JAARVERSLAG VAN 1 januari 2016 t/m 31 december 2016
Bestuursvergaderingen
Het bestuur kwam in 2016 9x bijeen: 7 januari 2016, 16 februari, 10 maart, 26 april, 31 mei, 21 juni,
22 augustus, 5 oktober, 23 november 2016.
Daarnaast waren er enkele bijeenkomsten en petit comité en is er met het VOM Bestuur Den Bosch
verschillende malen overlegd o.a. in verband met de wijzigingen van de statuten en de nieuw op te
richten vereniging. Ook was er overleg met Thom v.d. Brule jurist van de Hogeschool.
De belangrijkste punten van de bestuursvergadering waren de volgende:
 Het onderhouden van de website en het contact onderhouden met de betrokkenen en
DMCS.
 Deelname van leden aan de activiteiten. De activiteiten werden goed bezocht.
 Evaluatie van de activiteiten over het verenigingsjaar 2016. Plannen van nieuwe activiteiten.
 Voorbereiding van de nieuwsbrief voor de periode 15 december 2015 – 15 juli 2016 en 15 juli
2016 – 31 juli 2017.
 Financiën, waaronder beleid voor een doelmatig besteden van de beschikbare gelden, de
inning van de contributie, de jaarrekening en de begroting. Contrôle van de kascommissie.
 Contacten met de zustervereniging in Den Bosch en deelname aan hun activiteiten.
 Voorbereiding van de Algemene Ledenvergadering januari 2017.
 Voorbereiding statuten en het passeren van de akte voor de nieuwe vereniging VOM Avans
o.l.v. Thom v.d. Brule, jurist van het CvB.
 Voorbereiding van het jaarlijkse bezoek aan Paul Rüpp, voorzitter van het College van
Bestuur. Het gesprek was in samenwerking met het Bestuur VOM Den Bosch
 Planning van de vergaderingen.
 Afvaardiging naar uitvaarten, crematies en recepties. Voorts werd medeleven of
belangstelling betoond d.m.v. een kaart of brief.
 Juzt: Ons maatschappelijk project krijgt gestaag vorm. Evaluatie gaat hierbij.
 Leden werden attent gemaakt op de Studium Generale van Social Studies, HOVO lessen,
exposities van AKV/St. Joost, academielezingen, lezingen lectoraten en de Volksuniversiteit.
De leden werden door het CvB uitgenodigd voor het Prinses Christina Concours in Den Bosch
en de opening van het academisch jaar 2016/2017, waarvoor dank.
De volgende activiteiten zijn er het afgelopen jaar ontplooid:
 17 Januari Prinses Christina Concours Den Bosch. Aantal deelnemers 5.
 27 Januari jaarvergadering. Aantal deelnemers 20 personen.
 9 Maart “de Antwerpse Haven in het echt”. Wordt herhaald wegens grote belangstelling.
Volle bus.
 15 Maart Workshop filosofie door Frans Jespers. Aantal deelnemers 15 personen.
 25 mei 2016. Excursie Xanten. Deelnemers 33 personen.
 14 juni Wandeling De Moerputten. Aantal deelnemers 7 personen.
 30 juni/1 juli Expositie AKV St. Joost. Aanwezig 9 personen in Breda.
 22 augustus 2016 opening academisch jaar. Aanwezig 8 personen vanuit VOM Br-Tilburg.
 28 september excursie naar Zierikzee en Watersnoodmuseum. Aantal deelnemers 20.
 19 oktober Wandeling Marikenpad. Vertrek Loveren Baarle-Nassau naar Hoogstraten. 36
Deelnemers. Op eigen gelegenheid.
 16 November afscheidsuitje bestuur. Per trein naar Dordrecht en dan met de busboot naar
Rotterdam. Vandaar per watertaxi naar Kop van Zuid en rondleiding o.l.v. gids. 7 Personen.
 16 December eindejaarsfeest in de Markuskerk opgeluisterd door Avans Vocaal olv Marion
Koomen. Het geheel werd aangekleed met belegde broodjes, kerstbrood, Glühwein en kerstversnaperingen. Aantal deelnemers 51.

Leden van Breda-Tilburg en van VOM Den Bosch mochten aan elkaars excursies deelnemen.
Excursie naar Den Helder o.l.v. Riky Kranz was subliem. Aanwezig 10 leden en 2 partners.
Ook de lezing van Hieronymus Bosch trok veel belangstelling vanuit Breda.
Het totaal aantal leden van VOM Breda-Tilburg staat op …………
Marianne Brekelmans, secretaris
Ulvenhout, 10 december 2016

