heeft toegezegd informatie door te 
sturen over de komende vergaderingen. 
 



9. Financieel jaarverslag 
Het eigen vermogen is, net als vorig jaar, weer gegroeid. Van het bedrag dat is ontvangen 
vanuit de NKBV, is ongeveer de helft overgebleven. De onderliggende reden is dat veel 
activiteiten geen doorgang hebben kunnen vinden, waardoor een deel van de begroting over 
vorig jaar niet is ingezet. Penningmeester Joep Kerstjens geeft verdere uitleg over het 
financieel verslag en waar dat de baten en lasten uit ontstaan. 
 
Joop Jansen merkt op dat de totaaltelling bij de leden in 2022 niet klopt. Bestuur geeft aan dit 
aan te passen. Hetzelfde geldt voor de bedragen bij eigen vermogen die niet kloppen. Joep 
legt uit dat dit bij de overzetting naar het jaarverslag is misgegaan, maar dat de originele cijfers 
door de kascontrolecommissie zijn goedgekeurd. Het bestuur geeft aan dat de digitale 
jaarverslag nog gecorrigeerd zal worden en dat de correcte versie gepubliceerd zal worden. 
 

10. Begroting 2022 
De insteek is om ieder jaar iets meer uit te geven, dan dat er wordt ontvangen vanuit de NKBV 
om zodoende het eigen vermogen af te bouwen. Het afbouwen van het eigen vermogen is 
zowel een wens vanuit de regio als vanuit de overkoepelende NKBV.  
 

11. Verslag kascommissie 
Hans Bouwman vertelt over de controle die is uitgevoerd in samenwerking met Dick Zeegers, 
waarbij de penningmeester Joep Kerstjens aanwezig was. Bij de steekproefsgewijze controle 
zijn geen onjuistheden aangetroffen. Hierbij adviseert Hans Bouwman, namens de 
kascommissie, de Algemene Ledenvergadering aan het bestuur décharge te verlenen voor 
2021. 
 

12. Verkiezing kascommissie 
Pierre Smetsers legt uit dat iemand in de kascommissie twee jaar mag zitten. Dick Zeegers 
heeft twee jaar de controle gedaan, dus voor volgend jaar komt er een vacature vrij. Pierre 
vraagt of een van de aanwezige interesse hierin heeft. Joop Janssen stelt zich verkiesbaar. 
Pierre Smetsers vraagt of de aanwezigen hiermee akkoord gaan. De aanwezigen gaan 
akkoord.  
 

13. Rondvraag 
Max Gloger: Moeten we meer geld uitgeven? Pierre Smetsers antwoord met dat het een 
moeilijke vraag is. De afgelopen twee jaar hebben we niks uitgegeven in verband met covid. 
Het streven is om het eigen vermogen naar beneden te brengen. Waar wordt dit dan aan 
uitgegeven? Er wordt veel geïnvesteerd in bijvoorbeeld jeugd, etc. Max Gloger kaart aan of het 
mogelijk is om kleinere activiteiten te regelen. Pierre Smetsers en Karel Küsters geven aan dat 
dit mogelijk is en dat dit aan te vragen is bij het bestuur. Bij goede ideeën bestaat altijd de 
mogelijkheid om deze aan te dragen en hier een vergoeding voor te krijgen. Pierre Smetsers 
geeft ook aan dat het mogelijk is om eventueel een commissie jeugd op te richten die dit 
coördineert binnen de regio. 
Bart Willems: Is er keuzevrijheid voor Belgische klimgebieden? Karel Küsters antwoord dat 
voor Belgische klimgebieden er in september al aanvragen gedaan moeten worden voor het 
komende jaar. Hierbij is er de mogelijkheid dat dit worden afgewezen en is er geen onbeperkte 
ruimte. De keuze voor geen Freyr in 2022 is in verband met de nieuwe klimgebieden die zijn . 
Bart Willems vraagt ook naar de klimvergoeding en of hier geen reiskosten voor komen gezien 
de huidige brandstofprijzen. Lotte Voesten geeft aan dat dit in de laatste bestuursvergadering 
is besproken en dat vrijwilligers vanaf dit jaar ook een kilometervergoeding krijgen. Dit zal nog 
worden gecommuniceerd met de vrijwilligers. 
Joop Jansen: Het is misschien gemakkelijk is om door te geven dat er meer budget is voor het 
allround, zodat hier ook het programma op aangepast kan worden. Bestuur gaat akkoord en 
geeft aan dit te communiceren.  
Joep Kerstjens: Bij declaraties graag bonnetjes/facturen aanleveren. Hans Bouwman geeft aan 
als tip dat voor het declareren van reiskosten het ook mogelijk is een declaratieformulier op te 
stellen dat men kan invullen. 
 

14. Sluiting 
Pierre Smetsers sluit de vergadering, en daarmee zijn laatste vergadering als voorzitter, om 
16.00 uur af en overhandigt daarbij Carlos symbolisch de hamer.  


