
Ledenvergadering KBO Velden in vogelvlucht 
Als voorzitter Ine Jacobs op dinsdag 1 maart 2016 in de zaal van het ‘Wapen van Velden’ met haar mooie 
voorzitters hamer de vergadering opent bevinden zich totaal 92 KBO leden in de zaal. Een heel mooie opkomst. 
Deze middag eerst de ledenvergadering en aansluitend kienen wat het merendeel van de leden heel leuk vindt. 
Totaal hebben zich 9 leden afgemeld. 
Uiteraard wordt verslaglegging van deze ledenvergadering in de vorm van notulen op een later tijdstip door de 
secretaris uitgevoerd.  
Hierbij alvast enige zaken uit deze vergadering heel beknopt op een rij. 
 
Algemeen: 
Ledenbestand 2015 totaal 456 leden 
Nieuwe leden in 2015 totaal 37 personen 
Overleden in 2015 10 personen 
Afmeldingen door verhuizing, verzorgingshuis of anderszins 12 personen 
 
Notulen, jaarverslag 2015 en Jaarprogramma 2016 
De leden hebben de diverse verslagen bij de Nestor/ nieuwsbrief eerder ontvangen. De vergadering heeft geen 
op- aanmerkingen op de notulen en het jaarverslag. Beide stukken  worden met dank aan de secretaris 
goedgekeurd. Ook het Jaarprogramma 2016 wordt akkoord bevonden.  
 
Financieel verslag 2015, kascontrole en begroting 2016 
Het financiële verslag wordt uitgedeeld. Voorzitter Ine geeft samen met penningmeester Cor duidelijk tekst en 
uitleg. Benadrukt wordt dat we ondanks een beperkte contributie verhoging toch met een jaarlijks tekort van iets 
meer dan € 2.000,- worden geconfronteerd.  
Opmerking: De bestemmingsreserves van de diverse activiteiten worden buiten beschouwing gelaten. 
Ine schets verder hoe andere KBO afdelingen - zoals Arcen, Lomm en Wanssum jaarlijks aan extra middelen 
komen.  
Vragen worden gesteld over de bestemmingsreserve van het biljarten en over de controle commissie en het 
financiële verslag in het algemeen. Financieel verslag 2015 en begroting 2016 worden met dank aan de 
penningmeester goedgekeurd. 
Kascommissie bij monde van Jan Theelen stelt de vergadering voor de penningmeester decharge te verlenen. 
Nieuwe kascommissie 2016 is Jan Theelen , Ger Peeters en reserve Herman Middelink. 
 
Bestuursverkiezing 
Wiel Scheffer is in januari gestopt. Cor van der Zanden is aftredend en herkiesbaar. Er is nog een openstaande 
vacature. Annie van Heesch en Nardje Lenssen ( thans aspirant bestuurslid) stellen zich kandidaat. Er hebben 
zich verder geen nieuwe kandidaten aangemeld. Beide dames worden gekozen als nieuw bestuurslid. Daarmee 
komt het totaal aantal weer op 9 leden. 
 
Diversen 
Op 1 oktober 2016 viert KBO Velden 60 jarig jubileum. Een werkgroep binnen het bestuur gaat aan de slag om 
een – bescheiden- middag programma op te zetten. 
Uit de vergadering komt voor het vormen van werkgroepjes voor het 60 jarig jubileum en voor het organiseren  
van inloopmiddagen weinig respons. Het bestuur bekijkt intern vorming werkgroepjes. 
De kosten van de nieuwsbrief en een inventarisatie van de mensen uit de zaal die de website van de KBO 
Velden bezoeken komt eveneens aan de orde. Met name bezoek aan de website moet nog groeien. 
 
Na precies 1 uur vergaderen sluit de voorzitter de vergadering. 
Truus en Wim hebben dan vrij baan om verder de middag te vullen met kienen voor de liefhebbers. 
 
Ger van Rensch 
 



 
 
 
 
 
  
 
        
  
  
	


