
        
        
      
         

Notulen Algemene Ledenvergadering 
van 3 maart 2015.   
        
                                                                                                         Aanwezig:  84 leden. 
 

1. Opening en mededelingen.                                             
De voorzitter Ine Jacobs  heet alle aanwezigen van harte welkom.  
Allereerst  wordt er de aandacht  gevraagd voor de  15 KBO leden die in het jaar 2014 
zijn overleden. De namen worden voorgelezen en in gedachten zijn we bij hen.  
Afmeldingen: 14 personen hebben zich afgemeld voor deze vergadering. 
Mededelingen:  
1. De KBO fietsmiddag vindt plaats op de 1e en 3e dinsdag van de maand.          
2. De Avond 4 Daagse in Velden vindt dit jaar plaats op 2-3-4- en 5 juni.         
      Mensen die mee willen helpen kunnen zich melden bij Gerda Driessen en      
      Chrit Janssen. 

 
2. Notulen Algemene ledenvergadering van  11  maart 2014.   

            Gert Jacobs merkt op dat zijn naam verkeerd staat vermeld bij punt 5 op pagina 2.   
            Ger  moet Gert zijn. Verder zijn er geen opmerkingen over dit verslag met dank aan de           
            secretaris Marie-José Peters. 
 

3. Jaarverslag 2014. 
             Over dit verslag zijn er geen opmerkingen en het wordt vastgesteld met dank  
  aan de secretaris Marie-José Peters. 
                                  

4. Jaarprogramma 2015. 
     Ook over dit programma zijn er geen opmerkingen en het wordt goedgekeurd 

 met dank aan de samensteller Ger van Rensch.        
 

5. Financieel verslag, verslag kascontrolecommissie en nieuwe kascommissie. 
In 2016  komen we er niet onderuit om de contributie te gaan verhogen. Van onze 
contributie van Euro 21,00 gaat jaarlijks ruim Euro 15,00 naar de Unie KBO. . 
We zijn aan het interen op onze reserves en het voorstel van de penningmeester is 
om m.i.v. 2016 de contributie te verhogen met Euro 3,00.  
Dit voorstel wordt door de vergadering aangenomen. Reeds in 2010 is hiervoor al  
goedkeuring voor gegeven door de Algemene Ledenvergadering.  
Het financieel verslag wordt goedgekeurd. Dank aan de penningmeester Cor van  
der Zanden. 
Begroting 2015. 
Gert Jacobs heeft nog een opmerking over de begroting 2015  namelijk: 
De benaming afschrijving biljarts moet zijn: eigen bijdrage biljarts. 
De begroting wordt vastgesteld met dank aan de penningmeester. 
Kascommissie. 
Martha Vercoulen geeft de penningmeester een pluim. Cor heeft het goed gedaan, 
De bank en de kas zijn gecontroleerd door Martha Vercoulen en Gert Jacobs en alles is 
weer  keurig in orde bevonden. 
De kascommissie voor 2015 bestaat uit Jan Theelen  en Gert Jacobs; reserve lid is Ger 
Peeters. 



  
 
 

6. Veranderingen in de zorg. 
De voorzitter geeft in het kort wat informatie hierover. 
- In Lomm vindt op 11 maart een informatiemiddag plaats waar de gemeente 

aanwezig zal zijn om uitleg te geven over de WMO. Wel even aanmelden. 
- 2015 is het jaar van de waarheid alles in het kader van de WMO en de 

veranderingen die er plaatsvinden moet nog vorm krijgen. 
- In de Seniorenraad wordt gesproken over openbaar vervoer en voorzieningen. 
- Er is een website: meldingen WMO. Zaken die mislopen s.v.p. melden op deze 

site.    
- BMV  ‘De Vilgaard’: zijn er opmerkingen en klachten/of verbeterpunten dan kan 

men die doorgeven aan het bestuur . 
- De fietsstalling zal in mei klaar zijn en het is bekend dat het bij de  voordeur tocht. 
- Mevr. Hendriks-Mans vraagt zich af waarom het kienen in Café ‘Aan de Pômp’ 

gebeurt. Dit is misschien tijdelijk en het heeft ermee te maken dat er m.i.v. januari 
geen geschikte ruimte vrij  was voor de kieners in de BMV. Op den duur kan dit 
misschien plaatsvinden in ‘de Rozenhof’ of toch nog in ‘De Vilgaard’? 

 
7. Bestuursverkiezing. 

- Josefien Wijnhoven is aftredend en zij stelt zich niet meer herkiesbaar. 
- Jo van Keeken is gestopt met zijn taak als vicevoorzitter en bestuurslid. 

Zijn overige taken als vrijwilliger  blijft hij uitvoeren. 
- Chrit Janssen is aftredend en hij wordt herbenoemd voor een volgende periode. 
- Gerda Driessen was aspirant bestuurslid en zij wordt  nu officieel benoemd als 

bestuurslid. Op dit moment zijn we nog op zoek naar een of meer aspirant 
bestuursleden. De voorzitter vraagt aan de aanwezigen of er zich iemand kandidaat 
wil stellen. Omdat er zich niemand meldt komt er alsnog een oproep in de 
Nieuwsbrief. 

- Josefien krijgt een bloemetje aangeboden voor het vele werk dat zij heeft verzet de 
afgelopen 12 jaar. Gelukkig blijft ze actief als vrijwilliger en zij kijkt terug op een 
prettige samenwerking als bestuurslid. 

- Jo van Keeken is vandaag niet aanwezig en hij zal op een later tijdstip worden 
bedankt voor zijn jarenlange KBO  bestuurswerk. 

 
8. Rondvraag. 

- Gert Jacobs zegt dat de financiën eenvoudiger kunnen worden geboekt; hij biedt 
aan om hier samen met de penningmeester naar te willen kijken. 

- Maurits Stubenrouch vertelt dat de verlichting bij de BMV niet voldoet. Bij de  
herinrichting wordt hier naar gekeken. 

- Gert Jacobs heeft ideeën over de inrichting van de KBO  jaarstukken. Hij wil zijn  
deskundigheid hierin stoppen. Kasverkeer is vrij omvangrijk en gevaarlijk. Advies  
het kasverkeer zo laag mogelijk houden en zoveel mogelijk via machtiging. 
De penningmeester antwoordt dat niet elk lid een machtiging wil afgeven.         

 
9. Sluiting.       

  Om 15.00 uur sluit de voorzitter de vergadering;  zij dankt alle aanwezigen voor de  
komst en zij wenst iedereen nog een fijne Kienmiddag.     

  
 
M.J. Peters.  

 
  



   
 
 
 


