Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de KBO afdeling EdeBennekom van woensdag 16 maart 2016
Aanwezig zijn 43 leden, 6 bestuursleden en verder zijn 9 leden zijn met kennisgeving
afwezig.
1: Opening door de voorzitter en vaststelling agenda.
a De voorzitter, Janus van Riel, opent om exact 14.00 uur de vergadering en heet
een ieder van harte welkom.
Een bijzonder woord van welkom voor Evelien Bos. Zij zal na sluiting van deze
Algemene Ledenvergadering de nieuwe website van onze afdeling presenteren.
Hierna vraagt de voorzitter Janus van Riel een ogenblik stilte voor de leden die in het
afgelopen jaar zijn overleden en geeft de aanwezigen de volgende overweging mee:
De achtbaan is mijn leven
Het leven is een heftig en verblindend spel,
het is risico nemen,
vallen en weer opstaan.
Het is je eigen top willen bereiken,
en onvoldaan en teleurgesteld zijn als je dat niet lukt.
b Vaststelling agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2: Voorstellen Frans Bik als Vrijwillige Ouderen Adviseur
De voorzitter geeft Frans Bik het woord en deze stelt zich voor aan de vergadering.
Hij memoreert dat hij zich vorig jaar heeft aangemeld en een cursus heeft gevolgd
om als VOA werkzaam te kunnen zijn. Hij is op dit moment de enige KBO VOA’er
van onze afdeling. De PCOB beschikt over 6 VOA leden en het is de bedoeling
hiermee nauw samen te gaan werken. Verder vertelt Frans Bik e.e.a. over de inhoud
van deze functie en roept kandidaten op ter versterking. Er zal in deze of een
komende Nieuwsbrief nog een artikel m.b.t. dit onderwerp verschijnen.
3: Lid van Verdienste Tonny Postma
Janus spreekt Tonny Postma toe en memoreert haar grote verdiensten als
vrijwilligster voor onze afdeling. Zij is lid sinds 1 januari 2000 en was onder meer
actief als lid van O & O en verder heeft ze vele jaren het invouwen/samenstellen van
de Nieuwsbrieven verzorgd en ook had ze haar eigen bezorgwijk.
Van de voorzitter mag ze een oorkonde met bijbehorend speldje ontvangen met
daarnaast nog een bos bloemen.
4: Vaststellen van de notulen van de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 11
maart 2015
Er zijn m.b.t. deze notulen, tekstueel noch inhoudelijk, geen opmerkingen waarna
deze vervolgens met dank aan de 2de secretaris Bertus Damman, worden
goedgekeurd en ondertekend.
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5: Toelichting op het Technisch Jaarverslag 2015
De voorzitter geeft mondeling een opsomming en waar nodig een toelichting op het
Technisch Jaarverslag 2015. Hierbij een verkorte weergave van de activiteiten:
~ 7 januari 2015 Nieuwjaarsbijeenkomst. Ruim 55 leden waren aanwezig op de
Nieuwjaarsbijeenkomst in de Open Hof.
~ 21 januari 201 Project “Veilig thuis”
Hiermee wil de Unie KBO bevorderen en faciliteren dat senioren langer zelfstandig
en veilig thuis kunnen blijven wonen. De aanwezigen, ruim 50 personen, hebben veel
vragen gesteld en hebben daarop duidelijke antwoorden gekregen van de drie
deskundigen. Al met al een zeer geslaagde middag.
~ 18 februari 201 “Richtingwijzers in je leven”. Een lezing door onze Pastoraal
Adviseur Hans Lucassen. Er zijn meer dan een miljard katholieken over de hele
wereld.
11 maart 2015
Algemene Ledenvergadering. Aanwezig waren 32 leden, 7
bestuursleden en verder waren 7 leden afwezig met kennisgeving.
17 maart 2015
Workshop koken. Zeven bestuursleden van KBO Ede
Bennekom deden mee aan een Workshop koken van Indonesische gerechten onder
leiding van een bekende kok uit Ede, Juul van Slooten. Zij werden geassisteerd door
drie ervaren leden van onze eigen afdeling. Er moest hard worden gewerkt, gezien
het feit dat er een buffet gemaakt moest worden 50 personen.
15 april 2015
Regiotaxi Gelderland. Mevr. Yvonne van Geel was voor deze
middag uitgenodigd om een presentatie te verzorgen over het verleden, heden en de
toekomst van de Regiotaxi Gelderland. Er waren 28 personen aanwezig op deze
middag.
20 mei 2015“Brandveilig wonen”. 23 personen waren aanwezig op deze
themamiddag “Brandveilig wonen”, verzorgd door Peter Kramer, voorlichter en
medewerker Risicobeheersing Brandweer Gelderland-Midden.
2 juni 2015 Busreis. De Jaarlijkse busreis ging dit keer naar Leiden met onze vaste
chauffeur Adri de Groot van touringcarbedrijf De Groot en als reisdoel onder meer
het Rijksmuseum voor de Geschiedenis van de Natuurwetenschappen en
Geneeskunde Boerhave. Verder kon men genieten van een heerlijke goed verzorgde
