KBO GELDERLAND
Afdeling Ede/Bennekom
Notulen van de Algemene Leden Vergadering (ALV) van woensdag 15 maart 2017
Locatie: De Bosroos (hoek rotonde Veenderweg), ingang Rozenlaan te Ede
Aanwezig: 45 leden.
Voorts van het bestuur de heren A.J. Damman (2de secretaris), J.E.F. Deuning (bestuurslid
commissie O & O), A. Koch (1stesecretaris en voorzitter a.i.), J.W. Reimink (1ste penningmeester) en mevr. A.E. Tax (2depenningmeester).
Afwezig met kennisgeving:
- van het bestuur: geen afmelding.
- van de leden: de dames Arts, de Munck, Veldman, Vermeulen en verder de heren Arts,
Dekker, Hopman, Klein Tank en Vermeulen.
1:

Opening door de voorzitter en vaststelling van de agenda
a Opening
De voorzitter, de heer Koch, opent om exact 14.00 uur de vergadering en heet een ieder van
harte welkom.
Allereerst vraagt hij een ogenblik stilte voor de leden die in het afgelopen verenigingsjaar zijn
overleden.
Hierna vermeldt hij de namen van de leden die verhinderd zijn deze vergadering bij te wonen
en tenslotte geeft hij de aanwezigen een ‘overweging’ mee (zie bijlage 1).
b Vaststelling agenda
De voorzitter meldt dat de heer Joop Niese vandaag werkzaam is op het stembureau maar dat
hij een ‘pauze’ heeft van 14-16 uur. Hij stelt voor agendapunt 2 te behandelen zodra hij ter
vergadering aanwezig is, waarschijnlijk om ongeveer 14.30 uur. Verder wordt voorgesteld de
vergadering na ongeveer 45 min. te onderbreken voor een korte pauze.
De vergadering gaat hiermede akkoord en de agenda wordt hierna ongewijzigd vastgesteld.

2:

Lid van Verdienste de heer Joop Niese
De voorzitter verwelkomt om ongeveer 14.30 uur Joop Niese en memoreert zijn grote verdiensten voor onze KBO afdeling. Gedurende 9 jaar was Joop (eind)redacteur van de Nieuwsbrief
en het Jaarprogrammaboekje en ook was hij gedurende al die jaren verantwoordelijk en mede
werkzaam als drukker. Hij wordt hiervoor heel hartelijk bedankt en de voorzitter stelt de vergadering voor hem te benoemen tot Lid van Verdienste. De vergadering gaat hiermede onder
applaus akkoord en hierna overhandigt de voorzitter hem de oorkonde en een speld.
Ook zijn vrouw Thea wordt hierbij niet vergeten en zij krijgt vervolgens van Adri Koch een mooi
bouquet bloemen overhandigd.
Joop bedankt tenslotte het bestuur voor dit eerbetoon.

3:

Vaststellen van de notulen van de Algemene Leden Vergadering (ALV)
van 16 maart 2016
Er zijn m.b.t. deze notulen, die op de website staan en waarvan vooraf per tafel enkele exemplaren zijn uitgereikt, tekstueel noch inhoudelijk, geen opmerkingen waarna deze vervolgens
met dank aan de 2de secretaris Bertus Damman, worden goedgekeurd en ondertekend.

4:

Toelichting op het Algemeen Jaarverslag 2016
De voorzitter meldt allereerst dat de naam ‘Technisch Jaarverslag’ is gewijzigd in ‘Algemeen
Jaarverslag’. De reden is dat dit naar de mening van het bestuur wat duidelijker is en verder
ook meer gebruikelijk.
Vervolgens geeft hij een opsomming en waar nodig een toelichting op het Algemeen Jaarverslag 2016. Ook hiervan zijn voorafgaande aan de vergadering, per tafel enkele exemplaren
uitgereikt.
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Het bestuur wil bij dezen alle vrijwilligers danken voor hun grote inzet. Zonder hen zou
de KBO Ede-Bennekom niet zijn wat het nu is.
Aangezien er vanuit de vergadering geen verdere vragen zijn, wordt het verslag vervolgens
met dank aan de auteur Adri Koch, vastgesteld en goedgekeurd.
5:

