
Notulen van de Algemene Ledenvergadering van KBO 

Ruwaard op 24 april 2012. 
 

Aanwezig: het voltallig bestuur, enkele genodigden en ongeveer 100 leden 

 
Afgemeld : dhr en mevr v. Druenen; mevr v. Bragt; dhr en mevr Trommelen; 

dhr en mevr Juurlink; dhr R Zwiers.. 

 

De voorzitter, Gerald Sanders opent de vergadering met een hartelijk welkom, 

en verzoekt daarna een ogenblik stilte om de, in het afgelopen jaar, overleden 

leden te gedenken. 

Daarna citeert hij een korte overpeinzing van Phil Bosmans over ouderen. 

 

De agenda wordt zonder wijziging vastgesteld. 

 

De notulen van de vorige jaarvergadering en het jaarverslag over 2011 worden 

beide goedgekeurd. 

 
Ook het financiële verslag van de penningmeester wordt goed bevonden. 

De kascommissie, bij monde van Adriaan v,d, Burgt, heeft de financiële status 

onderzocht en goed gekeurd. 

De kascommissie voor 2012 bestaat nu uit de heren Weinberg en Sozef en 

mevr v. Gestel als reserve. 

Zoals van te voren was medegedeeld, was het verslag tijdens de vergadering 

verkrijgbaar. Hiervan is nauwelijks gebruik gemaakt. 

De contributie blijft in 2013 achtentwintig euro en wordt in 2014 verhoogd 

naar dertig euro. 

 

Bestuursverkiezing: Aftredend zijn Mieke Boonstra, Tonn Broeksteeg en Wiel 

Janssen. 
Allen hebben te kennen gegeven herkiesbaar te zijn en worden dan ook bij 

handopsteking herkozen voor een periode van drie jaar.  

Gerald Sanders was in 2011 aftredend en heeft toen voor één jaar bijgetekend 

om een nieuwe voorzitter te zoeken en in te werken. 

Daar is hij uitstekend in geslaagd, zodat hij nu voorstelt René Doreleijers als 

voorzitter te benoemen. 

René stelt zich voor en wordt met handopsteking gekozen tot  voorzitter van 

de KBO Ruwaard. 

 

Voorlichtingen: vrijdag 27 april een lesje over voeding 

    eind 2012 een voorlichting over brandpreventie 

 

Onze website is weer in de lucht  www.kbo-ruwaard.nl 
 

Reizen: bij alle vier reisjes kunnen nog deelnemers aansluiten 

 

Samen Eten: Nog steeds actueel – opgave bij Mieke 

 

Rondvraag: mevr Arckenbosch: In 't Nieuwsblad stond het verslag van de 



carnavalsmiddag, met de aantekening dat er zo weinig deelnemers waren en 

er over wordt gedacht om te stoppen. Statement van de voorzitter “'t gaat 

door !” 

 Dirk Kramer: dringende oproep voor toneelspelers ! 

 Jan v. Lieverloo: Er treden 3 bestuursleden tegelijk af. Kan dit rooster 

gewijzigd worden? Wordt aan gewerkt 

 Ida v.d.Burgt zag graag wat meer belangstellenden voor de 

voorlichtingen. 

 Hr v. Voorn: moet het bestuur 9 leden tellen, is dat  niet wat veel?  

Nee, het bestuur kan dan wat taken verdelen, die nu door een paar mensen 

tegelijk worden gedaan. 

 Vraag: wat gaat Gerald doen ?  UITSLAPEN. Hij blijft actief o.a. in de 

ledencontactgroep (ziekenbezoek) en in de voorbereiding van de Senioren 
expo. 

 

 We zoeken nog steeds een PR functionaris 

 

Gerald sluit de vergadering met dank aan alle aanwezigen en annonceert de 

pauze, waarin ieder zich te goed kan doen aan een drankje. 

 

Na de pauze opent Tonnie de afscheidsceremonie van Gerald. 

 

Mieke houdt een dankwoord en kijkt even in de toekomst. 

 

Piet Banken geeft een overzicht van de eerste 12 jaar van Geralds 
voorzitterschap die ze samen hebben beleefd. 

 

Dhr Berendonk van KBO Brabant onderschrijft het belang van de 

werkzaamheden van Gerald en overhandigt een oorkonde en een cadeau 

 

Het bestuur had een lied tot stand gebracht, dat met behulp van onze 

huismuzikant Michel, met verve ten gehore werd gebracht. 

 

Martin v. Goor dankte namens de biljartvereniging 

 

Wethouder Hoeksema bracht hulde aan de betrokkenheid van Gerald bij het 

ouderenwerk en hoopt dat ervaring en wijsheid nu niet verloren zullen gaan. 

 
Tenslotte dank Gerald voor alle prettige jaren van samenwerking met bestuur 

en alle leden van de afdeling, en gaat beladen met de nodige spiritualiën 

huiswaarts. 

 

 

         Peter Hessels 

         secretaris. 