lunch, een boottocht door de grachten van en een heerlijk diner.
17 juni 2015 Lezing over hosta’s. De laatste activiteit voor de zomervakantie was
een lezing over hosta’s door Hans Luiten, ons eigen lid uit Otterlo.
16 sept. 2015
Bingomiddag. Als eerste activiteit na de zomervakantie werd de
jaarlijkse bingomiddag georganiseerd onder leiding van onze bingo-man Beer
Radstaat. Er waren 42 bingo liefhebbers op deze middag.
21 okt. 2015 KBO middag ‘Voor Elkaar’. Op deze middag waren ruim 40 leden
aanwezig om met elkaar van gedachten te wisselen over een aantal zaken die ons
bezig houden bij de KBO (Katholieke Belangen Organisatie).
KBO, dat staat ook voor Kwaliteit van Leven, Belangenbehartiging en Omzien naar
elkaar.
Tijdens deze middag werd het woord gevoerd door Douwe Ettema, coördinator Hulp
bij Belastingaangifte, Greet Groeneveld, coördinator Zorg en Welzijn en Gerard
Ogink, secretaris van de COSBO. In de Nieuwsbrief, Jaargang 22 nr. 12 van
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december 2015 verscheen een uitgebreid verslag van deze middag.
28 okt. 2015 Rondleiding bij de LOE. Op deze woensdagavond was er een
rondleiding gepland in de studio van de Lokale Omroep Ede (LOE). Er waren 12
KBO leden aanwezig die ontvangen werden door Chris Ouboter, redacteur van de
LOE.
18 nov. 2015
Mgr. Dr. Alphons Ariëns. Op deze KBO middag hield pastoor
Henri ten Have voor ongeveer 25 leden een interessante lezing over Mgr. Dr.
Alphons Ariëns. Henri ten Have is vice- postulator van het zaligverklaringsproces van
Alphons Ariëns. Een uitgebreid verslag van deze presentatie is verschenen de
Nieuwsbrief Jaargang 22 nr. 12 van december 2015
26 nov. 2015
KBO Vrijwilligersavond. In totaal hadden 42 personen zich
aangemeld voor deze avond. Arend Top verzorgde deze avond met een lezing en
workshop `Geheimen en Verleiding van cacao en chocolade`.
18 dec. 2015
Kerstviering en Kerslunch. De traditionele kerstviering werd
gehouden in de kerkzaal van “De Open Hof” aan de Hoflaan 2 in Ede. Een mooie en
inspirerende dienst met voorgangster Sylvia von Kriegenbergh, lectrice Ria Kastelein
en verder m.m.v. het koor Cantabile onder leiding van Noortje.
De opbrengst van de collecte bedroeg € 164,-- en was bestemd voor de commissie
Zorg en Welzijn. Na afloop van de kerstviering konden de 94 leden die ingeschreven
hadden, genieten van het kerstlunch. Helaas voldeed de lunch niet aan de gestelde
verwachtingen. Het bestuur heeft e.e.a. ten zeerste betreurt en zijn welgemeende
excuses aangeboden.
Onder ‘Overige activiteiten’ kan melding worden gemaakt van de volgende
onderwerpen:
4 februari 2015
‘Samen uit eten’. Ongeveer 20 leden gingen samen uit eten bij
het pannenkoekhuis “De Langenberg”. Het was een heel gezellige avond.
20 mei 2015 SWO Lentemarkt. In samenwerking met Welstede en diverse
organisaties voor senioren werd op 20 mei 2015 een Lentemarkt georganiseerd in
het gebouw van de SWO aan de Stationsweg.
Nieuwsbrief
De Nieuwsbrief verscheen in 2015 in dezelfde frequentie als de Nestor, namelijk 10
maal..
Jaarboek
Het jaarboek 2016, met informatie van commissies, bestuur en voorlopige activiteiten
voor de leden, werd onder de leden van KBO Ede-Bennekom in 2015 verspreid
samen met de laatste Nieuwsbrief en de Nestor.
Belastingactiviteiten
In de eerste maanden van 2015 is de ondersteuning bij het invullen van een
belasting aangifte 2014 op gang gekomen. Vier KBO HUBA’s (hulp bij belasting
aangifte) zijn voor een studiedag naar Arnhem geweest. In oktober zijn alle HUBA’s
op cursus geweest om zich voor te bereiden op het aangiftejaar 2015. Dat zal anders
gaan dan gebruikelijk. Er kan dan alleen van de vooraf ingevulde aangifte gebruik
worden gemaakt. De aangifte kunnen alleen worden ingevuld met een actieve
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internetverbinding en een machtigingscode. De startdatum is verschoven van 1
februari naar 1 maart. Ook de inlevertermijn zal verschoven worden van 1 april naar
1 mei. Ook de wijzigingen in aftrekposten en huurtoeslag vraagt de nodige scholing.
Het HUBA team bestaat nu uit:
Vilma Schellenberg, Hans van der Laan, Leo van der Kleij en Douwe Ettema. Laatst
genoemde is coördinator van dit team.
Vilma gaat geen nieuwe klanten aannemen en gaat geleidelijk afbouwen. Het zou
prachtig zijn als haar plaats kan worden ingenomen door een iemand anders.
In 2015 zijn 133 aangiften behandeld, zie onderstaande tabel
Lid van…