Financieel Jaarverslag 2016
De 1ste penningmeester,Wim Reiminkgeeft een toelichting op de door hem verstrekte cijfers.
a Balans 2016
~ De post Algemene Reserve bedroeg per 1 januari 2016 een bedrag ter grootte van
€ 18.061,82.
De penningmeester stelt voor om het voordelig resultaat over het boekjaar 2016 ten bedrage
van € 4.977,70 hier eveneens aan toe te voegen, waardoor dit dan per ultimo boekjaar 2016
uitkomt op een bedrag van € 23.039,52.
De vergadering gaat hiermede akkoord.
~ De inventaris staat voor een bedrag van € 1,- onder de post Activa. Dit betreft de boekwaarde ultimo 2016van aangeschafte apparatuur in 2007, te weten een laptop en beamer met toebehoren
~ Voor het Ziekenbezoek bedraagt de resterende voorziening per einde boekjaar € 1.000,- .
b Exploitatierekening 2016
~ De subsidie van de Cosbo bedroeg in 2016 € 3.934,01. De subsidie werd in 2016 tegen de
verwachting in, niet verlaagd maar er is veel onzekerheid over vermindering dan wel een algehele beëindiging van deze subsidie.
~ De drukkosten van de Nieuwsbrieven en het Jaarprogrammaboekje worden aanzienlijk hoger omdat deze nu vanaf 2017 bij de drukkerij GVO in Ede worden uitgevoerd en niet meer
met de kopieerapparatuur van de Antoniuskerk.
~ Aan contributiegelden van onze leden is € 11.884,25 ontvangen. Als oninbaar is € 144,50
afgeboekt.
~ In 2016 was er geen afdracht per lid aan de Cosbo verschuldigd.
~ De afdrachten per lid aan de Unie KBO waren in de afgelopen jaren als volgt:
- in 2010 € 11,60
- in 2011 € 11,80
- in 2012 € 11,90
- in 2013 € 12,95
- in 2014 € 13,35
- in 2015 € 14,20
- in 2016 €14,20
Het ledenaantal bedroeg per 31 december:
- 2015: 599
- 2016: 572
Dit betekent dus een daling van 27 leden.
Het bestuur stelt de vergadering voor om het exploitatie resultaat over het jaar 2016,
zijnde € 4.977,70 toe te voegen aan de Algemene Reserve.
De Algemene Ledenvergadering gaat akkoord met dit voorstel.
Vanuit de vergadering zijn er geen verdere opmerkingen en vragen en hierna bedankt de
voorzitter de 1ste penningmeester Wim Reimink voor zijn heldere toelichting en vele werkzaamheden. De aanwezige leden onderstrepen de woorden van de voorzitter met een luid applaus waarbij de heer Richard Bakker de penningmeester complimenteert met diens helder
overzicht en toelichting.
c De kascontrolecommissie
De kascontrolecommissie, bestaande uit de leden Johan Velthuizen, Mary-Ann Borggreve en
Hans Luiten, doet bij monde van Johan Velthuizen kort verslag van haar bevindingen en verklaart dat de commissie op 21 februari 2017 de boeken van de vereniging over het verenigingsjaar 2016 heeft ingezien ten huize van de 1ste penningmeester, de heer Wim Reimink, en
daarbij de Balans 2016 en de Jaarrekening 2016 keurig op orde heeft bevonden, geverifieerd
en akkoord bevonden. Het verslag is toegevoegd aan de financiële stukken (zie ook bijlage 2)
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Door het bestuur is hierna op voorstel van de kascontrolecommissie aan de penningmeester
decharge verleend voor de financiële verantwoording over het verenigingsjaar 2016 waarna
het bestuur vervolgens door de Algemene Ledenvergadering op 15 maart 2017 wordt gedechargeerd voor het gevoerde financiële beleid in het verenigingsboekjaar 2016.
De voorzitter bedankt hierna de leden van de kascontrolecommissie voor de verrichte werkzaamheden.
6:

Begroting 2017
De penningmeester geeft een toelichting op de begroting 2017.
Vanuit de vergadering zijn aangaande dit agendapunt geen verdere opmerkingen waarna de
begroting 2017 door de Algemene Ledenvergadering unaniem wordt vastgesteld en goedgekeurd.

