
 
 
Verslag Jaarvergadering 1-04-2022 
 
Aanwezig: 22 leden 
Afgemeld: 11 leden 
 

1. Welkom 
Welkom op de jaarvergadering. Het Bestuur is erg verheugd 
door de grote opkomst. Een bijzonder welkom aan onze nieuwe 
leden: Janus Bax, Bouwe Dros, Rob Jansen, Frans Theuws, Peter 
van Veldhoven, Frans van Woerkum en Henri Wuijts 
Ons oud lid Toon Endevoets is het afgelopen jaar overleden. 
Namens de vereniging hebben wij een condoleance gestuurd. 
 

2. Binnengekomen stukken en mededelingen: 
     * Evaluatie van de Kempencombinatie 
     * Uitnodiging Rayonvergadering 
     * Uitnodiging districtsvergadering 

 
 

3. Verslag secretaris 
Op 1-04-2022 tellen we 51 leden + 1 passief lid + 1 erelid, dat 
zijn  3 leden meer dan op 28-01-2020. Een kleine groei!!!! 
We hebben met 2 leden deelgenomen aan de 
Kempencombinatie. De resultaten waren: kampioenen voor 



Piet Gijsbers en kampioenen voor Wim Bax. Proficiat Piet en 
Wim!! 
Dit jaar hebben we samen met  vogelvereniging de Goudvink uit 
Lommel een gezamenlijke tentoonstelling georganiseerd. De 
eerste prijs werd dit keer gewonnen door Bergeijk, daarmee is 
de staand mooi in evenwicht 1-1. Het was een gezellige en 
geslaagde competitie en wederom voor herhaling vatbaar.  
De jaarlijkse fietstocht ging dit jaar helaas door Corona niet 
door. 
 

4. Verslag ringencommissaris 
Wim laat in een duidelijke grafiek een overzicht zien van de 
bestelde ringen verdeeld over de diverse rondes. 
 

5. Verslag materialenman / webmaster 
Piet geeft een overzicht van de voorraden. 
Verder heeft hij een overzicht gemaakt van de bezoekers aan 
de webside.  
 

6. Verslag penningmeester 
Wim geeft in een heel duidelijke presentatie de financiële 
positie van de vereniging weer.   
   

7. Verslag kascommissie 
De kascommissie bestaande uit Frans van Hoof, Richard Loos en 
toegevoegd bestuurslid Wim Bax is bij Wim Anthonis geweest 
om de financiële huishouding van de vereniging te controleren.  
Frans van Hooff geeft aan dat het er allemaal prima uitzag en 
dat de kascommissie haar goedkeuring heeft gegeven. 
De vergadering geeft Wim applaus voor zijn zeer correcte 
boekhouding. 
 

8. Terugblik Kempencombinatie. 
Zoals eerder vermeld hebben 2 leden van de Goudvink 
deelgenomen aan de Kempencombinatie. 



In 2024 zijn wij weer aan de beurt om de Kempencombinatie te 
organiseren. 
 

9. Terugblik tentoonstelling Lommel - Bergeijk 
Dit jaar hebben wij Vogelvereniging de Goudvink uit Lommel in 
Bergeijk mogen ontvangen voor een gezamenlijke 
tentoonstelling. Ik denk dat we mogen terugzien op een zeer 
geslaagde tentoonstelling. 
Franco van Veldhoven heeft indertijd het initiatief genomen 
voor deze tentoonstelling. Het Bestuur wil Franco daar nog 
maar eens voor bedanken!! 
 

10.Betuursverkiezing 
     Wim Antonis, Wim Bax en Jan Toonders zijn volgens het    
     huishoudelijk reglement aftredend, maar stellen zich  
     herkiesbaar. Er zijn geen tegenkandidaten. Wim, Wim en Jan  
     worden herbenoemd. De vergadering ondersteunt dit met  
     applaus. 
       
 
 
11.Verkiezing kascommissie 
      Frans van Hooff heeft nu 2 jaar zitting gehad in de    
      kascommissie  en is dus aftredend. Richard Loos zit er nog een  
      jaar aan vast.  
      We zijn op zoek naar een nieuw lid voor de kascommissie, die  
      dat voor 2 jaar wil doen?  
      Janus Bax stelt zich kandidaat en wordt voor 2 jaar in de  
      kascommissie gekozen. 
 
 
12.Tentoonstelling komend jaar 
      Dit jaar staat de tentoonstelling in de planning voor het laatste  
      weekend van oktober.  Voor die tijd roepen we jullie hulp weer  
      in.  



      We hopen op vele inschrijvingen en ondersteuning!! 
 
13.Wat wordt gedaan in 2022 
      We organiseren weer onze jaarlijkse fietstocht. Datum is   
      inmiddels bekend. Zondag 19 juni. 
       
 
14.Ledenwerving 
      Voor het eerst sinds lange tijd hebben we een kleine groei van  
      het ledenaantal. Hopelijk zet deze trend zich voort, maar we  
      moeten er ook wat voor willen doen. Probeer eens wat  
      kandidaten te polsen en wellicht te verleiden tot een  
      lidmaatschap.   
 
15.Extra geld genereren 
      De Rabobank clubkascampagne heeft dit jaar € 239,90 
      opgebracht. 
      De Plus actie heeft  € 517,-- opgebracht. 
      De gemeente Bergeijk heeft een subsidie verstrekt van € 750,--   
      om ons te ondersteunen bij de voor verenigingen moeilijke  
      Corona tijd. 
      Wij willen een voorstel doen om de contributie te verhogen  
      van € 28,-- naar € 35,--. 
      De vergadering stemt in met de contributieverhoging per 1-01- 
      2023. 

 
      16.Rondvraag. 
            Peer Rombouts wil voor onze vereniging in mei een open  
            volière dag bij hem thuis organiseren voor groepen van  
            ongeveer 10 personen.    
            Het Bestuur vindt het een heel leuk idee van Peer. 
 
 
      17. Jubilarissen. 
             Peter van Otten is 25 jaar lid van onze vereniging, proficiat!! 



             Peter ontvangt zijn onderscheidingsspeldje en een mooie bos  
             bloemen. 
             Aan het einde van de agenda bezoekt de burgemeester met  
             haar secondant de vergadering . Zij heeft de vergadering iets  
             mee te delen. Inmiddels komen er heel veel familieleden de  
             vergaderruimte binnen. Zij richt het woord tot Piet Gijsbers en  
             benoemt hem tot lid in de orde van Oranje Nassau vanwege  
             zijn grote verdiensten voor Vogelvereniging de Goudvink  
             gedurende ruim 45 jaar!! 
             Piet krijgt de onderscheiding opgespeld en is apetrots. 
             Piet wordt door alle aanwezigen gefeliciteerd, waarna er nog  
             wat mooie woorden tot hem gericht worden door Jan  
             Toonders en Jan Voorheijen. De voorzitter overhandigt Piet  
             een prachtige tekening afgedrukt op hout van Piet met zijn  
             kampioenslijster als clubkampioen van het afgelopen jaar,  
             gemaakt door ons lid Henny Herps.  
             Piet is onder de indruk van dit cadeau! 
 
             De vergadering wordt besloten met een hapje en een drankje  
             in de bar. 
 
 
 
 
 
 
Het Bestuur. 


