VERSLAG VAN DE INGELASTE ALGEMENE LEDENVERGADERING
DD 11 DECEMBER 2019.
Aanwezig namens het bestuur: Tonny Zeeuwen (voorzitter) Theo v/d Broek
(ledenadministrateur) Gerda van Osenbruggen en Ellie Bouman,
Afwezig mkg: Antoon Gerlag en Jan Hol.
53 leden.
1. Opening
Namens het bestuur heet de voorzitter iedereen hartelijk welkom op deze ingelaste
algemene ledenvergadering. Het enige agendapunt tijdens deze vergadering is onze
huidige relatie en lidmaatschap met de KBO/PCOB
2. Mededeling:
Voordat begonnen wordt bij het agenda punt KBO vraagt Tonny aandacht voor Elly
Bouman die afscheid gaat nemen als bestuurslid van onze vereniging. Tonny refereert
aan de lange tijd waarin Ellie zich voor de vereniging heeft ingezet met veel humor en
enthousiasme. Gelukkig blijft ze lid want het is en blijft “een gezellig miens!”
3. Al lange tijd wordt binnen de Unie KBO en PCOB gesproken over de toekomst van
deze overkoepelende organisatie. Op dit moment moeten wij als vereniging een besluit
nemen op de vraag of wij lid blijven van de KBO/PCOB of dat we ons aansluiten met
de nieuwe organisatie MAJEUR. Om de vergadering zo goed mogelijk te informeren
heeft Tonny een digitale presentatie gemaakt die zij nu gaat vertonen.
Naar aanleiding van de presentatie worden enkele vragen gesteld:
• Is Brabant nog onderdeel van de KBO?
o Neen. Zij zijn jaren geleden hun eigen weg gegaan.
• Wat gaat dit betekenen voor de contributie?
o Wanneer wij lid blijven van de KBO zal dit waarschijnlijk een verhoging
van de contributie betekenen omdat de kosten door minder leden
“opgebracht” moeten worden. De verwachting is dat de contributie in de
nieuwe vereniging voorlopig blijft zoals deze nu is. Voor ons als bestuur
een belangrijk uitgangspunt. Los van dit alles is er wel een voorstel van het
bestuur in de maak om onze contributie met € 2,50 te verhogen. Dit wordt
in de jaarlijkse AlgemeneLedenVergadering die in maart 2020 wordt
gehouden voorgelegd.
• Vraag: Op welke onderdelen gaat de nieuwe vereniging zich vernieuwen.
o Het antwoord zal nog in de presentatie gegeven worden.
• Behouden we onze huidige ledenpas?
o Dat is op dit moment niet duidelijk, er blijft wel een leden pas.
• Waarom ons aansluiten bij een nieuwe organisatie en niet zelfstandig door gaan?
o Wij als bestuur vinden het belangrijk onderdeel te zijn en blijven van een
landelijke organisatie die de belangen van onze doelgroep in “Den Haag”
vertegenwoordigd. Daarbij kunnen we gebruik blijven maken van de
voordelen zoals we die nu ook al kennen (ledenadministratie, Nestor,
kortingen, hulp en ondersteuning)

Wanneer wij ervoor kiezen om ons aan te sluiten bij de nieuwe organisatie dan stellen
wij wel dit te doen met in acht neming van een proeftijd van 2 jaar.
Op dit moment wordt voorgesteld om conform artikel 13 van onze statuten en artikel
10 van ons HH regelement het volgende in stemming te brengen:
U stemt voor aansluiting bij de nieuwe organisatie Majeur door het groene stemblaadje
omhoog te houden.
U stem tegen aansluiting bij de nieuwe organisatie Majeur door het rode stemblaadje
omhoog te houden.
Alle aanwezige leden hebben beide stemblaadjes ontvangen.
Uitslag stemming:
Voor aansluiting bij de nieuwe organisatie Majeur: 53 uitgebrachte stemmen.
Tegen aansluiting bij de nieuwe organisatie Majeur: 0 uitgebrachte stemmen.
Stemonthoudingen: 0
Bij deze is besloten dat wij als DRONIO Druten ons lidmaatschap bij de KBO/PCOB
per 31 december 2019 opzeggen en ons vanaf 1 januari 2020 aansluiten bij de nieuwe
organisatie Majeur. De statuten en HH regelement zullen hiervoor aangepast worden.
Nadat vanuit de zaal een bedankje wordt uitgesproken naar het bestuur in het
algemeen en Tonny in het bijzonder wordt deze vergadering gesloten.
Frans Steffens
secretaris.