7:

Definitief vaststellen contributie 2017 en vaststellen contributie 2018
Het bestuur stelt voor om de contributie voor het kalenderjaar 2017 niet te verhogen en deze
bedraagt dan evenals in 2016 voor alleenstaanden € 21,50 en voor echtparen/samenwonenden € 37,00.
Voor het kalenderjaar 2018 is er vooralsnog geen verdere verhoging van de contributie gepland. Wel moet rekening worden gehouden met een eventuele indexatie.
Verder ziet de penningmeester “donkere wolken” omdat bij een in de toekomst mogelijk samengaan met de lokale PCOB, een (extra) contributieverhoging niet onwaarschijnlijk is. Dit
vanwege het feit dat de contributie bij de PCOB flink hoger ligt, namelijk € 37,50 (alleenstaanden) en € 60,50 (echtparen/samenwonenden).
Zie aangaande de samenwerking met PCOB ook agendapunt 10.b2
De Algemene Ledenvergadering gaat hierna akkoord met handhaving van de contributie in
2017 op het huidige niveau en met een vooralsnog niet beoogde verhoging in 2018.
De vergadering wordt hierna met een pauze van ongeveer 20 minuten onderbroken en
daarna vervolgd met agendapunt 8.

8:

Bestuursverkiezing
De voorzitter merkt op dat er niet alleen op dit moment bestuursfuncties vacant zijn maar ook
in de naaste toekomst vacant komen.
Volgens het rooster van aftreden is in 2017 aftredend dhr. Fred Deuning, bestuurslid O. & O.
(Ontwikkeling & Ontspanning). Fred Deuning stelt zich niet meer als bestuurslid verkiesbaar
maar blijft voorlopig nog de O. & O. werkzaamheden waarnemen.
Mevr. Annelies Tax en dhr. Bertus Damman zijn dit jaar niet aftredend. Zij willen graag in
2017worden opgevolgd door nieuwe kandidaten, nu ze beiden respectievelijk sinds 2014 en in
2015, reeds gedurende 2 bestuurstermijnen zitting hebben in het bestuur,.
Verder is voor de vacature van voorzitter is nog steeds geen kandidaat gevonden.
De voorzitter a.i. dhr. Adri Koch en tevens 1-ste secretaris, blijft tijdelijk zijn plaats innemen
maar wil deze dubbelfunctie in 2017 beëindigen.
Het is tot heden niet gelukt om een nieuwe voorzitter te krijgen. Er zijn verschillende mogelijke
kandidaten benaderd en 1 kandidaat heeft ook enkele bestuursvergaderingen bijgewoond
maar heeft toch vanwege privé redenen afgehaakt.
De voorzitter doet een beroep op de aanwezigen om vooral goed rond te kijken naar mogelijke
kandidaten voor een bestuursfunctie en dan met name voor de voorzittersfunctie.
Zelf neemt het bestuur ook een aantal initiatieven die ons kunnen helpen. Dat doen wij samen
met Willy Zijlmans, de oud-voorzitter van de KBO afdeling Wageningen. Zij neemt het komende halfjaar deel aan onze bestuursvergaderingen en zal zich, naast het zoeken naar nieuwe
bestuursleden, bezig houden met verbreding/uitbreiding van onze PR activiteiten.
Ook kan een binnenkort te houden ledenenquête en een ontmoetings-en informatiemiddag
voor ca. 90 nieuwe leden (vanaf 2014 ) mogelijk kandidaten opleveren voor nieuwe bestuursleden.
Wil de Graaf merkt op dat de jongere ouderen nog werken en er in die categorie moeilijk kandidaten te vinden zijn.
Fred Deuning vraagt zich af wat te doen als de zoektocht geen resultaat oplevert.
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De voorzitter antwoordt dat dit dan een item is welke weer in de Algemene Ledenvergadering
in 2018 aan de orde is.
Tenslotte meldt de voorzitter dat Janus van Riel weliswaar geen bestuurslid meer maar wel de
bestuursvergaderingen bijwoont en wel in de hoedanigheid van ‘bestuursadviseur’. Hij stelt de
vergadering voor Janus daarom officieel als bestuursadviseur te benoemen. De ALV stemt
hier van harte mee in.
9:

Benoeming leden kascontrolecommissie voor het lopende jaar 2017
Volgens het rooster is aftredend dhr. Johan Veldhuizen (3e jaar).
In de kascommissie is nog functionerend dhr. Hans Luiten (2dejaars)en mevr. Mary-Ann Borggreve (3dejaars).
De voorzitter stelt voor om het reserve lid Janus van Riel te benoemen als lid van de Kascontrolecommissie maar merkt hierbij wel op dat Janus van Riel ook fungeert als bestuursadviseur
Hij vraagt de vergadering of er bezwaren zijn aangaande deze ‘dubbelfunctie’.
Deze worden echter niet geuit en de ALV gaat akkoord met de benoeming van Janus van Riel
als lid van de Kascontrolecommissie.
Vanuit de vergadering stelt de heer Jan van den Boom zich beschikbaar als reserve lid en ook
hiermede gaat de ALV akkoord.

