Verslag van de jaarvergadering Seniorenvereniging (KBO) Ruwaard, d.d. 7 mei
2014.
Aanwezig 97 leden. Incl. volledig bestuur
Afwezig met bericht 3 leden.
De voorzitter a.i. (Mieke Boonstra) opent de vergadering
De Ereleden worden welkom geheten ( Gerald Sanders); Nellie van Tilborg en
Nolda van Loon zijn niet aanwezig.
De overleden leden van het afgelopen jaar worden herdacht.
De presentielijsten worden onder de aandacht gebracht
Mieke leest een tekst uit het “ouder worden” boek van Wim van Krey.
Er is een verkiezingscommissie gevormd bestaande uit Wim Kop (KBO
Brabant) Piet Banken en Gerald Sanders.
Hierna heeft eenieder een korte leespauze om het jaarverslag en notulen in te
zien.
De notulen van de jaarvergadering van 2013 worden goedgekeurd.
Het jaarverslag 2013 idem, met de aantekening dat bij de kerstviering het koor
“Ons Genoegen” niet is genoemd .
Het financiële jaarverslag geeft een tekort in de begroting, maar in de reeële
inkomsten/uitgaven blijkt toch een voordeel van zo'n € 2000 zich voor te doen.
Onze reserve bedraagt € 28 000, we reserveren € 1000 per jaar voor ons
jubileum in 2017.
De penningmeester geeft een overzicht:
Inkomsten;
Aan contributie komt binnen € 15 000
subsidie gemeente € 16 000
sponsoren € 2000
Uitgaven:
Huur Iemhof € 24 500
Afdracht KBO Brabant € 11,96 per lid
Kosten activiteiten € 5000
Kosten aanmaak Nieuwsblad € 1500
enz.enz.
De begroting voor 2014 is dan ook hoger dan 2013
De balans per 31- 12- 2013:
in kas
€ 1000
op bankrekening € 6000
op spaarrekening € 27 000
De inning van contributies geeft jaarlijks problemen, omdat niet iedereen vóór
1 februari het bedrag via de bank overmaakt..
Vraag: is verspreiding van 't Nieuwsblad digitaal niet goedkoper ?
Antwoord: ja, maar we hebben slechts plm. 100 e-mail adressen bij een
ledenaantal van 550.

Vraag: wat gebeurt er met de afdracht naar KBO Brabant
Antwoord : Hier geeft Wim Kop commentaar na de pauze.
Kascontrole: Adriaan v.d. Burg geeft verslag van de kas controle.
Alles akkoord bevonden wordt de penningmeester bedankt voor zijn werk.
De nieuwe kascontrole commissie zal bestaan uit Adriaan v.d. Burg ; Hannie
Martens en Jopie Blom.
Bestuursverkiezing:
Tonnie van Hoorn wordt met grote meerderheid van stemmen (met
handopsteking) tot bestuurslid verkozen. Jo van Amstel (aftredend ) wordt
d.m.v. dezelfde procedure herkozen voor de volgende periode.
Verkiezing voorzitter:
Nadat Marc Westerlinck zich aanvankelijk had teruggetrokken voor de functie,
opteerde hij alsnog voor de functie als voorzitter
Na een tweetal (schriftelijke) verkiezingen ( i.v.m. nadere informatie) werd
Mieke Boonstra uiteindelijk gekozen als voorzitter van de Seniorenvereniging
KBO Ruwaard.
Stemmenverhouding: Mieke Boonstra: 54
Marc
: 37
ongeldig
: 6
Marc Westerlinck gaat het bestuur van de afdeling versterken: waarvan akte !
Het bestuur bestaat dan uit 7 leden.
Na de pauze geeft Wim Kop ( beleidsmedewerker van KBO Brabant) een
overzicht wat er op het kantoor in Den Bosch allemaal gebeurt, en waar onze
centen aan besteed worden.
Activiteiten:
Wiel Janssen geeft commentaar op de minimale komst bij
voorlichtingsbijeenkomsten.
De website kbo-ruwaard.nl wordt (te) weinig bekeken. Hierop staan foto's,
maar ook dit verslag.
Het klussenteam floreert; alle clubs lopen naar wens; het toneel kan nog
steeds nieuwe leden gebruiken; Uit Eten wordt 4 á 5 maal per jaar; de
werkgroep “ledencontact” functioneert prima; 16 juni kan er ingeschreven
worden voor de zomer reisjes.
Het ziet er naar uit dat onze EXPO in oktober, bij gebrek aan belangstelling,
niet door gaat.
Rondvraag: Niets meer aan de orde zijnde sluit de pas benoemde voorzitter de
vergadering.
Peter Hessels
secretaris

