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Beste wapenbroeders, -zusters en donateurs, 

 

Al ruim een jaar wordt ons leven sterk beïnvloed 

door het coronavirus. In februari 2020 konden we 

nog wel onze Algemene Ledenvergadering (ALV) 

houden.  

 

Dit jaar was dat niet mogelijk. Daarom heeft het 

bestuur van de afdeling alle wapenbroeders en 

donateurs de stukken van de ALV 2021 per mail of per post toegestuurd. Dit 

waren de gebruikelijke stukken zoals:  

- notulen ALV 2020,  

- het jaarverslag 2020,  

- het financieel overzicht 2020,  

- de verklaring van de kascontrolecommissie,  

- de begroting 2021 en  

- de ontwerpbegroting 2022.  

 

Dit jaar waren er ook enkele verkiezingen voor de kascontrolecommissie en het 

bestuur. Tot slot was er een voordracht van het bestuur voor het erelidmaatschap 

van Gerard Beerens.  

 

Goedkeuring documenten  

Van de 45 stemgerechtigde wapenbroeders zijn 

25 ingevulde stemformulieren teruggezonden.  

De notulen ALV 2020, het jaarverslag 2020, het financieel 

verslag 2020, de verklaring van de kascontrolecommissie 

(decharge bestuur), de vaststelling begroting 2021 en 

vaststelling ontwerpbegroting 2022 zijn goedgekeurd.  

 

Verkiezingen 

Met algehele stemmen zijn verkozen:  

Ad Smits, reserve lid voor de kascontrolecommissie.  

Hans Kroes is herkozen als lid van het bestuur en zal de 

secretariaat werkzaamheden voortzetten.  

Jaap Nieuwkoop is gekozen in het bestuur als vervanger van 

Gerard Beerens. 

Proficiat aan Ad, Hans en Jaap. 

 

Erelid  

Met genoegen kunnen we vertellen dat ons oud-bestuurslid (23 jaar in het 

bestuur) Gerard Beerens is benoemd tot erelid van de Afdeling Midden-Brabant. 

De daarbij behorende oorkonde is hem op donderdag 11 maart 2021 overhandigd 

door voorzitter Jan Schrijver.  

 

Voor foto’s, zie volgende pagina.  Voor volledig artikel en alle foto’s, klik hier: > 

VAN DE VOORZITTER – UITSLAG ALV 

http://www.wapenbroederszuid.nl/
https://www.wapenbroederszuid.nl/afdelingen/midden-brabant/nieuws/700-wapenbroeder-gerard-beerens-erelid-van-afd-midden-brabant-


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorzitter Jan Schrijver leest de  Een overdonderde Gerard Beerens 

oorkonde voor.    toont de oorkonde 

 

 

Rondvraag 

 

Met de rondvraag zijn de volgende vragen gesteld of opmerkingen gemaakt: 

 

Johan Claereboets:  

Hij maakt zich zorgen over het teruglopend aantal 

leden. Hij stelt voor om enkele afdelingen, b.v. Breda, 

Midden-Brabant en Den Bosch samen te voegen. 

 

Antwoord bestuur: Gelukkig hebben wij in de laatste 

jaren een behoorlijk aantal nieuwe leden mogen 

inschrijven. Bij vele andere afdelingen is dit niet het 

geval. Bij voorbeeld in Zuid-Holland heeft men enkele 

jaren geleden alle afdelingen binnen de provincie samengevoegd. Het aantal 

deelnemers aan activiteiten werd niet groter, omdat de leden grotere afstanden 

moesten afleggen. Nu wordt er nog maar op een locatie in de provincie 

activiteiten georganiseerd met als gevolg minder deelnemers als voorheen. Ook 

bij de Veteranendagen in onze regio was dit het geval, toen deze dag bij 

toerbeurt in een andere plaats werd gehouden. Indien deelnemers moeten gaan 

reizen naar een andere locatie, levert dit vrijwel onmiddellijk minder deelnemers 

