Notulen van de jaarvergadering KBO Ruwaard
op 18 april 2016
Aanwezig: 95 leden en 4 afmeldingen
1 Opening door de voorzitter met een zeer toepasselijk gedicht (….Als ik
kon toveren....) en het herdenken van de overleden leden, in het bijzonder
onze oud-voorzitter Gerald Sanders.
2 De agenda wordt vastgesteld zonder aanvullingen.
3 Mededelingen: Dank aan alle vrijwilligers –m.n. klussenteam – Hr Merkx
wil als corrector gaan optreden voor 't Nieuwsblad. Wiel regelt dit verder .
4 Korte leespauze
5 Notulen vorig jaar : Hr v.d.Goor vindt dat “t Nieuwsblad te weinig
informatie geeft.
Tevens vindt hij dat digitale informatie via Internet te summier wordt
gebruikt,(website)
Maar.....nog lang niet alle leden hebben een computer en zeker niet een adres
op de mail-sites.
6 Jaarverslag 2015 stond in “t Nieuwsblad. Manco was de vermelding van
het drie-banden toernooi en de persoonlijke kampioenschappen biljart in 2015.
7 Financiën. We staan er nog niet zo slecht voor . Het financiële verslag lag
ter inzage
8 Kascommissie. .
Hannie Martens en Joop Meijer geven accoord en de penningmeester mag
zo doorgaan.
9 Nieuwe kascommissie: Joop Meijer als voorzitter; Adriaan v.d. Burg en
mevr Keijzers
10 Kiescommissie voor de keuze van nieuwe bestuursleden : Adriaan v.d.
Burg/ Bart Verhoeven/ Ria Reijkers
11 Kandidaten voor bestuursfuncties stellen zich voor.
Janny Ederveen / Rini v. Bergen / Marc Westerlinck
Janny en Rini worden bij handopsteking gekozen
De schriftelijke stemming voor de nieuwe voorzitter geeft Marc 67 ja stemmen
en 28 nee
Hiermee is de voorzitter gekozen.
Peter neemt afscheid als secretaris en krijgt de handen op elkaar, een
cadeaubon en een drankje.
Hij zou graag binnen de afdeling nog een functie gaan vervullen.
PAUZE
13 Activiteiten: We kunnen weer met de Museum Plus bus op reis.

Aanmelden 30 mei.
Reizen: alle nu beschikbare info komt in het Nieuwsblad
Er zal een nieuwe reiscommissie gevormd moeten worden voor de komende
jaren.
14 50 jarig jubileum. De jubileumcommisie maakt plannen voor viering op 9
juni 2017.
Wiel geeft een inzicht in de (voorlopige) plannen.
Toegevoegd zal worden, aan het einde van het jubileumjaar; een invitatie 3banden toernooi door de biljartvereniging.
15 Iemhof: Eize Boonstra geeft een resumé over de huidige stand van zaken.
Er is een adviesburo ingeschakeld die enkele plannen heeft gelanceerd, die ons
niet aangenaam zijn. Maar omdat er weer beren op de weg liggen, in de vorm
van de apotheek, die (nog) niet weg wil, is het hele verhaal weer open !
Eize Boonstra zal als ervaringsdeskundige de ontwikkeling volgen en
rapporteren.
16 Rondvraag: Waarom zijn onze reisjes duurder dan van sommige andere
afdelingen?
Wij betalen (heel) veel aan huur ( en daar krijgen we wel wat voor), zodat we
de reisjes minder kunnen subsidiëren.
Plastic doppen sparen voor de Stichting Hulphond
Leuk idee, enkele miljoenen doppen voor één hond, oude mobieltjes is
lucratiever.
Sluiting:
Marc, als nieuwe voorzitter sluit de vergadering, na Mieke zeer te hebben
bedankt voor al haar inzet als voorzitter de afgelopen tijd. Door persoonlijke
omstandigheden, ziet ze zich genoodzaakt haar bestuursfunctie neer te leggen.
Er zal best nog weleens een beroep op haar kennis en ervaring worden
gedaan.
Een hartelijk applaus, een cadeaubon, en een kleurrijk boeket vielen haar ten
deel..
Door afwezigheid van Jo van Amstel:
voor verslag: Peter Hessels