Aantal
personen

Resultaat

Aantal
personen

KBO

65

Nog te betalen

37

PCOB

29

Terugontvangen 80

ANBO

30

Geen
teruggave/geen
betaling

Geen lid
Totaal

16

9
133

Totaal

133

De Commissie Zorg en Welzijn
Door Greet Groeneveld werd in 2015 aan 26 leden een bezoek gebracht. Daarvan
werden 24 leden thuis bezocht en daarnaast één van onze leden in het ziekenhuis
Gelderse Vallei en één in het revalidatiecentrum te Veenendaal. De boeketten voor
deze twee leden werden thuis bezocht. In de Kerstweek werden 12 leden bezocht en
zij zijn toen verblijd met een Kerstattentie namens onze afdeling.
Verder zijn er een aantal wenskaarten en een condoleancekaart verstuurd. Ook werd
telefonisch aandacht besteed aan leden die dat nodig hadden.
Het bestuur bedankt tenslotte alle vrijwilligers voor hun geweldige inzet. Zonder hen
zou de KBO Ede-Bennekom niet zijn wat het nu is.
6: Financiën
Financieel jaarverslag 2015
De 1ste penningmeester Wim Reimink geeft een heldere toelichting op de verstrekte
cijfers. Vanuit de vergadering worden er verder geen opmerkingen geplaatst.
De kascontrolecommissie, bestaande uit de leden Johan Velthuizen, Wim Kastelein
en Mary-Ann Borggreve, doet bij monde van Johan Velthuizen kort verslag, verwijst
naar het bijgevoegde verslag en verklaart dat zij de Balans 2015 en de Jaarrekening
2015 heeft geverifieerd en akkoord bevonden. De Jaarrekening is daarna door de
4

