
 

Notulen Algemene ledenvergadering 
 

          d.d. 25 april 2018 
 

Aanwezig:    82 leden 
             9 afmeldingen 

 
1. Opening door de waarnemend voorzitter, verderop steeds Wiel genoemd, met 

een welkom op de 51e algemene ledenvergadering. 
Hij houdt één minuut stilte voor alle overleden leden van het afgelopen jaar. 

 
2. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

3. Mededelingen. 
 Er zijn instellingsbeschikkingen van het KBO-afdelingsbestuur met de 

activiteitengroepen koor en biljart afgesloten. 
 Hierdoor hebben deze verenigingen zelfbeschikkingsrecht met een eigen bestuur, dat 

verantwoording verschuldigd is aan het hoofdbestuur. 
 Wim Frickel stelt hier niets van te hebben vernomen van het biljartbestuur. 

  
4. Korte leespauze  

 
5. Notulen van Algemene ledenvergadering d.d. 26 april 2017.  

 De voorzitter neemt deze door. 
 Ze worden zonder op- of aanmerkingen met dank aan de secretaris goedgekeurd. 
  

Na goedkeuring vraagt Eize Boonstra nadere toelichting op de stand van zaken 

betreffende de Nieuwe Iemhof. 
 Wiel licht toe dat er afgelopen maandag weer een vergadering is geweest. Daar werd 

een aangepaste tekening gepresenteerd. Nog niet naar ieders tevredenheid. 
 Het bestuur van de Stichting d’n Iemhof heeft te weinig ruimte. Voorlopig de plannen 

op de lange baan. 
 

Chris v.d. Berkmortel vraagt naar de inhoud van de instellingsbeschikking. 

 Wiel leest deze voor. Deze is gekomen via de kring Maasland. Nu is het voor 
iedereen duidelijk. 

 

Jo Romme vraagt hoe het zit met de biljarts. 

 Deze zijn alle 3 eigendom van de biljartclub. Het voorste biljart is voor vrij biljarten. 
 

6. Notulen Extra Algemene Ledenvergadering d.d. 16 augustus 2017. 
 Geen op- of aanmerkingen. Ze worden met dank aan de secretaris goedgekeurd. 

 

7. Jaarverslag 2017 – 2018.  
 Jo presenteert dit. 

 De leden zien wat er allemaal voor activiteiten gepleegd worden. Hiervoor zijn veel 
vrijwilligers nodig.  

 Hij vraagt een applaus voor hun inzet voor de club. 
 Wij hebben momenteel 535 leden, waaronder 25 gastleden en 4 overige leden. 
 
 
 



8. Financiën.  

 De penningmeester Tonn Broeksteeg legt uit dat het jubileum het nodige gekost 
heeft, iets meer dan begroot. De inkomsten van donoren vielen wat tegen. Al met al 

is daardoor onze reserve met ruim 4000 geslonken. We kunnen weer gaan 
reserveren voor het volgende feest. 

 Het overzicht wordt goedgekeurd. 

 Nog enkele leden moeten betalen. Wiel zegt dat er verenigingen (uit de Kring) zijn 
die hun leden royeren als ze voor een bepaalde datum hun contributie nog niet 

voldaan hebben.  
 Automatisch betalen via een machtiging verdient de voorkeur. 

 
9. Kascommissie. . 

 Adriaan van de Burg leest het verslag van de kascontrole voor, die hij met Annie 
Keijzers heeft gehouden. Zij geven akkoord en vragen de leden het bestuur decharge 

over de boekhouding van 2017 te verlenen. 
 Dit wordt verleend. 

  
10. Nieuwe kascommissie: Adriaan v.d. Burg moet aftreden. Annie Keijzers wordt 

voorzitter en Regina Bijlsma wordt lid. Peter Hessels stelt zich beschikbaar als 
reservelid. 

 

11. Bestuursverkiezing. 
 Op de agenda was vermeld, dat kandidaten zich 48 uur voor aanvang van de 

vergadering konden melden. 
 Hierop is helemaal geen reactie gekomen. 

 Het bestuur heeft verschillende kandidaat-voorzitters benadert, maar die lieten het 
allemaal na enige bedenktijd afweten. 

 Het huidige bestuur vraagt de vergadering ten hoogste één jaar respijt voor 
de waarnemend voorzitter en de penningmeester om aldus naar geschikte 

opvolgers te kunnen zoeken. 
 Bij handopsteken werd dit voorstel ruimschoots aangenomen. 
 

Simon Tinnebroek stelt voor meer functies te splitsen om zo het werk voor de 
bestuurders te verlichten. Dit gebeurde al met het secretariaat. 

 

 Cor van de Vorstenbosch heeft zich kandidaat gesteld voor het bestuur. 

 Wim Frickel stelt dat Cor 3 jaar geleden is gestopt en hij als bestuurder en als 
voorzitter van de biljartclub  

 2 petten op heeft. 
 Wiel stelt dat je met 2 petten op wel goed kunt functioneren, als je ze maar goed 

weet te scheiden. 
 Cor geeft zelf een toelichting en zegt het te betreuren dat hij 3 jaar geleden uit 

solidariteit met René Doreleijers is gestopt. Hij wil het bestuur waar mogelijk  bij 
verschillende taken helpen. 

 De stemming geschiedt schriftelijk. 
 De uitslag is: 74 leden voor, 7 leden tegen en 1 blanco stem. 

 Cor is hiermee dus gekozen. 
 

 Chris v.d. Berkmortel stelt voor het bestuur aan te vullen met bestuursleden van 

de biljartclub en het zangkoor. 
 Gizella Bund en Bep Sanne, bestuursleden van het koor reageren hierop door te 

zeggen dat ze als koorlid lid moesten worden van de KBO, maar dat ze verder geen 

affiniteit met de KBO hebben, laat staan in het bestuur gaan zitten. 



12.  Promotie Wijkbus. 

 Tjeu van Hout geeft ons inzicht in het ontstaan van de wijkbus en hoe het nu 
werkt. 

 De huidige wijkbus is een stichting, die de vervoersdienst verzorgd met vrijwilligers. 
 Hij krijgt na afloop een applaus van de aanwezigen, die nu meer duidelijkheid 

hebben over de opzet van en de mogelijkheden met de wijkbus.  

 Meer informatie komt in Ons Nieuwsblad. 
 

13.  Rondvraag. 
 - Peter Hessels: Hij vraagt of we de oude telefoons, mobieltjes en inktcartridges bij 

de bar willen inleveren voor de stichting Hulphond. 
 

 - Mieke Boonstra: Zij vindt de samenwerking voor reizen met Geffen en Lith goed. 
Hoe staat het met de eigen reizen? 

 De dagreis eind augustus is gepland. De 2 middagen zijn ook zo goed als rond. 
 Hiervoor zijn maandag 11 juni de inschrijvingen. 
 

 - Vera Verbeek vraagt of de notulen van deze vergadering verspreid worden en dat 
de leden zo niet een heel jaar op het verslag hoeven te wachten. 

 Wiel zegt dat het verslag op de Website van de KBO-Ruwaard komt. 
 Vera heeft geen computer. Ze kan de notulen opvragen bij het bestuur. 

 
17. Sluiting. 

 Wiel bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en zegt toe zo gauw er nieuwe 
kandidaten zijn een nieuwe Algemene ledenvergadering te beleggen. 

 Hij wenst iedereen wel thuis. 
 

 Oss, 26 april 2018 
 Jo van Amstel,  

 waarnemend secretaris. 


