Notulen van de algemene jaarvergadering op dinsdag 3 mei 2011.
Onze voorzitter Gerald Sanders opent de vergadering met een hartelijk
welkom en een stukje uit de bundel “Blijdschap”. Daarna wordt een
minuut stilte gehouden ter herdenking van de overleden leden van het
afgelopen jaar.
Een speciaal welkom gold de heer Jan Lamers van het bestuur van
KBO-Brabant.
Aanwezig waren 55 leden (zie presentielijst)
Afwezig met melding waren: dhr Hessels, dhr en mevr Juurlink, mevr
Blom, dhr en mevr. Vd Burg, dhr Janssen, dhr Trommelen, dhr en mevr
Berkmortel.
De agenda wordt aangepast met punt 9a. tbv dhr Jan Lamers.
De notulen en jaarverslag van 2010 zijn rondgedeeld en na lezing akkoord
bevonden. De secretaris wordt hiervoor bedankt middels een applaus.
De penningmeester meldt dat wij 2010 afgesloten hebben met een
negatief saldo (€ 300, -) doordat er meer uitgegeven dan er
binnengekomen is. Het is in 2010 redelijk goed gegaan. De begroting voor
2011 is € 5900, - en deze ligt ter inzage bij de bestuurstafel.
Er is op dit moment een wanbetaling van ca € 4000, -. Dit komt omdat
153 personen nog niet betaald hebben. Ideeën om dit op te lossen zijn
welkom. De vraag vanuit de zaal is of deze leden niet geweigerd kunnen
worden bij activiteiten en het antwoord is: alleen bij onze eigen
activiteiten.
De contributie voor 2012 wordt vastgesteld op € 28, - en voor
2013 op € 30, -.
Ook is er een vraag of de prijzen van de consumpties niet verhoogd
kunnen worden, maar het antwoord is dat we er naar streven om de Soos
voor iedereen toegankelijk te houden. Wel gaan de prijzen in de toekomst
iets verhoogd worden: koffie blijft € 0,50
fris wordt € 1, wijn wordt € 1,50
Vraag uit de zaal hoe de wanbetalers aan te pakken wordt beantwoord
met: deze worden regelmatig benaderd via telefoon en brief. Tenslotte
wordt er een groep van enkele leden samengesteld om te denken over
enkele andere methodes.
De kascommissie heeft op 2 mei 2011 de financiën gecontroleerd en alles
in orde bevonden. Zij vraagt dan ook de vergadering de penningmeester
te dechargeren en deze gaat daarmee akkoord middels een applaus.
Bestuursverkiezing.
De voorzitter en Tonnie van Hoorn zijn aftredend. De voorzitter vraagt
nog een jaar te mogen doorgaan om naar een geschikte opvolger te

zoeken, die dan volgend jaar gekozen kan worden en dit wordt
gehonoreerd door de vergadering. Tonnie van Hoorn heeft zich
herkiesbaar gesteld en wordt zonder tegenkandidaat herkozen.
Mieke legt uit welke reisjes er komen dit jaar en hoe de voorbereidingen
verlopen.
Wiel vraag aan de zaal of zij nog speciale wensen hebben op het gebied
van voorlichting en zo ja, of deze ook aan hem doorgespeeld kunnen
worden.
Na de pauze stelt dhr Jan Lamers zich voor en legt uit hoe de perikelen
tussen de KBO-Brabant en Unie-KBO ontstaan zijn. Op dit moment wordt
er nog gepraat over een aantal zaken die voor KBO-Brabant belangrijk
zijn. Dit zijn o.a. het logo, de naam, facturen en ledenadministratie.
KBO-Brabant heeft wel gezorgd, dat de verzekeringen, zoals die die bij de
Unie-KBO liepen, gewoon doorgaan. Voordelen probeert met met de
bedrijven zelf te regelen. De contributie, zoals die afgedragen moet
worden aan de KBO-Brabant door de afdelingen, wordt in 2012 en 2013
niet verhoogd. De vraag vanuit de zaal of er nog andere provincies
uitgetreden zijn wordt beantwoord met: Gelderland en Limburg zouden
meegaan maar hebben op het laatste moment toch afgehaakt. Op de
vraag of men niet binnen het bestuur van de KBO-Brabant denkt dat deze
“verdort” antwoordde de heer Lamers dat er enkele jonge bestuurders
bijgekomen zijn en dat deze angst niet bestaat.
Voorstellen voor de “vrijwilliger van het jaar” kunnen doorgegeven worden
aan Mieke.
Eize Boonstra vraagt of er mensen zijn die de bar mee willen runnen.
Er is al eerder voorgesteld om de liederentafel te combineren met een
dansavond en de vraag is of deze dan naar de middag zou kunnen gaan.
Antwoord is dat dit niet kan omdat een aantal van de muzikanten nog
werkt en dus overdag niet kan.
De voorzitter sluit de vergadering met dank aan de aanwezigen en wenst
iedereen wel thuis en evt. een fijne vakantie.

