
 

 

 

                          Brabantse Uitkeringsgerechtigden Samen                                                

                                           Burgerkracht Uit Samenwerking.                       
Brabantse Koepelorganisatie BUS, Hoefstraat 175, 5014 NK Tilburg 

Contacten: per e-mail: info@debus.nl  en voor info: web: www.debus.nl 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.--.-.-.-.--.-.-.--.-.- .--.-.-.-   
   VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING (ALV) 

                                         PLAATSGEVONDEN OP: DONDERDAG 20.10.2022 

                                                   LOCATIE: VERGADERRUIMTE BUS. 
=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=. 
Inleiding: 

Als bestuur kunnen we met tevredenheid terugkijken naar deze Algemene Ledenvergadering. 

Op de eerste plaats omdat het weer is gelukt om de ledenvergadering door te laten gaan nadat we in 

2021 om verschillende redenen deze hebben afgelast. 

In het kader van de Privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt geen 

presentielijst en geen namen genoteerd in dit verslag. Indien u als ledengroep c.q. leden deze of an-

dere informatie wensen dan verzoeken wij u dit via de mail aan het bestuur kenbaar te maken. Wij 

vragen u, uw vraag met onderbouwing van redenen te sturen naar:  

info@debus.nl o.v.v. Informatieopvraag inzake de ALV van 20.20.2022. 

 

Verslag van de ALV 20 oktober 2022: 

 

01) Opening door de voorzitter: 

De voorzitter heet allen aanwezigen van harte welkom en benadrukt de status welke de leden bin-

nen BUS hebben, te weten Het hoogste orgaan van onze organisatie en om die redenen zullen van-

daag dan ook de nodige stukken aan de orde komen waar u als lid van BUS zich over uit moet spre-

ken, instemming verlenen of over moet beslissen. Om die redenen heeft het bestuur er zorg voor 

gedragen dat u alle noodzakelijke stukken, op de stukken van de agendapunten toelichting op de 

financiën en voorstel begroting 2023 na, tijdig heeft ontvangen. Als bestuur hebben we ook ons ge-

houden aan de gemaakte afspraken welke zijn uitgesproken en vastgelegd in de ALV van 2018, door 

via de BUS - website www.debus.nl de noodzakelijke stukken, van deze ALV,  tijdig te plaatsen. 

Hiermee doelend op de vooraankondiging, de uitnodiging en de voorlopige agenda van deze ALV. 

 

02) Vaststellen van de agenda: 

De voorzitter legt de vergaderring de vraag voor of men zaken op de voorlopige agenda wilt toe-

voegen. Vanuit de vergadering wordt aangegeven dat de agenda voorziet in de noodzakelijke 

onderwerpen welke in de ALV aan de orde komen en daarmee wordt de agenda vastgesteld. 

 

03) Bestuurlijk verantwoordingsverslag van de Algemene Ledenvergadering d.d. 19.05.2022: 

De voorzitter vraagt de vergadering of men het verantwoordingsverslag heeft ontvangen zo niet dan 

kan deze alsnog worden aangereikt. Uit de navraag blijkt dat alle aanwezigen het verslag in bezit 

hebben en kan er dus worden overgegaan tot behandeling en het vaststellen van het verslag. 

Gelet op het gegeven dat dit een verslag is van de beoogde ALV van 19.05.22 maar wetende dat de-

ze ALV geen doorgang heeft kunnen vinden is dit verslag een bestuurlijke weergave in de zin van 

afronding en eigen bevindingen op basis van de voorgelegde agenda.  Daar de aangesloten leden-

groepen en leden volop de gelegenheid hebben gekregen de ALV bij te wonen dan wel hun op- en 

aanmerkingen tijdig per mail, voor 19.05.22, aan het bestuur kenbaar te maken. Van beide is geen 

gebruik gemaakt. Er wordt voorgesteld om blad voor blad zowel tekstueel als inhoudelijk het ver-

antwoordingsverslag te doorlopen. Er worden geen op- en aanmerkingen gemaakt. 

De voorzitter legt de vergadering de vraag voor: “Kan het verantwoordingsverslag van de 

ALV d.d. 19.05.22 hierbij worden goedgekeurd en definitief worden vastgesteld?” 

De vergadering keurt het verslag goed en stelt het verslag definitief vast. 