op. Wij werken al een aantal jaren samen met andere afdelingen in het Regionaal 

Coördinatie Team Wapenbroeders Zuidelijk Nederland. Omdat activiteiten 

regelmatig worden opengesteld voor leden en partners van andere afdelingen, 

wordt o.a. het aantal deelnemers bij activiteiten verhoogd. Tot slot kan worden 

opgemerkt dat het samenvoegen van afdelingen is voorbehouden aan het 

hoofdbestuur van de Bond van Wapenbroeders. Dit vindt veelal plaats bij het 

ontbreken van bestuurskracht bij een of meerdere afdeling(en). 

 

Tinus Konings:  

Dank aan het bestuur voor de belangstellende telefoontjes en de presentjes rond 

Kerstmis. 

 

Chris Arts:  

Complimenten, de stukken zien er allemaal prima uit.  

 

Gerard Beerens:  

Geeft aan dat hij het jammer vindt dat hij veel moet missen, maar dat de 

Nieuwsbrieven hem wel op de hoogte houden. 

 

Ben Mestebelt en Ad van Riel:  

Verslagen gelezen en akkoord. Geen verdere opmerkingen. 

 



 

Proces Verbaal van stemming. 

Van de stemming van de Algemene Ledenvergadering 

van de Afdeling Midden-Brabant 2021 is een Proces 

Verbaal opgemaakt. Alle stemformulieren zijn door 

wapenbroeder Ad Heeffer en de voorzitter 

gecontroleerd. Hun bevindingen zijn in het Proces 

Verbaal weergegeven. Dit Proces Verbaal wordt, samen 

met de gebruikelijke stukken, opgestuurd naar het 

Bondsbestuur van de Bond van Wapenbroeders. Indien 

u het Proces Verbaal wenst te ontvangen, dan stuurt u een berichtje naar de 

secretaris. 

 

Overig 

Dank aan onze secretaris Hans Kroes voor het versturen en verzamelen van de 

vele stukken, dank aan onze wapenbroeders en -zusters voor het invullen en 

terugsturen van het stemformulier en dank aan Ad Heeffer voor de controle van 

de stemformulieren. 

 

Het bestuur van onze afdeling spreekt de hoop uit dat het goed mag gaan met 

onze leden en donateurs en dat de maatregelen snel mogen versoepelen, zodat 

we weer fysiek bij elkaar kunnen komen.  

 

Jan Schrijver (voorzitter)  

 

 

 

 

Vanwege de coronamaatregelen is helaas niet duidelijk wanneer het 

weer verantwoord is om ‘coronaproof’ bij elkaar te komen.  

De agenda 2021 houdt u dus nog even te goed van ons. 

 

 

 
Voorzitter /     J.C.M. Schrijver (Jan), Korenmolenplein 9, 5051 LZ Goirle; T: 013-5345985;  
PR-functionaris:  Email: schrijver30@outlook.com    
Secretaris /    H.J. Kroes (Hans), Martin Luther Kinglaan 7, 5051 KG Goirle; T: 06-10379876; 
Nuldelijnsondersteuner: Email: midden-brabant@wapenbroeders.nl   
Penningmeester:   A.C.A.A. van Belkom (Ad), Aagje Dekenpad 12, 5051GP  Goirle; T: 06-25190526;
   E-mail: ad.van.belkom@home.nl      

 

 KIJK OOK EENS OP ONZE WEBSITE OF FACEBOOKPAGINA 

-------------------- 
U kunt ons ondersteunen door uw internetaankopen te doen via 

SponsorKliks, meer informatie: klik hier. Het kost u niets extra.     
 

 

 

AGENDA 

NAMENS HET BESTUUR:  

mailto:schrijver30@outlook.com
mailto:midden-brabant@wapenbroeders.nl
mailto:ad.van.belkom@home.nl
http://www.wapenbroederszuid.nl/afdelingen/midden-brabant
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http://www.wapenbroederszuid.nl/images/files/SponsorKliks.pdf

