Notulen van de Algemene ledenvergadering ( jaarvergadering) van de KBO
Ruwaard op woensdag 24 april 2013.
Aanwezig: het volledige bestuur
plm. 70 leden
Dhr. E. Boonstra, voorzitter Kring Maasland
Dhr. J. Lamers, regio bestuurder KBO Brabant.
Afwezig, met afmelding: Mevr Meeuwsen-Wiggers; mevr Broeksteeg; dhr
v.d.Kolk; dhr v..d.Berg; dhr v.Hasselt; mevr v. Amstel; mevr Banken.
1 De voorzitter opent de vergadering met een welkom aan hen die wel
kwamen en aan de gasten.
Hij herdenkt diegenen die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen, en leest een
zelf gemaakt gedicht over “ Oud worden”.
2 De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
3 Mededelingen: Het financieel overzicht, dat verder in de vergadering wordt
gepresenteerd, kan in de pauze ingezien worden.
De presentielijst gaat rond.
A.s. vrijdag is er een infomorgen over het Ziekenhuis.
4 De notulen van de vergadering van 2012, die op de tafels waren neergelegd,
worden goedgekeurd
5 Van het jaarverslag 2012 wordt kennis genomen.
6 De penningmeester geeft een overzicht van de financiële situatie. We
draaien nog steeds redelijk, dank zij bijdragen van een sponsor, goede
barinkomsten en extra inkomsten door onze EXPO.
Het boekjaar wordt afgesloten met een positief resultaat van plm. € 1000.
De contributie over 2014 wordt vastgesteld op € 30,-.
7 De kascommissie heeft de boeken gecontroleerd, alles wel bevonden en
stelt voor de penningmeester decharge te verlenen.

8 Doordat mevr. v. Gestel, i.v.m. gezondheidsproblemen geen deel meer kan
uitmaken van de kascommissie worden twee nieuwe leden gevraagd.
De nieuwe commissie bestaat nu uit Dhr Sozef; dhr v.d.Burgt en mevr
Martens.
9 Bestuursverkiezing. De heren Hessels en Janssen zijn aftredend en worden
bij acclamatie herkozen.
Twee nieuwe bestuursleden, de heren Jo van Amstel en Cor vandeVorstenbosch
stellen zich voor en worden met algemene stemmen aan het bestuur
toegevoegd.
10 Activiteiten: Geweest is de reis naar de EXPO Veldhoven, die dit jaar door
de kring Maasland werd georganiseerd.
Op het programma staan, de MuseumPlus bus naar Amsterdam, twee
middagexcursies en een dagreis naar de Vechtstreek. Op 29 mei kan daarvoor
worden ingeschreven.
Samen Eten op de laatste vrijdag van de maand trekt nog steeds liefhebbers.
We stellen voor voor het halen en thuisbrengen een kleine vergoeding te gaan
vragen.
Vrijdag 26 april geeft Sjaak van Dorst een overzicht van de historie van , St
Anna/Bernhoven.
Op 23 mei wordt de middag en de avond besteed aan info over
inbraakpreventie.
Het bestuursbeleid, opgenomen in een notitie van 2012, is voor een deel
uitgevoerd.
Het klussenteam is operationeel.
De jeu-de-boule baan wordt op 25 mei geopend.
Er ligt een brief met een voorstel bij de Kring, om leden van “andere” KBO
afdelingen gratis als deelnemer te accepteren voor, met name genoemde,
activiteiten. Het Kringbestuur beraadt zich hierover. Vanuit KBO Brabant, wordt
dit voorstel, bij monde van dhr. Lamers, van harte toegejuicht.
De vraag over nieuwe ideeën over thema ochtenden/avonden werd met een
algemeen stilzwijgen beantwoord.
Na een pauze, waarin een drankje werd genuttigd en bijgepraat vervolgt
de voorzitter met:
11 In 2017 bestaat de afdeling 50 jaar ( 7 juni). Jaarlijks wordt een bedrag
gereserveerd voor dit jubileum.
Een ad-hoc commissie zal e.e.a. moeten gaan voorbereiden. Mevr Boonstra zal
deze commissie voorzitten en dhr Hessels zet zich in voor de secretariële
werkzaamheden.
een drietal (?!) leden worden gevraagd in deze groep zitting te nemen., waarop
slechts één reactie volgde.

12 Plannen 2013-2015. Het beleidsplan loopt naar wens (pt 10). Er ontspint
zich een debat tussen dhr Juurlink en de voorzitter of het beleidsplan wel het
juiste is, (Belangenbehartiging in de toekomst !) gezien de ontwikkelingen in
het sociale overheidsbeleid.
Het bestuur beraadt zich over een behoefteonderzoek in de vorm van een
enquette.
13 Dhr Boonstra geeft een uitleg over de plaats en functie van de Kring;
27 kringen, met 300 afdelingen vormen KBO Brabant. Kring Maasland omvat
19 afdelingen, het bestuur vergadert regelmatig en er zijn Kringraadvergaderingen die bijgewoond (kunnen) worden door alle bestuurders van de
afdelingen. Belangenbehartiging, en coördineren van activiteiten, evenals
zaken als zorg en welzijn en mobiliteit behoren tot de speerpunten.
Tevens ondersteunt de Kring (kleine) afdelingen met plannen tot fuseren en/of
samenwerken.
Dhr Lamers dankt de afdeling voor de uitnodiging aanwezig te kunnen zijn en
geeft een summier overzicht van de belangenbehartigings activiteiten. “Er is
nog meer op komst”
14 Rondvraag: Dhr Kramer roept leden op zich bij de toneelclub te voegen.
Tevens pleit hij voor een hernieuwd samengaan met de Unie KBO, eventueel
samen met ANBO en PCOB, om zo een krachtiger vuist te kunnen maken naar
“Den Haag”.
De secretaris geeft tenslotte een klein overzicht van de stand van zaken binnen
de afdeling.
(aantallen leden, leeftijdsopbouw etc).
15 De voorzitter sluit tenslotte de vergadering met dank aan alle aanwezigen
en aan de gasten.
Wel thuis en denk erom “Samen Sterk; Samen Actief.”
Peter Hessels
Secretaris

