Notulen Algemene ledenvergadering
d.d. 26 april 2017
Aanwezig: 94 leden
9 afmeldingen
1. Opening door de voorzitter met een welkom op de 50e algemene ledenvergadering.
Hij houdt één minuut stilte voor de overleden leden van het afgelopen jaar.
Hierna leest hij het christelijk gedicht “Een schouderklopje” voor.
2. De agenda wordt vastgesteld met de mededeling dat er na punt 10 een pauze is
en punt 14 en 15 omgedraaid worden.
3. Mededelingen.
De voorzitter noemt de afmeldingen op, m.n. Mieke en Eize Boonstra, die vanwege het
overlijden van een broer van Eize afwezig zijn.
Een mevrouw komt met een vraag over het schrijven van Mieke Boonstra.
De reizen waren bij het inschrijven duur.
Het kan goedkoper, maar nu zit het eten en de uitstapjes er in.
Marc geeft Mieke hierop persoonlijk antwoord en beschouwt deze affaire hiermee voor
afgedaan.
4. Korte leespauze
5. Notulen van vorig jaar, d.d. 18 april 2016.
De voorzitter neemt deze door.
Ze worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.
6. Jaarverslag 2016 stond in “t Nieuwsblad”.
Vergeten waren 10 x postzegelclub en naar later bleek het fietsen, wandelen, schaken,
computerlessen en ‘Uit eten’.
Graag stukjes van onze leden over hun activiteiten en over komende activiteiten om ons
Nieuwsblad aantrekkelijker te maken.
7. Financiën. We staan er nog niet zo slecht voor . Het financiële verslag lag ter inzage.
Er is ca. € 1000 overgehouden en er is € 5000 voor het jubileumfeest georganiseerd.
De bar heeft ook meer opgebracht.
De contributie blijft € 30, voor gastleden € 15.
De totale begroting bedraagt ca. € 44.000.
De contributiebetaling verloopt nog niet vlekkeloos. Bijna iedereen heeft betaald.
Tonn neemt nog met een mevrouw contact op.
De consumptieprijzen willen we met ingang van 1 juli verhogen. Koffie en thee naar 80 cent,
alcoholische dranken naar € 1,50. Frisdranken blijven € 1,00.
De vergadering gaat hiermee akkoord.
8. Kascommissie. .
Joop Meijer (en Adriaan v.d. Burg) geven akkoord en decharge over de boekhouding van 2016.
De penningmeester mag zo doorgaan.
9. Nieuwe kascommissie: Joop Meijer treedt af. Adriaan v.d. Burg wordt voorzitter en mevrouw
Keijzers wordt lid. Reservelid wordt Regina Bijlsma..
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10. Bestuursverkiezing.
Janny stopt na 1 jaar met het bestuur vanwege haar drukke privéleven.
Jo van Amstel en Tonnie van Hoorn zijn aftredend en herkiesbaar.
Zij worden beiden met algehele stemmen herkozen.
PAUZE met verkoop van jubileumloten.
11. De activiteitencommissie.
De activiteitencommissie bestaat uit Tonnie van Hoorn, Ria Reijkers en Bep Timmermans.
Ze organiseren allerlei activiteiten zoals een paasmiddag, een vrijwilligersavond, een 85+
middag.
Deze commissie kan best nog wat leden gebruiken om mee te denken en te helpen. Als je kunt
en zin hebt, meld je dan aan.
12. De Reiscommissie.
Tonn Broeksteeg zorgt samen met Tonnie van Hoorn, Bep Timmermans, Ria Reijkers en Frans
Kats deze commissie.
De 5-daagse reis gaat niet door vanwege de hoge kosten. Er wordt aan gedacht in deze met
andere KBO’s samen te werken, o.a. met Geffen.
Er zijn 2 middagtochten, respectievelijk 5 juli naar Lia de Haas in Rosmalen en 12 augustus
naar de Breierij in Beneden Leeuwen.
