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Notulen Extra Algemene Ledenvergadering 

 

d.d. 12 februari 2015 
 

inzake mandaat voor beslissingsbevoegdheid bestuur 

 

Aanwezig: Voltallig bestuur  (7 leden) 

        85 leden. 

 

1.  Opening. 

Mieke opent de vergadering met iedereen welkom te heten. 

Ze is blij met de fantastische opkomst, hetgeen getuigt van grote belangstelling voor de Iemhof. 

 

2.  Aanpassing consumptieprijzen. 

Onze consumpties zijn erg goedkoop. 

Tonn Broeksteeg geeft toelichting op de aanpassing. 

D’n Iemhof heeft de prijzen met 25 % verhoogd. 

Voorstel nu:  Thee en koffie gaan van € 0,60 naar € 0,70 

  Limonade en fris blijven € 1,00 

  Alcoholische dranken van € 1,30 naar € 1,40 

Wij houden de prijzen vriendelijk. 

Iedereen kan hiermee instemmen. 

De prijsverhoging gaat nu in. 

 

3.  Verbouw / nieuwbouw Iemhof of eigen ruimte. 

D’n Iemhof gaat veranderen. De gemeente is van alles van plan. 

Er zijn twee opties overgebleven. 

1. Verbouw. Dit verdient de voorkeur van de KBO, want zo houden we een eigen ruimte met 

bar. 

2. Nieuwbouw. Dit heeft de voorkeur van de gemeente en de zorg (artsen, fysio, enz.). Wij 

komen zonder eigen bar. 

3. Huur eigen ruimte. Kosten hiervoor voor inrichting, etc. ca. € 100.000,00 

 

Visie KBO. 

 KBO-Ruwaard: 

- blijft een zelfstandige vereniging voor senioren 

- blijft zich inzetten voor alle zelfstandig wonende ouderen uit de Ruwaard 

- streeft naar een onderkomen in eigen beheer, eventueel in de nieuwe Iemhof 

- streeft naar een horecaexploitatie in eigen beheer 

- is gaarne bereid tot samenwerking met andere groeperingen, mits we onze eigen identiteit 

behouden 

 
Wat betreft een eigen ruimte komt er heel veel kijken wat betreft inrichting, onderhoud en 

schoonmaak.  

Bij de aanwezige leden voelt niemand zich geroepen om schoonmaakwerkzaamheden te verrichten. 

 

Marc Westerlinck geeft met een powerpoint-presentatie toelichting op de plannen van de gemeente. 

Bij alle twee de plannen komt er een gezamenlijke ingang. 

Bij nieuwbouw komt er een grote zaal met scheidingswanden zonder eigen bar. We zijn dan 

aangewezen op de bar in de  “Sterrebos” ofwel “De Spil” . 

Marc wordt bedankt voor de toelichting. 

Mieke stelt dat er beslissingen genomen moeten worden. 
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Peiling bij de leden: 

- Nieuwbouw. ca. 10 leden stemmen hier voor. 

- Verbouw.  ca.70 leden stemmen hiervoor. 

- Andere locatie. Niemand stemt hiervoor. 

 

Vragen en opmerkingen van leden. 

 * Joop Meijer. Betaalt Brabant Wonen mee?  

Nee, de gemeente bekostigt alles. 

 * Piet Banken. - Is er een weerstand ontstaan tegen Sterrebos? 

Wij willen wel samenwerken maar niet van hen afhankelijk worden. 

      - De prijzen in de Sterrebos zijn hoger.  

Dan moeten we daar mee samenwerken. 

 * Fred Weinberg. Hoe moet dit betaald worden? Nieuwbouw wordt duur. 

    Wie wil er nu in deze tijd een nieuw gebouw neerzetten?  

De gemeente. 

 * Martien Peters. Het is allemaal nog koffiedik kijken van wat er gaat gebeuren. Bestuur moet   

    juiste beslissing nemen.  

In tussentijd van verbouw of nieuwbouw zorgt de gemeente voor een onderkomen. 

 * Jos Hoedeman. Waarom moet de Iemhof weg? 

De ontmoetingsplek moet meer toegankelijk gemaakt worden. De Iemhof gaat nu schuil  

achter de apotheek. 

 * Guus De Jong. Werkt aan de inventarisatie van de behoeften in Oss. Nu is de Ruwaard aan de 

beurt. 

    Het is nog te vroeg om alles uit te leggen aan de leden. De gemeente wil graag nieuw bouwen. 

    Laat zelf architecten een plan maken.  

Mieke antwoordt dat er al veel plannen gemaakt zijn door verschillende architecten en dat er twee 

zijn uitgekozen. De zorg (artsen, fysio, etc.) bepalen nu voor het grootste gedeelte wat er gaat 

gebeuren. 

 * Dirk Kramer. Een heleboel dingen zijn onzeker. 

    Belangrijk is: Blijven bestaan als zelfstandige vereniging. 

 * Joop Meijer. Het is nu nog te vroeg voor definitieve beslissingen. 

In mei komt de jaarvergadering. 

 

Om alles in goede banen te leiden en te houden vraagt het bestuur het mandaat van de leden om in 

de komende tijd beslissingen te kunnen nemen betreffende de voorgestelde  mogelijkheden. 

Het mandaat wordt bij handopsteken met zeer ruime meerderheid aan het bestuur verleend. 

 

12. Einde Cor. 

De problemen bij het invullen van de barbezetting en het gering aantal belangstellenden ’s morgens 

heeft het bestuur doen besluiten COR m.i.v. 1 februari 2015 te sluiten. We hebben er geld en 

mankracht ingestoken zonder het gewenste resultaat te bereiken. 

De barmedewerkers worden met een applaus voor hun inzet bedankt. 

Tonn vraagt nog vrijwilligers voor de dinsdagmiddag. Een mevrouw meldt zich aan. 

 

 

13.  Sluiting. 

 

Mieke bedankt de aanwezigen voor hun opkomst en inbreng.  

 

Oss, 12 februari 2015. 

 

Jo van Amstel. 