10:

Mededelingen vanuit het bestuur
a Ledenbestand
Het aantal leden bedroeg per:
- 31 december 2015: 599
- 31 december 2016: 572
- 1 maart 2017: 594
In 2016 kwamen er wel 29 nieuwe leden bij maar moesten wij ook afscheid nemen van 56 leden! Gelukkig is er in 2017 weer een opgaande lijn te zien en dit heeft vooral te maken met de
nieuwe regeling aangaande de belasting invulhulp (HUBA). Om daarvoor in aanmerking te
komen moet men namelijk sinds 1 januari 2017 lid zijn van een Ouderenbond.
b Voortgang speerpunten van Beleid
In 2017 zal er door het bestuur vooral worden gekeken naar nieuwe ontwikkelingen welke zich
aandienen zoals:
b1 Digitaal vaardig worden: er is een toenemend gebruik noodzakelijk van internet voor
allerlei doeleinden, zoals internetbankieren, gebruik van DigiD en belastingaangifte via
internet, dus zonder de bekende blauwe enveloppe. De blauwe enveloppe blijft echter, mede
onder druk van onder meer de Unie KBO, een aangifte mogelijkheid.
In samenwerking met de KBO, PCOB en Malkander, de Welzijnsorganisatie van de gemeente
Ede, wordt voorlichting gegeven aangaande DigiD en internet bankieren en worden ook cursussen georganiseerd. Helaas is er wel sprake van een wachtlijst.
De voorzitter vraagt verder aandacht voor Het Scherm van Ede. Dit is een door Malkander gestart project in samenwerking met de Cosbo. Het doel is om senioren enthousiast te maken
voor het gebruik van pc en tablet. De officiële start is op 22 maart 2017. Informatie is te vinden
op www.schermvanede.nl en verder ook in Ede Stad.
b2 Samenwerking KBO en PCOB
Landelijk is de samenwerking tussen de Unie KBO en PCOB inmiddels een feit in de Stichting
KBO-PCOB. De bedoeling is ook om lokaal tot samenwerking te komen. Er heeft inmiddels
een eerste verkennend gesprek met de lokale PCOB plaats gevonden. De PCOB afdelingen
van Ede, Bennekom en Lunteren zijn inmiddels zover dat er één bestuur is voor de 3 lokale
PCOB’s.
In het eerste verkennend gesprek is de intentie uitgesproken om met de KBO Ede-Bennekom
op bepaalde terreinen samen te gaan werken. Voor de toekomst wordt gedacht aan een gezamenlijke Nieuwsbrief en het gezamenlijk organiseren van bepaalde activiteiten/cursussen.
Bij sommige activiteiten wordt al samengewerkt zoals bij de werkzaamheden van de VOA’s en
HUBA’s.
De bedoeling is om de leden via de Nieuwsbrief/website/facebook op de hoogte te houden van
de ontwikkelingen.
Wil de Graaf merkt op dat ze hoopt dat bij een gezamenlijk Nieuwsorgaan ons KBO nieuws
niet teveel wordt ‘weggedrukt’ of ‘ondergesneeuwd’ raakt zoals naar haar mening gebeurt bij
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‘Titus Breed’, het Nieuwsorgaan van de Titus Brandsma parochie.
Verder brengt Greet Groeneveld naar voren dat naar haar mening veel activiteiten wel ‘KBO’
moeten blijven.
De voorzitter antwoordt op beide vragen dat het bestuur in dezen heel voorzichtig en zorgvuldig wil opereren.
b3 Werkgroep Zorg en Welzijn
Het bestuur is van plan te komen tot een nieuwe, bredere opzet van Zorg en Welzijn en wel
een werkgroep met één coördinator die wenselijke bezoeken doorgeeft aan een aantal vrijwilligers/bezoekers die zieken en eenzamen en mogelijk ook nieuwe leden gaan bezoeken in de
verschillende wijken/werkgebieden in Ede, Bennekom en Lunteren. Verder is het de bedoeling
vrijwilligers te werven die namen willen doorgeven van wie zij denken dat die bezocht zouden
kunnen worden(signaalfunctie).
In één van de volgende Nieuwsbrieven wordt een enquête formulier ingevoegd, waarop men
kan aangeven of men benaderd wil worden als kandidaat-vrijwilliger.
b4 Bijeenkomst nieuwe leden en PR
Zoals ook al vermeld onder agendapunt 8, is het de bedoeling om alle nieuwe leden (vanaf 1
januari 2014) uit te nodigen voor een ontmoetings-/informatiemiddag, waarschijnlijk in oktober
of november 2017. Doel is nader kennis te maken en ook te vragen naar hun wensen en activiteiten.
Verder is het de bedoeling meer aan PR te doen, met name in de lokale ‘huisaanhuis’ bladen.
Beer Radstaat merkt in dit verband ook op dat er op facebook meer ‘geliked’ zou moeten worden. Hoe meer er ‘geliked’ wordt des te meer mensen komen dan in aanraking/maken kennis
met onze KBO afdeling.
11:
Rondvraag
a De heer van Mieghem vraagt zich af hoe het gaat met de K van de KBO bij een eventueel
samengaan met de PCOB.
De voorzitter antwoordt dat hierover geen twijfel of discussie is of was. De K in de KBO blijft
gewoon! De Unie KBO en PCOB zijn landelijk al samengegaan in een vereniging en het logo
ziet er als volgt uit:

