
VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING DD 20 MAART 2019 

1. Opening 
Namens het bestuur heet de voorzitter iedereen hartelijk welkom op deze algemene 
ledenvergadering. Speciaal welkom aan dhr. Wiel van Lier vertegenwoordiger van de 
KBOG.  
Vanwege ziekte kunnen Ellie Bouwman en Pleuni Wijnen nu niet aanwezig zijn. 
Vooral voor Pleuni is dit erg jammer omdat zij tijdens deze bijeenkomst afscheid van 
u maar ook van ons als collega bestuurslid afscheid wilde nemen. 
Omdat er de afgelopen tijd nieuwe bestuursleden bij zijn gekomen even een korte 
voorstelronde. 

De voorzitter heeft het afgelopen jaar samengevat in een video presentatie waarin ik 
als    uitgangspunt heb genomen een mooie aangelegde tuin. Kijkt u even mee naar dit 
verslag. 

2. Mededelingen 
Ook dit jaar hebben we afscheid moeten nemen van leden die zijn overleden. Er zijn 
dit jaar 22 leden overleden. Ik wil u allen vragen hiervoor 1 minuut stilte te houden uit 
respect voor de overledenen en hun nabestaanden . 
Daarnaast kunnen wij u melden dat we afgelopen jaar 109 nieuwe leden hebben 
ingeschreven en dat we inmiddels ons 800 ste lid  mevr. Driessen, hebben kunnen 
inschrijven. Ook zijn er meer gastleden bijgekomen.  
Er zijn ook 12 leden verhuisd. 
 
RABO clubkas  
De aanvraag om mee te kunnen doen aan de Rabo clubkas is goedgekeurd door de 
Rabo bank. We vragen al onze leden die lid zijn van de RABO bank hun stem uit te 
brengen. In samenwerking met het Maas en Waals mannenkoor vragen wij onze leden 
de reservestemmen uit te brengen op het mannenkoor, anderzijds is aan het Maas en 
Waals Mannenkoor  gevraagd de reservestem uit te brengen op DRONIO (KBO-
PCOB) We kunnen stemmen van 15 tot 28 april.  
 
Reisje: eendags reisje.  
De voorzitter het woord aan Jan Janssen Steenberg die samen met Gerda van 
Osenbruggen dit uitstapje aan het voorbereiden is. Dit jaar gaan we op 26 juni naar 
Genemuiden, kosten leden € 55, p/p, niet leden € 61,25, p/p.  De dagtocht bestaat uit 
een bezoek aan het tapijten museum, lunch, boottocht een diner als afsluiting. 
 
Activiteitencommissie: 
Het bestuur is op zoek naar leden die een steentje bij willen dragen aan de organisatie. 
Het opzetten van activiteiten kost naast het besturen veel tijd van onze bestuursleden. 
We streven er naar om leden enthousiast te maken om ons te helpen. KBO / Dronio – 
zijn we samen. Zoals je op de website in het organogram kunt zien is er altijd een 
binding met het bestuur. Elk bestuurslid heeft een taak/is aanspreekpunt. Wie graag 
wil meewerken in de activiteitencommissie kan zich aanmelden bij een van de 
bestuursleden, we kunnen dan een keer om de tafel om deze werkvorm te realiseren 
 



3. Jubilarissen 
Daarnaast zijn er ook leden die een huldiging verdienen.  Er zijn vier dames die 25 
jaar lid zijn van onze seniorenvereniging. Dit jaar zijn dat Dhr. Arts, mevr. Renkens en 
mevr. Van de Zandt. Mevr. Van de Zandt ontvangt een boeket bloemen van KBO-
PCOB via haar zoon . mevr. Van Toor 
De voorzitter vraagt deze dames even naar voren te komen, want dat verdient een 
presentje met een bloemetje en een hartelijk applaus van u. 
 

4. Notulen ALV 2018.                                                                                                                
U hebt de notulen op de website kunnen lezen. Omdat er geen vragen en opmerkingen 
zijn worden deze goedgekeurd met dank Ellie Bouwman 
 

5. Huishoudelijk regelement  
Het huishoudelijk regelement heeft een aantal weken op de website gestaan. Het 
bestuur heeft dit afgelopen jaar zich intensief met het opstellen van dit regelement 
bezig gehouden.  Zijn hier vragen over, dan zullen wij deze beantwoorden. Geen 
vragen, dan gaan we handelen volgens dit regelement. Er waren geen vragen waarna 
het HH reglement voor akkoord is aangenomen. Het voorstel wordt gedaan om het HH 
regelement aan hen op papier toe te sturen die dat wensen. Zij kunnen zich daarvoor 
aanmelden.  
 

6. Verkiezingen. 
Afscheid van Joke van de Ven: 15 jaar is Joke lid van het bestuur geweest. Dat wil 
zeggen dat ze veel ervaring heeft en dat wij vaak terug konden vallen met vragen aan 
haar: hoe was dat in het verleden? Nu nemen we afscheid en daar hoort een presentje 
bij en een hartelijk applaus. 