De voorzitter dankt de vergadering voor het unaniem uitspreken van haar beslissingen. 
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04). Toelichting op de financiele cijfers vanuit de begroting 2022 door de penningmeester: 

Voordat de voorzitter de penningmeester het woord geeft wenst hij kort de vergadering mede te de-

len dat dit agendapunt bedoeld is om inzage te geven en een uitwisseling van gegevens. Niet meer 

dan dat waarmee bedoeld wordt dat de vergadering geen goedkeuring dan wel een besluit zou moe-

ten nemen. De penningmeester krijgt het woord en wordt door de voorzitter verzocht het gehele 

agendapunt onder zijn verantwoordelijkheid te willen afhandelen. De penningmeester geeft aan, 

hier gehoor aan te geven en gaat vervolgens over tot het uitdelen van ene geactualiseerd financieel 

overzicht waarin de begroting 2022 en de actuele financiële stand, bijgewerkt t/m. 16.10.22, van 

uitgaven is weergegeven. De vergadering wordt medegedeeld dat het uitgereikt overzicht een zaak 

is van BUS en niet om naar buiten toe uit te dragen. De penningmeester geeft de vergadering tijd 

om het overzicht te bestuderen en om vragen te kunnen formuleren als deze aan de orde dienen te 

komen. Vragen vanuit de vergadering op het financieel overzicht: 

> Constatering dat er een verschil van € 0,32 is, het is te verwaarlozen maar kan dit nader worden 

   toegelicht. De penningmeester heeft al verklaring, dat het hier gaat om een kleine post die waar- 

   schijnkijk geboekt staat maar in het betalingsverkeer met € 0,32 te veel kan zijn uitbetaalt. Dit is 

   niet meer te achterhalen. Er zijn wel pogingen ondernomen. De vraagsteller kan prima leven met 

   het antwoord. 

> Verrast dat code 1704 geen uitgaven tot heden laat zien terwijl wel activiteiten in dit netwerkpro 

   ject hebben plaatsgevonden. De penningmeester geeft aan dat de constatering juist is en zoekt de 

   oorzaak van dit alles naar de wijze waarop in de declaraties niet de juiste codering wordt gehan- 

   teert. De penningmeester geeft aan over te gaan tot corrigeren van het financierloverzicht. 

> Dezelfde opmerking wordt gemaakt over code 1715, er is in 2022 activiteit geweest maar blijk- 

    baar zijn niet alle kosten op de kostenpost terecht gekomen. De penningmeester stelt vast dat 

    ook hier wat fout is gegaan bij het declaratiegedrag en zegt toe ook deze post aan te passen. 

Daar er verder geen op- en aanmerkingen meer uit de vergadering komen verzoekt de pen-

ningmeester de vergadering in te stemmen om dit agendapunt af te sluiten. De vergadering 

gaat akkoord 

 

05) Verslag van de Kascommissie en het uitbrengen van haar advies n.a.v. de kascontrole: 

De voorzitter geeft de kascommissie de gelegenheid haar bevindingen kenbaar te maken. Het offici-

eel gekozen en zittend lid  in de kascommissie neemt namens de kascommissie het woord. De ver-

gadering wordt medegedeeld dat de leden van de kascommissie vrijuit en zonder belemmeringen 

haar controlerende taak heeft kunnen uitoefenen. De gevraagde stukken zijn ter inzage en ter con-

trole aan de leden van de kascommissie voorgelegd. Ook is er voldoende inzage in de bankgegevens 

verstrekt en zijn vragen van de kascommissie naar volle tevredenheid door de penningmeester 

voorzien van antwoorden. Er zijn geen misstanden vastgesteld. 

Advies van de kascommissie aan de vergadering: 

“Hiermee verklaart de kascommissie dat op 04 oktober 2022 de resultatenberekening en jaarcijfers 

van de Brabantse Koepelorganisatie BUS te Tilburg over het verslagjaar 2022 is gecontroleerd. De 

commissie is van mening dat de resultatenberekening en jaarcijfers een getrouw beeld geeft van 

het resultaat volgens het exploratieoverzicht over 2022. De commissie stelt de algemene ledenver- 

vergadering voor het bestuur decharge te verlenen over goedkeuring aan deze cijfers en het hande- 

len van het bestuur het afgelopen jaar”. Aldus opgemaakt door de kascommissie d.d. 04.10.22 

De voorzitter legt de vergadering de vraag voor of er nog op- en aanmerkingen zijn n.a.v. de 

inbreng van de afgevaardigde van de kascommissie, dat is niet het geval. Vervolgens verzoekt 

de voorzitter de vergadering of zij n.a.v. het advies van de kascommissie de penningmeester 

decharge te willen verlenen. De vergadering stemt unaniem hiermee in.  