Algemene Ledenvergadering vastgesteld en goedgekeurd, waarbij het bestuur is
gedechargeerd.
7: Begroting 2016
De penningmeester geeft een toelichting op de begroting 2016 en deze wordt daarna
met dank aan de penningmeester vastgesteld en goedgekeurd. De voorzitter
bedankt Wim Reimink voor zijn duidelijk overzicht en heldere toelichting.
8: Definitieve vaststelling contributie 2016 en vaststellen contributie 2017
Het bestuur stelt voor om de contributie voor 2016 als volgt te verhogen:
- Alleenstaanden: van € 20,50 naar € 21,50.
- Echtparen/samenwonenden: van € 35,00 naar € 37,00.
Ten grondslag aan deze verhoging ligt:
- Het beleid en de wensen betreffende het behouden van het aantal
en een eventueel uitbreiden van het aantal activiteiten voor de leden.
- De stijgende kosten om bedoelde activiteiten te bekostigen.
- Een daling van het aantal donaties.
- Een krimp van het aantal advertenties in het Jaarprogrammaboekje en de
Nieuwsbrief.
- De meerkosten van het drukwerk.
- Een toekomstige bijdrage aan de COSBO i.v.m. een daling
of zelfs stopzetting van de gemeentelijke subsidie aan de COSBO.
- Een verhoogde afdracht aan de Unie KBO.
Voor 2017 is vooralsnog geen verdere verhoging van de contributie gepland. Wel
moet rekening worden gehouden met een eventuele indexatie.
De Algemene Vergadering gaat hierna akkoord met de genoemde verhoging van de
contributie.
9: Bestuursverkiezing
9a Volgens het rooster van aftreden zijn er 2016 geen bestuursleden aftredend.
9b Aftreden van Janus van Riel en benoeming Adri Koch als voorzitter ad interim.
De aftredende voorzitter Janus van Riel meldt dat hij tijdens de ALV van 11 maart
2015 aangekondigd heeft in 2016 te willen stoppen als voorzitter.
In het afgelopen jaar zijn diverse mensen benaderd voor deze vacature maar helaas
is er tot heden geen kandidaat gevonden voor deze functie. De huidige vicevoorzitter/1ste secretaris neemt tijdelijk als voorzitter ad interim de werkzaamheden
van de voorzitter over, zolang er geen geschikte kandidaat is gevonden.
Janus geeft verder een toelichting aangaande zijn besluit om na 11 jaar zijn
voorzitterschap ter beschikking te stellen en overhandigt vervolgens de
voorzittershamer aan Adri.
De vergadering kan zich vinden in deze gang van zaken.
Hierna wordt Janus door Adri Koch bedankt voor zijn grote inzet en kennis van
zaken. Hij spreekt zijn waardering uit voor het feit dat Janus beschikbaar blijft voor
met name PR
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Vervolgens overhandigt Adri aan Janus een oorkonde van KBO Gelderland met een
daarbij behorend zilveren speld voor zijn grote verdiensten voor de KBO afdeling
Ede-Bennekom en verder namens onze afdeling Ede-Bennekom een standaard met
daarin gegraveerd het logo van de KBO met de tekst: “Dankbaarheid is de
herinnering van het hart. Janus, bedankt voor je grote inzet, Houdoe!”
Tenslotte mag Pieternel een mooie bos bloemen in ontvangst nemen als symbolisch
gebaar voor de vele uren dat Janus, vanwege KBO werkzaamheden, niet thuis was.
Janus zegt in zijn dankwoord zeer verrast te zijn en bedankt iedereen nogmaals.
10: Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
Volgens rooster is Wim Kastelein aftredend. In de kascommissie is dan nog
functionerend Johan Velthuizen (3de jaars) en Mary-Ann Borggreve (2de jaars).
Hans Luiten (1ste jaars) stelt zich beschikbaar als lid en de vergadering gaat daar
unaniem mee akkoord. Vanuit de vergadering geeft Janus van Riel aan beschikbaar
te zijn voor de functie van reserve lid. Ook hiermede gaat de ALV akkoord.
9: Diversen
a Ledenbestand
In ons jaarverslag van 2015 staat vermeld dat het leden bestand per 1 januari 2016
precies 600 leden bedroeg. Sinds 1 januari 2015 hebben we helaas afscheid moeten
nemen van 59 leden en we mochten 29 nieuwe leden verwelkomen. Dus een
terugloop van 30 leden.
Het aantal leden per heden 16 maart 2016, bedraagt 599.
b Voortgang speerpunten van Beleid
Voor 2016 zal er door het bestuur vooral worden gekeken naar nieuwe
ontwikkelingen welke zich aandienen zoals:
- Toenemend gebruik van internet voor allerlei doeleinden, zoals internetbankieren,
gebruik van DigiD, belastingaangifte via internet, dus zonder de bekende blauwe
enveloppe.
- Bezuinigingen in de zorg.
- Minder subsidieverlening aan de ouderenbonden door de gemeente.
- Samenwerking KBO en PCOB.
Na sluiting van de vergadering, waarbij iedereen bedankt wordt voor zijn/haar
aanwezigheid en inbreng, presenteert Evelien Bos op heldere en duidelijke wijze de
nieuwe website van onze afdeling Ede-Bennekom. Deze nieuwe en
gebruiksvriendelijke website zal waarschijnlijk eind april operationeel zijn.
Bertus Damman
2de secretaris
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