Pleuni van den Berg heeft aangegeven zich niet definitief beschikbaar te stellen als 
bestuurslid. Afgelopen jaar was zij nog ondersteunend bestuurslid en dat hebben wij 
als zeer prettig ervaren. Pleuni heel hartelijk dank voor de steun en het luisterend oor 
dat je voor het bestuur afgelopen jaar bent geweest. Je had vaak zeer wijze 
opmerkingen en adviezen waar we iets mee konden. Helaas is zij afwezig wegens 
ziekte anders hadden we haar een verdient en warm applaus gegeven. 

Wij hebben 2 aspirant leden: Frans Steffens en Antoon Gerlag. Het bestuur vraagt de 
vergadering deze twee leden als bestuursleden aan te nemen.  
Ondanks het feit dat 2 leden niet eens zijn met deze nieuwe bestuursleden worden zij 
met meerderheid van stemmen aangesteld. 
 

7. Jaarverslag door de secretaris. 
De voorzitter geeft nu het woord aan Frans Steffens die het jaarverslag zal voorlezen.  
Hierover zijn geen vragen.  Frans  bedankt voor het verslag.  
 

8.    Financieel jaarverslag door de penningmeester. 
De voorzitter geeft het woord aan Antoon Gerlag voor het financieel jaarverslag 2018, 
de begroting2019 en balans per 31 dec 2018 
De volgende vragen/opmerkingen zijn gesteld:  
- Wat krijgen we voor de € 14,50 die wij als afdeling afdragen aan de KBO? 



Wil van Lier, aanwezig vanuit de KBO geeft het volgende antwoord:  
- belasting adviseurs krijgen een opleiding aangeboden 
- idem voor ouderenadviseurs en bezoekers 
- het bestuur van de regio staat in contact met de provincie en geeft advies over 

woningbouw/aanpassing, ook naar gemeenten 
- vraagt aan politieke partijen aandacht voor ouderen op diverse onderdelen 

Op dit moment is er een stevige discussie gaande over het belang van de tussenlaag 
(KBOG). Voor de afdelingen is het regiobestuur makkelijker aanspreekbaar en 
beschikt over vaste medewerker(ster)s die als vraagbaak voor de afdelingen kunnen 
fungeren. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers, op het regiokantoor werken 2 
medewerk(ster)s in loondienst. Daarnaast is er ook discussie over de fusie tussen de 
KBO en de PCOB. Een nota in deze is aangehouden. 

Tot slot is er een discussie over de rol van de KBO mbt de pensioenen. Dhr. van Lier 
geeft de laatste info in deze. 

M.b.t. het jaarverslag beloofd Antoon volgend jaar een beter overzicht te geven in het 
verslag. Omdat hij door wisseling van penningmeester overgestapt is naar een nieuw 
systeem is het op dit moment nog niet in een wenselijk overzicht.  

Verslag Kascontrolecommissie.  

De voorzitter vraagt de commissie verslag te doen van de kascontrole. Addy van 
Gisteren krijgt het woord. 
Er zijn verder geen vragen waardoor de vergadering decharge zal verlenen aan het 
financieel verslag zoals dit door Antoon is gepresenteerd. 
Benoeming kascontrolecommissie: Bep Visschers treedt af. Dank je wel voor je inzet.  
Geert wil jij nog een jaar blijven? Addie is reserve. Wil jij in de kascontrolecommissie 
en wie wil dan als reserve lid toetreden? Wie wil zich kandidaat stellen? Het geniet de 
voorkeur wanneer er enige kennis is van financiële stukken binnen een vereniging.  

Hiervoor melden zich Addy van Gisteren en Geert van Kraai aan, reserve lid is Hans 
de Vaan. 

9.  Website 
De website blijft in ontwikkeling. Blijf er naar kijken: verslagen van activiteiten en  
foto’s. Het laatste nieuws. De nieuwsbrief. Maar ook de contactpersoon voor bijv. 
kaarten, handwerken etc.. kun je hierop vinden.  
 

10.  Doelen voor 2019 
In 2019 willen we weer op dezelfde prettige manier samenwerken met onze leden. 
Zoals ik al eerder aangaf willen we de samenwerking nog wat intensiveren door te 
gaan starten met een activiteitencommissie We zijn na 3 maanden dat we het 
activiteitencentrum in gebruiken hebben al zeer tevreden: 

• Handwerken 
• Kaarten 
• Meer Bewegen voor ouderen 
• Yoga 
• Koor 
• Leeskring 



• Studiekring 
• Creatieve middag 
• Fotoclub 
• Inloopochtend 
• Koken 

 
Maar hebt u nog meer ideeën: kom naar het bestuur. Ook het bestuur heeft nog 
enkele ideeën, maar daar hoort/leest u  t.z.t. meer over in de nieuwsbrief 
Bestuur en gemeente en verhuurder zijn al in overleg voor een kleine uitbreiding 
van het Activiteitencentrum  op Kerkeland 7b 

 

11. Rondvraag 
Wie heeft er iets voor de rondvraag? 

- Er wordt uitleg gegeven over de afscheiding van de afdeling Beuningen (BWBW) 
 

12. Sluiting.  
Een korte pauze en daarna de likeur proeverij. 
De voorzitter dankt dhr. Wiel van Lier heel hartelijk voor de steun die hij ons ook dit 
jaar weer heeft gegeven en voor zijn aanwezigheid op deze vergadering. 
Op naar de proeverij !! 

 

 
 
 

 

 


