NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING KBO
RUWAARD
Datum: 25 november 2020
Locatie: D’n Iemhof Grote zaal
Aanvang 14.00 uur
1. OPENING
-Opening door vice voorzitter Tanja Marschalk.
Tanja vervangt Eize Boonstra die momenteel in het ziekenhuis ligt na een hartoperatie.
Eize wordt vandaag overgebracht naar ziekenhuis Bernhoven.
Hij maakt het naar omstandigheden redelijk goed.
-Tanja vraag een minuut stilte voor de overleden leden van het afgelopen jaar.
2. MEDEDELINGEN
-Voortgang “de Haard”
De vice voorzitter heeft geen aanvullende mededelingen over de voortgang van de
nieuwe sociëteit.
Wel geeft zij aan dat de opening is op 7, 8 en 9 april 2021.
LEESPAUZE
-Korte leespauze voor de Notulen ALV 24 april 2019 en financieel jaarverslag.
3. NOTULEN ALV 2019
Er zijn geen op- en of aanmerkingen en de notulen wordt goedgekeurd.
4. JAARVERSLAG 2019/2020
Over het jaarverslag 2019/2020 zijn geen op en aanmerkingen.
5. FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019
-Na lezing dient dit verslag te worden ingeleverd zodat het geen eigen leven kan gaan
leiden.
Penningmeester geeft aan dat er een klein bedrag is overgehouden.
Er kan ruim €2.300,= bij de reserves worden geplaatst.
Dit bedrag is grotendeels samengesteld uit inkomsten uit de extra toneelvoorstellingen.
Ca. €2.000,=
Balans eind 2018 €34.000,=.
Balans eind 2019 €37.000,= waarvan op spaarrekening €29.000,=.
Eigen vermogen is €22.000,=.
Cijferverslag ligt ter inzage.
6. VERSLAG KASCOMMISSIE
Leden van de kascontrole commissie zijn helaas nu niet aanwezig.
Peter Hessels en Adriaan van de Burgt verlenen schriftelijk decharge aan het bestuur
van de KBO Ruwaard.
7. VERKIEZING NIEUW LID KASCONTROLE COMMISSIE
Giselle Bund meldt zich aan als nieuw lid voor de kascommissie.
8. VERKIEZING NIEUWE BESTTUURSLEDEN
-Penningmeester Tonn Broeksteeg is aftredend en niet herkiesbaar. Kandidaat opvolger
Frans van Pinxteren wordt unaniem (door handopsteken) gekozen als nieuwe
penningmeester.

Tonn wordt bedankt voor zijn jarenlange inzet en ontvangt een enveloppe met inhoud
als dank. Zijn vrouw Sandra ontvangt een mooi bloemstuk.
-Bestuurslid Tonnie van Hoorn (PR en activiteitencommissie) is aftredend en
herkiesbaar.
Tonnie wordt unaniem (door handopsteken) herkozen.
-Gegadigden voor een bestuursfunctie hebben zich niet gemeld
9. RONDVRAAG.
-Dirk Kramer doet een oproep voor aanmelding van nieuwe leden voor de toneelgroep
“Durf te spelen”.
Door diverse omstandigheden is het toneelgezelschap diverse spelers kwijtgeraakt en
is naarstig op zoek naar nieuwe kandidaten. Zou jammer zijn als de vereniging moet
worden opgeheven bij gebrek aan spelers.
-Dorita van Amelsvoort stelt de vraag waarom het financiële jaarverslag niet ter inzage
is op de website zoals aangegeven op de ALV agenda.
Volgens de (ex) penningmeester is dit een foutieve vermelding en de gewoonte dat het
verslag tijdens de ALV wordt ingezien en daarna geretourneerd.
Dorita merkt op dat dit een te kort tijdsbestek is om het verslag goed te kunnen
bekijken en te beoordelen.
Haar verzoek is om het financiële verslag met de andere verslagen mee te sturen naar
de leden.
* De penningmeester geeft aan dat dit niet de bedoeling is en dat e.e.a. dan een eigen
leven kan gaan leiden.
Hij wil bekijken hoe we dit voor de toekomst kunnen ondervangen en beter kunnen
organiseren.
-Kan de gemeente Oss een subsidie toekennen aan de senioren vereniging?
* Het antwoord is ja en deze wordt ook aangevraagd en ontvangen.
Dorita bedankt het bestuur van de KBO voor de attenties (tasje met een tegoedbon
voor een surprise bij Bakker Bart). Geste wordt op prijs gesteld.
-Joop Meijer informeert of er binnenkort nog plannen zijn voor activiteiten?
*Tonnie van Hoorn geeft aan dat door overmacht geen activiteiten in de planning staan
en verwijst ook naar de berichtgeving in het Nieuwsblad.
-Op maandag en vrijdag is de soos geopend, echter de bar is gesloten.
De KBO leden zijn van harte welkom. Met name de dames van de handwerkclub zijn
welkom.
Navraag bij de beheerder Gijs wijst uit dat er bij de voorste bar eventueel een kopje
koffie of thee verkregen kan worden.
Meenemen van eigen drankjes, ook flesjes water is niet toegestaan.
10. SLUITING
Vergadering wordt om ca. 15.30 uur gesloten.