De afgevaardigde van de kascommissie wenst nog te willen uitspreken, dat er op een zeer prettige 

en zonder enige terughoudendheid van de penningmeester is kunnen werken om als kascommissie 

ons werk naar behoren te kunnen doen. Daarbij is komen vast te staan dat we als BUS blij mogen 

zijn dat we een penningmeester in ons midden hebben die zaken deskundig is gebleken.  

Vervolgens dankt de voorzitter de leden van de kascommissie voor hun gedane werk.  



 

 

 

06). Pauze. 

       Bestuurlijke mededeling van de beheerder, de lunch zal tussen 11.45 – 12.00 uur plaatsvinden. 

 

07), Bestuurlijk impressieverslag betreft de inzetgebieden in boekjaar 2022: 

De voorzitter heropent de vergadering en geeft te kennen te willen overgaan naar het volgende 

agendapunt. De vergadering stelt hiermee in. 

De voorzitter licht dit agendapunt toe. Het bestuur geeft met het impressieverslag inzage in: 

> onze werkwijze, doelstellingen, behaalde doelen en de stand van zaken tot en met heden als het 

gaat om de uitvoering van het werkplan 2022. De vergadering wordt gevraagd of zij het impressie-

verslag hebben ontvangen en daar kennis van hebben genomen. Deze vraag wordt positief beant-

woord. De voorzitter stelt voor ook dit verslag blad voor blad te bespreken op de tekstuele en in-

houdelijke weergave. De vergadering stemt hiermee in. 

Vragen uit de vergadering: 

> Zou vanuit het bestuur  niet nog meer moeten worden gedaan om BUS naar buiten toe meer  

   naamsbekendheid te geven?  

   De voorzitter noemt een hele serie van activiteiten op, welke het lopend jaar zijn ingezet en waar- 

   mee we naar buiten zijn getreden en daarmee zeker een grote bijdragen hebben geleverd aan 

   naamsbekendheid van BUS. Of dit genoeg is geweest dat weten we niet maar wat we wel kunnen 

   vaststellen is, dat er de afgelopen jaren nog niet zoveel aan netwerken is gedaan als het lopend  

   jaar. Netwerken zal dan ook een van de prioriteiten zijn en blijven waar het bestuur voor staat. 

   We hebben als bestuur ook geïnvesteerd, een nieuwe BUS-folder op de markt gebracht, relatie- 

   geschenken aangeschaft en via de website zijn de afgelopen 2 jaar heel veel actuele bronnen van 

   informatie en berichtgevingen uitgewisseld. Dit alles bedoeld om BUS op de kaart te zetten. 

> In hoeverre is er al duidelijkheid over de toekomst van BUS te geven? 

   De voorzitter geeft namens het bestuur aan, dat het bestuur de intentie heeft en zich daarvoor blijft 

   inzetten om BUS ook het aankomend jaar een belangrijke organisatie te laten zijn. Dat gaan we 

   doen door de ingeslagen weg, waar we de nodige successen al van binnen hebben gehaald, te blij- 

   ven voortzetten. Wetend dat het financiele plaatje daarin een belangrijke zo niet de belangrijkste 

   rol kan gaan spelen. Verder zijn er geen vragen, op of aanmerkingen vanuit de vergadering. 

De voorzitter vraagt de vergadering of de vergadering haar goedkeuring wilt geven aan het 

voorgelegd impressieverslag en deze vast te willen stellen. De vergadering geeft haar goedkeu-

ring en stelt deze definitief vast.  

 

08). Begroting boekjaar 2023 wordt uitgereikt en toegelicht door de penningmeester: 

De voorzitter geeft de penningmeester het woord. 

De penningmeester verwijst de aanwezigen naar het financieel-overzicht welke zij aangereikt heb-

ben gekregen voor agendapunt 04 inhoudelijk werd besproken. Op dit overzicht is in de laatste ko-

lom de BUS-begroting 2023 weergegeven. De penningmeester licht de diverse posten toe omdat er 

enkele zullen / kunnen verdwijnen of qua hoogte van begroting afwijken van de begroting van het 

jaar 2022 zoals weergegeven. De vergadering krijgt vervolgens de gelegenheid te reageren: 

> Er zijn in de begroting van 2022 diverse posten begroot, er zijn geen uitgaven geweest en toch 

   komen deze posten weer terug in de begroting van 2023, wat is daarvan de reden? 

