
Snel verloop Algemene Leden Vergadering KBO Velden 2020  
 
De Algemene Leden Vergadering wordt gehouden 10 maart 2020 in het ‘Wapen van Velden’ 
(Café Bouten) 

Als voorzitter 
Ine Jacobs rond 
14.00 uur de 
vergadering 
opent is de 
gezellige 
ingerichte zaal 
gevuld met het 
mooie aantal van 
84 KBO leden. 
Ine geeft aan blij 
te zijn dat ze de 
vergadering kan 
meemaken 
omdat ze nog 
niet helemaal is 

hersteld van haar heup operatie en maakt van de gelegenheid gebruik om iedereen te bedanken 
voor de vele spontane reacties tijdens haar ziekte. 
Tijdens de opening noemt ze de namen van de 8 leden die het afgelopen jaar zijn overleden. 
Uit respect wordt 1 minuut stilte in acht genomen. 
 
De notulen van de ledenvergadering van dinsdag 12 maart 2019 en het Jaarverslag 2019 die 
allebei door secretaris Marie-José Peters zijn opgesteld, worden zonder op- of aanmerkingen uit 
de vergadering goedgekeurd. 
Voor de keurige verslaglegging van beide jaarstukken ontvangt secretaris Marie- José een 
welgemeend applaus. 
 
Het financiële verslag wordt uitgedeeld en de leden krijgen voldoende tijd om dit door te nemen 
alvorens dit wordt besproken. 
Ine geeft aan dat reserves met name bij het Meer Bewegen Voor Ouderen aan het oplopen zijn. 
Voor dit jaar heeft het bestuur besloten om de bijdrage MBVO tijdelijk met € 30, - te verlagen.  
Deze verlaging is tijdelijk. Indien nodig vervalt over 1 of 2 jaar deze weer. 
Uit de vergadering komen geen vragen over dit keurige verslag. 
Penningmeester Cor van der Zanden die voor de laatste keer na 12 jaar dit verslag heeft opgesteld 
ontvangt hiervoor een luid applaus uit de zaal. 
Albert Paulus doet verslag namens de kascontrolecommissie. Een kleine bijsturing wordt gemeld, 
maar het geheel klopt en ziet er keurig en overzichtelijk uit.  
Hij stelt instemming met het financiële verslag en dechargeverlening voor. 
De nieuwe kascontrolecommissie 2020 bestaat uit Maurits Stubenrouch, Arie Kruijning en 
reserve Mary Bosboom. 
Over de begroting 2020 wordt een vraag gesteld of reserves ingezet kunnen worden om 
activiteiten van de KBO goedkoper te organiseren. Er onstaat een discussie en voorzitter Ine geeft 
aan dat we dit punt zullen bespreken in de volgende bestuursvergadering. 



 
Annie van Hees en Nardje Lenssen zijn aftredend en herkiesbaar. Het bestuur stelt Hay Lucassen 
(thans aspirant- bestuurslid) kandidaat als bestuurslid. 
Er hebben zich geen leden gemeld voor genoemde bestuursfuncties. Annie, Nardje en Hay 
worden door de vergadering herkozen/gekozen als bestuurslid. Hay gaat de functie van intern 
secretaris vervullen. 
Er melden zich geen nieuwe kandidaten voor de functie aspirant- bestuurslid.  
Cor van der Zanden (penningmeester) is aftredend en niet herkiesbaar.  
Ine schets de periodes die Cor in het bestuur heeft gezeten. Ze benadrukt het vele goede werk en 
de verbetering van de financiële positie van onze KBO afdeling. 
Als waardering voor de bewezen diensten ontvangt hij een cadeau van onze KBO afdeling. 
Bestuurslid Jan Keijers volgt Cor op als penningmeester. 
Overigens blijft Cor wel de ledenadministratie van de  KBO afdeling Velden verzorgen. 
Via het vragenbriefje dat bij de jaarstukken was gevoegd zijn een 3-tal vragen  onder andere over 
een reanimatiecursus en besteding van reserves binnengekomen. 
Deze vragen worden in de bestuursvergadering door het bestuur verder afgehandeld. 
 
 

Verder heeft 
Frans Vousten 
eerder 
aangegeven na 
meer dan 25 jaar 
te stoppen met 
ledenwerving. 
Als waardering 
voor dit werk, 
maar ook voor de 
vele andere 
vrijwilligerstaken 
binnen onze 
afdeling is de 
heer Ger 
Timmermans 

Regiovoorzitter van de KBO aanwezig om hem lovende woorden toe te spreken en hem de 
zilveren speld van de KBO op te spelden. 
 
Na iets meer dan 45 minuten sluit voorzitter Ine de vergadering.  
Daarna wordt er gezellig gekiend of nog even nagepraat. 
 
Ger van Rensch  
maart 2020 
 
 
 