b Inschrijven voor Indonesisch Chinees buffet
Fred Deuning merkt op dat het nog mogelijk is in te schrijven voor het Indonesisch Chinees
buffet op woensdagavond 19 april om 18.30 uur. Hierbij kan dan het kookresultaat worden geproefd van 8 leden van de KBO in het kader van een Kookworkshop. Zie verder de Nieuwsbrief van april 2017.
c Busreis op 6 juni 2017
De jaarlijkse busreis brengt ons dit jaar naar Rotterdam, het grootste haven- en industriecomplex van Europa. Het definitieve programma is nog niet geheel bekend maar mogelijkheden
zijn onder meer varen door Rotterdam, bezoek aan het Maritiem Museum en een bootexcursie
Rotterdam-Kinderdijk.
d Website en facebook
De voorzitter meldt dat onze website vernieuwd en actief is en ook dat onze afdeling een eigen facebook heeft.
Annelies Taks zal de website en facebook beheren en hierna wordt Gerard Ogink bedankt
voor het beheer gedurende een aantal jaren van de vorige website en als dank wordt hem een
boeket bloemen overhandigd.
e Maaltijdservice
De heer Plattèl attendeert op de maaltijdservice van Apetito waarbij men als KBO lid 10% korting krijgt.
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12:

Sluiting van de vergadering
Er zijn geen verdere vragen vanuit de ALV en de voorzitter ad interim sluit hierna om 15.50 uur
de vergadering en bedankt iedereen voor hun aanwezigheid en inbreng.

Ede, .............maart 2018

Bertus Damman
2e secretaris

...........................
Voorzitter a.i.

Bijlage 1
Geen tijd.........
Een veel gehoorde kreet in deze moderne tijd.
Soms komen mensen op bezoek,
kijken even bij je om de hoek.
Ze blijven dan het liefste staan,
Om te zeggen: “Ik moet maar weer eens gaan”.
De dagen, de weken, ze gaan ook zó vlug.
Maar wat zo jammer is, ze komen niet meer terug.
Neem daarom maar eens de tijd,
voor wat onderling contact en gezelligheid.
Als seniorenvereniging kunnen wij dit samen doen,
En het komende verenigingsjaar is daarvoor een goed seizoen.
Bijlage 2
VERSLAG KASCONTROLECOMMISSIE KBO Afdeling Ede-Bennekom
Op 21 februari 2017 hebben ondergetekenden de boeken van de vereniging ingezien over het
verenigingsjaar 2016.
Dit is gebeurd ten huize van de 1e penningmeester de heer J.W. Reimink.
Het volgende hebben we mogen vaststellen:
•
•
•

De balans per 31 december 2016 van de vereniging geverifieerd en akkoord bevonden.
De exploitatierekening jaar 2016 geverifieerd en akkoord bevonden.
De onderliggende administratieve stukken over het verenigingsjaar 2016 werden ingezien
en deze administratie geeft voldoende grond om tot voorgaande conclusies te komen.
Wij stellen voor het bestuur decharge te verlenen voor de financiële verantwoording over
het verenigingsboekjaar 2016
J.C. Velthuizen

Lidnummer: 42147297

M.A. Borggreve-Phelps

Lidnummer: 42147485

J.M. Luiten

Lidnummer: 421 47 713
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