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18.00 uur: Ontvangst
19.00 uur: 1. Voorzitter Roland Bruggeman opent de vergadering & verwelkomt de aanwezigen
Nieuwe leden:
Bart Sanders (LAM Sanders Beheer), Max Kahmann (ThoonenKahmann BV), Peter van Loon
(OfficeDepot),Thijs van Kuijk (Autobedrijf Van Kuijk), Henry Heijmans (Autobedrijf Van Kuijk), Oda van
Haren (Gaud BV),Berry Geutjes (Allproproducts), Daniel Claassen (DANC HR)
Nieuw leden stellen zich voor:
* Bart Sanders stelt zich voor, licht toe waarom hij lid is geworden en vertelt wat meer over zichzelf
en lang werkzaam geweest en bedrijf gehad in de transport sector en sinds 2012 ecommerce bedrijf
gestart. Sinds 2018 zoekende naar nieuwe uitdaging en heeft dan ook nu passie voor
Voetbalvereniging Ewijk (als voorzitter) , die in 2019 75 jaar bestaat (oproep voor handjes en gelden
voor viering van dit jubileum).
*Oda van Haren schrijft een leuk stukje in de nieuwsbrief
* Daniel Claassen stelt zich voor. Heeft al 5 jaar bedrijf in HR en zich aangesloten bij club van meer
ervaren ondernemers en vertrouwt op leuke contacten.
2. Mededelingen en ingekomen stukken
* 50 aanmeldingen – 7 afgemeld voor deze ALV
* status quo H4 Groep: - gezonde organisatie - er blijft aandacht voor verjonging H4 &
maatschappelijke betrokkenheid
* ledenbestand per 1 januari 2018 137 leden, per 31 december 135 leden
3. Verslag jaarvergadering van 27 februari 2018
Het verslag wordt goedgekeurd door de vergadering. De vergadering heeft decharge verleend.
4 . Jaarverslag 2018 door de voorzitter
Voorzitter neemt activiteiten van afgelopen jaar 2018 door. * veel activiteiten en erg divers van
karakter: cultuur, sport en ondernemen: bedrijfsbezoek Vogelensangh, LIV, Vrijpop, Vierdaagse
arrangement incl. bezoek Heumensoord in samenwerking met H4lid Paul in den Bosch , AHOUD ICE
Devils in samenwerking met H4lid Cor Rutten en Slotfeest bij Slot Doddendael
* vroegere initiatieven vanuit Harten4Groep zoals Ondernemerscafé en Voetveer zijn nog steeds
geslaagde activiteiten. En zeker het dit jaar weer georganiseerde BOI is groot succes en zal dit ook in
2019 weer worden.
* uitgangspunt voor bestuur: blijven werken aan nieuwe maatschappelijke initiatieven of
ondersteunen. Leden kunnen verzoek indienen , ook derden en bestuur maakt keuze en legt
verantwoording af tijdens de ALV.
5. Financiële jaarverslag door de penningmeester Marck Jansen
* gezonde EV positie
* 2018 klein min resultaat -> minder uitgaven maatschappelijke doelen - ruim 7250 euro aan
maatschappelijke doelen bijgedragen.
Opmerkingen:
Fons; Bankkosten vallen op. – Marck licht toe, dat er nu geïncasseerd wordt en dit kost geld.
Jack: op balans Explobar 500 euro – Is dit nog wat waard? – Erik licht toe – meer funaandeel, dus met
goedkeuring van de leden kan aandeel afgewaardeerd worden tot 1 euro (besluit)
Verslag Kascommissie 2018 De kascommissie 2018 bestond uit Toine Vogels en Werner Albers. Zij
overhandigen een ondertekende brief aan de voorzitter. Zij en de vergadering verlenen decharge aan
het bestuur aangaande het financieel reilen zeilen over 2018. Samenstelling Kascommissie 2019:
Werner Albers en Toine Vogels. Werner Albers treedt af na 2 jaar – Werner wordt aldus vervangen
door Bart Sanders (reserve blijft Klaas Albert Veerbeek).

Notulen Algemene Ledenvergadering Harten4 Groep 2018 26 februari 2019
– DROOM Beuningen
2 / 2 Verslaglegging: Y. van der Bend

6. Bestuurssamenstelling: Op statutaire gronden kunnen nu wijzigingen worden doorgevoerd in de
samenstelling van het bestuur.
- Vera Winnemuller treedt uit bestuur en wordt opgevolgd door Rob van Kessel (Van Kessel Groep).
Rob wordt voorgesteld door Roland Bruggeman bij afwezigheid (vakantie)
- Roland Bruggeman treedt af als voorzitter en wordt bestuurslid. Jan Derksen volgt hem op als
voorzitter. De overige bestuursleden blijven aan.
De vergadering gaat akkoord en bedank Vera en Roland.
7. Voorlopig Programma 2019 Toelichting door voorzitter op de activiteiten met voorbehoud van
data (in de afgelopen nieuwsbrief alle data opgesomd, in de komende wordt dit herhaald en volgt
meer informatie. Iedereen ontvangt een uitnodiging voor elke activiteit. Eerstvolgende activiteit: 9
april 2019!
8. Presentatie begroting 2019 Toelichting door penningmeester Marck Jansen
Goedgekeurd door vergadering.
* doelstelling 140 leden en break even resultaat
* maatschappelijke doelen – zie website voor overzicht en voorstellen vanuit leden altijd welkom
Jan Pieter Pak
– idee om niet uitgegeven gelden aan maatschappelijke doelen te reserveren op de balans Besluit; per jaar voorstel uit te geven aan maatschappelijke doelen bekijken tijdens ALV
Fons
- idee om ANBI te starten naast H4 – zie ook fiscale voordelen en particulieren aan deelnemen
Bestuur zal dit onderzoeken en voorwaarden e.d. bekijken
* Fons: bijvoorbeeld - speeltuintjes onderhoud
9. Rondvraag
Ger Loeffen: volgend jaar jubileum
Gert Jan; Idee Feestcommissie
10. Sluiting vergadering De voorzitter dankt allen hartelijk voor hun aanwezigheid en positieve
bijdrage aan deze 23ste ALV.
11. Presentatie BTC Direct door Mark Bakker en Adger Jooren
12. Presentatie en rondleiding DROOM Beuningen – Gerben Dudok

Ter afsluiting gezellige aangeklede borrel en eenieder is naar huis gegaan met een heerlijke
appeltaart aangeboden door DROOM Beuningen