   De penningmeester geeft aan, dat het werkplan 2022 en het werkplan 2023 leidend is om tot een 

   begroting te komen. Er kunnen allerlei redenen zijn dat wat in het werkplan aan inzet staat weer- 

   gegeven niet kan worden gerealiseerd. Als dit de reden is, is het voor het bestuur juist een reden 

   om dan extra aandacht te gaan geven in het nieuwe boekjaar aan die activiteiten. Omdat hier 

   BUS belangen aan ten grondslag liggen in de zin van expertise delen en netwerkbevordering.  

> De code 2002 met een behoorlijk bedrag begroot en in 2022 geen uitgaven op deze post kan deze 

   post niet worden herverdeeld in de bestaande projecten omdat er veel overeenkomsten zijn met 

   die bestaande projecten en de code 2003? 

De penningmeester gaat mee in het voorstel en geeft aan dat het bedrag van € 2.500,00 even-

redig zal worden herverdeeld onder de codes: 1706 / 1707 / 1713 / 1714 en 1716. 



 

 

 

>  De vraag of code 1703 niet een andere naam kan krijgen namelijk: Project Samen Sterker LvC. 

    met een nog vast te stellen hoogte van begroting en code 1716 niet als nieuw kan worden inge- 

    voerd onder project Sociale Uitsluiting met een nog nader vast te stellen begroting, de tekst man- 

    telzorg per website aanpassen in de tekst project mantelzorg, het project werk en inkomen code 

    1711 kan worden opgewaardeerd in de begroting omdat dit een extra aandachtsproject gaat wor- 

    den voor BUS in 2023, zo ook het project beschut werk, ook deze qua begroting op te waarderen.     

    De penningmeester gaat met de vrager het gesprek aan en vraagt naar de noodzaak en geeft de 

    mogelijkheden aan. Vanuit de vergadering wordt duidelijk dat men ook de voorstellen belangrijk 

    vindt en het wenselijk is om de gevraagde aanpassingen door te willen voeren. 

Besloten wordt om de ingebrachte voorstellen ten uitvoer te brengen. 

De penningmeester vraagt de vergadering of men kan instemmen met de gedane toezeggingen en 

verzoekt om de begroting 2023 inclusief de aangepaste afspraken vast te willen stellen. 

De vergadering gaat akkoord met alle aanpassingen en stelt de begroting 2023 definitief vast. 

 

09). De BUS-website toegelicht door de webbeheerder: 

De voorzitter geeft aan hoe belangrijk het voor BUS is om een website te hebben en deze te benut-

ten om informatie en actuele berichtgevingen naar buiten te brengen. Daarbij memoreert hij ook 

naar de gemaakte afspraken in het jaar 2018 dat het bestuur de BUS-website gebruikt om haar le-

dengroepen en leden te informeren en hen over actuele zaken op de hoogte te houden. Dit alles in 

plaats van stukken per post versturen. De keuze om de website optimaal te benutten is dan ook me-

de ingegeven om kosten te besparen 

De webbeheerder krijgt het woord. Door hem werd verwezen naar een veelvoud van geplaatste be-

richten en stelt de vraag of de website voldoet aan de wens om op deze wijze richting de ledengroe-

pen en leden te communiceren. De vergadering geeft aan dat deze manier prima werkt. 

In het kort laat de webbeheerder ook weten hoe problematisch het is om als beheerder van de web-

site veranderingen in de opmaak te realiseren. Dit is een gegeven. 

 

10). Bestuursverkiezingen: 

De voorzitter geeft aan dat bij het bestuur begin mei 2022 een schriftelijke melding is binnengeko-

men van een lid die zich kandidaat stelt om zitting te willen nemen in het bestuur. De kandidatuur 

zou oorspronkelijk in de ALV van 19.05.22 aan de leden ter stemming worden voorgelegd echter 

deze vergadering heeft niet plaatsgevonden In overleg met de kandidaat is besloten om zijn kandi-

datuur aan te houden en opnieuw in te brengen in de ALV van 20.10.22. dat is dan ook de reden dat 

de bestuursverkiezing op de agenda staat. Het bestuur heeft alle voorzorgsmaatregelen genomen om 

de verkiezing doorgang te laten vinden. Het bestuur maakt de naam van de kandidaat bekend. 

