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1. Opening en mededelingen 

Voorzitter Johan van den Berg heet iedereen welkom, speciaal de nieuwe leden van onze 

vereniging en bedankt directeur Patrick van der Pijl van VMBO Steenspil voor het 

beschikbaar stellen van de aula voor deze bijeenkomst.  

  

2. Vaststellen notulen ALV 14 maart 2018 

Er zijn geen op- of aanmerkingen over de notulen en deze worden derhalve ongewijzigd 

vastgesteld. Onze voorzitter kondigt n.a.v. de rondvraag van vorig jaar aan dat voor dit jaar 

het uitnodigen een grote spreker voor één van onze bijeenkomsten op de planning staat. 

  

3. Jaarverslag 2018 secretaris 

Secretaris Sjaak Staal neemt het verenigingsjaar 2018 door met een terugblik op de 

belangrijkste gebeurtenissen voor de vereniging waaronder de lancering van onze nieuwe 

website en de vernieuwde Nieuwsbrief. En laat de 9 evenementen/bijeenkomsten die we  in 

2018 voor de leden hebben georganiseerd de revue passeren. 

Op het gebied van belangenbehartiging is vermeldenswaardig dat Johan van den Berg 

meedraait in het bestuur van VNO-NCW Brabantse Wal en we één van de kartrekkers zijn 

van de Stichting MKB West-Brabant. 

  

4. Jaarverslag 2018 penningmeester 

Penningmeester Ed de Been geeft een toelichting op de resultatenrekening 2018 en de balans 

per 31-12-2018. Het boekjaar 2018 is afgesloten met een verlies van EUR 9.467,--.  Aan de 

ene kant zijn onze contributie-inkomsten gedaald omdat het aantal  leden is gedaald. Aan de 

andere kant hebben we EUR 6.041,-- , voornamelijk eenmalige, kosten betaald voor onze 

nieuwe website. Het eigen vermogen is met bijna EUR 34.000,-- nog steeds goed en bestaat 

grotendeels uit liquide middelen. Wel is het debiteurensaldo met EUR 5.684,-- aan de hoge 

kant met de belofte dat we dit jaar sneller gaan aanmanen. 

  

 5. Kascontrolecommissie 

De heren Smits en Steevens hebben de kascontrole uitgevoerd en geen onregelmatigheden 

geconstateerd. De ledenvergadering dechargeert de penningmeester voor het gevoerde 

financiële beleid over 2018. 

Beide heren zijn bereid ook voor het boekjaar 2019 de kascontrolecommissie te vormen. 

  

 

 



6. Begroting 2019 

Onze penningmeester Ed de Been merkt op dat verlies maken uiteraard geen doel is, maar dat 

ook voor 2019 een verlies begroot wordt. Van EUR 7.545,--. Grootste kostenposten zijn de te 

organiseren evenementen. Daarnaast de afdrachten aan MKB-Nederland, VNO-NCW 

(geassocieerd lidmaatschap), websitekosten en systeemkosten. 

Gezien de huidige stand van liquide middelen van EUR 32.396,-- is het begrote verlies 

eenvoudig op te vangen. 

  

7. Bestuurswisselingen en herbenoemingen 

Er zijn geen bestuurswisselingen. Secretaris Sjaak Staal heeft er (wederom) vier jaar op zitten 

en wordt herbenoemd zodat hij kan starten met zijn vierde periode van vier jaar als bestuurslid 

van onze vereniging.  

  

8. Rondvraag en sluiting 

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

 

  

  

 

 