De dagreis is 30 augustus naar Leerdam, Harskamp, rondrit over de Veluwe en diner in
Nistelrode.
Het inschrijven voor deze activiteiten is 12 juni.
Nadere mededelingen hierover komen in ons Nieuwsblad.
13. Het 50-jarig jubileum.
Wiel Janssen, de voorzitter van het comité vertelt hierover.
De dag is 7 juni, maar het wordt gevierd op vrijdag 9 juni.
We beginnen met om 13.30 uur een H. Mis, om 15.00 uur een receptie, om 17.00 uur een buffet
en daarna een feestavond.
Graag de inschrijfformulieren invullen en inleveren, vooral betreffende het buffet. Niet leden
kunnen hieraan niet deelnemen. De commissie kan dan met de indelingen rekening houden.
15. Aanpassing Huishoudelijk reglement KBO-Ruwaard.
Een bestuurslid is nu volgens ons reglement eindeloos herkiesbaar. Dit is niet goed.
Normaal wordt volgens de statuten van KBO-Brabant een bestuurslid voor drie jaar gekozen en
is dan 2 x herkiesbaar voor 3 jaar.
Van de aanwezigen is met handopsteken ruim 80% akkoord met deze wijziging in ons
huishoudelijk reglement.
We hebben nu 6 bestuursleden. Het bestuur heeft er het liefst een vrouw bij. Niemand meldt
zich voor deze bestuursfunctie.
16. Rondvraag.
Omdat Cor van het Iemhof-bestuur er nog niet is wordt besloten eerst de rondvraag te doen.
- Reisjes. Waarom niet overstappen naar Maaskant Reizen? Tonn zegt dat er bij 3 andere
firma’s offertes zijn opgevraagd. Maaskant Reizen was nog duurder.
- Volgens Regina Bijlsma zijn de middaguitstapjes meer voor ouderen. Ook kun je misschien
i.s.m. het reisbureau een reis plannen. Tonn stelt dat het reisbureau ook niets beters kan
organiseren.
- Heb je ideeën voor dagreisjes, stop die dan in onze ideeënbus.
- Onze dagreizen kunnen niet goedkoper. Andere KBO’s hebben meer middelen van
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bestaan, b.v. oud papieracties etc. Wij moeten meer huur betalen en proberen door
onderhandeling alles zo goedkoop mogelijk te doen. Er wordt wel bekeken of er een kleine
tegemoetkoming voor de dagreis in zit.
- Vraag naar Sponsors. Het bestuur kan niet alles alleen. Daarom de vraag terug: Wie wil er
in een sponsorcommissie gaan zitten om zo aan extra gelden te komen?
- Tonn Broeksteeg vraagt wie zich nog voor de opera hadden opgegeven. Het is nog de vraag
hoeveel kaartjes hij krijgt.
14. Presentatie plan Nieuwe Iemhof.
Cor is eindelijk gekomen. Hij geeft via de beamer de verbouwplannen van Sterrebos aan met de
daarin beschikbare komende ruimtes aan.
Conclusies. Brabant wonen bouwt. De gemeente huurt van Brabant Wonen. De gemeente
verhuurt het gebouw aan stichting de Iemhof. Stichting de Iemhof verhuurt aan KBO.
KBO-Ruwaard houdt een eigen bar en betrekt de dranken van de stichting, zoals nu ook het
geval is.
Als de verbouwing klaar is verhuizen we naar de nieuwe Iemhof en wordt de oude afgebroken.
Mogelijk wordt dan op die plaats een nieuw onderkomen voor de artsen gebouwd.
De tekeningen en toelichtingen waren duidelijk. Na het beantwoorden van verschillende vragen
werd Cor bedankt door de voorzitter voor deze uiteenzetting.
17. Sluiting.
Marc bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en wenst ze wel thuis.

Oss, 26 april 2017
Jo van Amstel, 2e secretaris.
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