Voordat kan worden overgegaan vraagt de voorzitter de kandidaat of hij zijn kandidatuur in stand 

wilt houden zodat tot stemming kan worden overgegaan en er een stemcommissie kan worden ge-

formeerd. De kandidaat geeft aan, zijn kandidatuur in te trekken gelet op het gegeven dat het be-

stuur momenteel geen inhoudelijke functie aan hem kan toebedelen daar hierover al uitvoerig over-

leg is geweest. Hij spreekt de wens uit deel te willen blijven uitmaken van het kader van BUS. 

Dat laatste juicht de voorzitter toe en bedankt hem voor zijn uitgesproken beslissing. 

Dit houdt in dat er geen bestuursverkiezing plaatsvindt. 

 

11). Het BUS-werkplan 2023: 

De voorzitter vraagt de vergadering of men het conceptwerkplan heeft gezien op de BUS-website 

en vraagt wie het werkplan alsnog aangereikt wilt krijgen. Daar is geen behoefte aan omdat ieder 

het concept werkplan 2023 bij zich heeft. Er kan dus worden overgegaan tot bespreking van het 

werkplan. Als toelichting geeft de voorzitter aan, dat het werkplan tot stand is gekomen op basis van 

hoe we nu naar 2023 kijken en wat we hebben geleerd en opgestoken in het lopend jaar. 

Het kan zomaar zijn dat we het werkplan t.g.v. ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, of op het sociaal 

maatschappelijke terrein of ten gevolge van de onrust in de wereld, energie, oorlog, kuitvoeringsge-

volgen van het regengeringsbeleid ons werkplan moeten bijstellen of erger nog moeten laten wat het 



 

 

 

is en over gaan tot de actuele gang en stand van zaken waar op dat moment een gewenste aanpak 

voor dient te worden opgezet.  

Er komen wat vragen maar de vergadering laat ook weten, dat zij realistisch genoeg zijn om te we-

ten dat het werkplan een leidraad is en de ontwikkelingen in 2023 de maat zullen zijn in dat wat 

mogelijk en haalbaar is zoals opgenomen in het werkplan 2023. 

De voorzitter vraagt de vergadering of men het werkplan 2023 – met de gedane op- en aan-

merkingen vanuit het bestuur en de vergadering, definitief wenst vast te stellen? 

De vergadering gaat unaniem akkoord en stelt het werkplan 2023 ongewijzigd vast. 

De voorzitter verzoekt de webbeheerder z.s.m. het conceptwerkplan van de website te halen 

en daarvoor in de plaats het definitieve werkplan 2023 te plaatsen. (noot: dit is het huidige 

werkplan 2023 de ongewijzigde versie). 

 

12). Rondvraag: 

De voorzitter geeft de vergadering de gelegenheid de nog openstaande vragen of op- en aanmerkin-

gen naar voren te brengen in de rondvraag. Waarbij hij aangeeft dat het om een rondvraag gaat en 

geen discussieronde. Dus vraag en antwoord. 

<> Een nadrukkelijke vraag en wens richting het bestuur om vooral de mensen die tot heden toe niet 

      te maken hadden met financiële problemen en hun eigen leven op de rit hadden maar nu in de  

      problemen dreigen te komen, dat zijn de mensen met 1x  modaal of 2x modaal inkomen, niet te  

      vergeten en deze doelgroep mee te willen nemen in de projecten van werk en inkomen en ar 

      moede en schulden.  

      Bestuur: Wij zullen zeker ons vizier ook op deze doelgroep gaan richten. 

Er zijn verder geen vragen.  

 

13). Sluiting: 

De voorzitter pakt in het kort de besluiten samen en dankt de vergadering voor hun inbreng maar 

vooral voor de wijze waarop men heeft meegedacht en belangrijke zaken heeft ingebracht. 

Het bestuur kan daar zeker haar voordeel mee doen. 

Vervolgens dankt hij allen aanwezigen, in het bijzonder de mensen die lokaal zich namens BUS wil-

len inzetten en de leden van de kascommissie en zijn collegae bestuursleden en wenst ieder een wel 

thuis. 

 

Opgemaakt: Tilburg, 21 oktober 2022. 

Bestuur BUS 

 

 

Toelicht: 

In het rood is weergegeven: 

De vaststellingen of de besluiten uitgesproken door de vergadering. 

 

 

 

 

 

 

   

 


