KBO GELDERLAND
Afdeling Ede/Bennekom
Notulen van de Algemene Leden Vergadering (ALV) van woensdag 21 maart 2018
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), J.W. Reimink (1ste penningmeester) en mevr. A.E. Tax
(2depenningmeester).
Verder dhr. A.C.C. van Riel, voorzitter ad hoc.
Afwezig met kennisgeving:
* Van het bestuur: A. Koch, 2-de secretaris en voorzitter ad interim.
* Van de leden:de dames Borggreve, Damman, Groeneveld, Slangen, Tjio, Verkerk, van Riel
en dhr. Jos Klein Tank.
1:

Opening door de voorzitter en vaststelling van de agenda
a Voorzitter ad hoc.
De voorzitter ad hoc, de heer Janus van Riel, opent om exact 14.00 uur de vergadering en
heet een ieder van harte welkom.
Allereerst geeft de ad hoc voorzitter een toelichting op het feit dat hij deze Algemene Leden
Vergadering (ALV) als voorzitter fungeert. De reden is dat onze voorzitter a.i. Adri Koch ziek is
en van de dokter het dringend advies heeft gekregen om al zijn vrijwilligerswerkzaamheden
voorlopig op te schorten.
Het bestuur heeft Janus van Riel gepolst en gevraagd om de bestuursvergadering van 13
maart 2018 en de ALV te leiden. Hij heeft aangegeven dat hij hiermee kan instemmen,mede
omdat dit ook in overeenstemming is met het Huishoudelijk Reglement van de KBO EdeBennekom.
Hierna vraagt hij namens het bestuur aan de ALV toestemming deze vergadering te mogen
leiden. Vanuit de ALV wordt geen bezwaar gemaakt aangaande dit voorstel.
Na deze toelichting vraagt de voorzitter ad hoc een ogenblik stilte voor de leden die in het afgelopen verenigingsjaar zijn overleden.
Vervolgens vermeldt hij de namen van de leden die verhinderd zijn deze vergadering bij te
wonen en geeft hij de aanwezigen enkele ‘nadenkertjes’ mee (zie bijlage 1).
Verder meldt hij dat de financiële stukken, voorafgaande aan de behandeling van dit agendapunt, op nummer zullen worden verspreid en gevraagd wordt deze stukken aan het einde van
de vergadering weer in te leveren.
b Vaststelling agenda
De voorzitter ad hoc merkt op dat de nummering van de agenda niet doorlopend is (de nummers 4 en 6 ontbreken) maar hij stelt voor de weergegeven nummering te handhaven. Dit betekent ook dat bij de notulering de weergegeven agendanummering wordt aangehouden.
De vergadering gaat hiermede akkoord en de agenda wordt hierna ongewijzigd vastgesteld.

2:

Vaststellen van de notulen van de Algemene Leden Vergadering (ALV)
van 15 maart 2017
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.

3:

Toelichting op het Algemeen Jaarverslag 2017
De voorzitter ad hoc geeft een opsomming en waar nodig een toelichting op het Algemeen
Jaarverslag 2017. Ook hiervan en eveneens van de agenda zijn, voorafgaande aan de vergadering,per tafel enkele exemplaren uitgereikt.
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.
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Aangezien er vanuit de vergadering geen verdere vragen zijn, wordt het verslag vervolgens
met dank aan de auteurs Adri Koch en Fred Deuning, vastgesteld en goedgekeurd.
5:

Financieel Jaarverslag 2017
De 1ste penningmeester,Wim Reimink geeft een toelichting op de door hem verstrekte cijfers.
a Balans 2017
~ De post Algemene Reserve bedroeg per 31 december 2017 een bedrag ter grootte van
€23.039,52. Het negatief resultaat over het boekjaar 2017 bedraagt € 1.072,70.
Janus van Riel vraagt zich af waarom er zoveel reserve moet zijn (€ 23.039,52).
De penningmeester antwoordt dat hij voorstander is van een voorzichtig financieel beleid en
dat deze reserve ook snel een dalende lijn kan vertonen, onder meer door de stijgende kosten
van onze Nieuwsbrief.
Vanuit de vergadering vraagt de heer Jan Meens zich af of er overwogen is om naar een andere bank over te stappen, gezien de zeer lage rente die de ING bank geeft op de spaarreking. Er zijn banken die meer rente geven. De penningmeester zegt toe hier nader naar te kijken.
~ Voor het Ziekenbezoek bedraagt de resterende voorziening per einde boekjaar € 1.000,- .
b Exploitatierekening 2017
~ De subsidie van de Cosbo bedroeg in 2017 € 3.500,-.
~ Aan contributiegelden van onze leden is € 11.645,50 ontvangen.
Als oninbaar is € 86,- afgeboekt.
Hetty van der Lugt informeert wat er gebeurt met leden die de contributie niet betalen. De penningmeester antwoordt dat deze leden worden geroyeerd maar niet eerder nadat ze in september een herinneringsbrief hebben ontvangen en in december nog een laatste ‘aanmaning’.
~ 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
- in 2017 € 14,20
De afdrachten worden overgemaakt naar KBOG die een gedeelte hiervan weer doorsluist naar
de landelijke Unie KBO.
De penningmeester meldt dat de afdracht aan KBOG voor het lopende jaar 2018 eenmalig is
verlaagd met € 2,- . Dit is vooral dankzij het initiatief van met name onze afdeling EdeBennekom en met steun van onze KBO buurafdelingen Wageningen en Renkum (Eware).
Het ledenaantal bedroeg per 31 december:
- 2015: 599
- 2016: 572
- 2017: 564
De penningmeester heeft verder nog de volgende opmerkingen:
~ Tot 2017 werd de bijdrage aan de Unie KBO vastgesteld op basis van het aantal leden per
31 december van het voorgaandejaar.
Vanaf 2018 wordt de bijdrage voor het 1-ste halfjaar vastgesteld op basis van het aantal leden
per 30 december van het voorafgaande jaar en per 30 juni 2018 op basis van het aantal leden
voor het 2e halfjaar 2018.Deze regeling is in het algemeen gunstiger m.b.t. de hoogte van de
totale bijdrage.
~ Vanaf 2018 verschijnt er geen Jaarprogrammaboekje meer omdat vanaf januari 2018 de betreffende informatie elke maand als columns in de Nieuwsbrief nieuwe stijl (full colour) wordt
opgenomen.
Omdat de lay-out en opmaak per 1 januari 2018 worden uitbesteed aan een extern communicatiebureau in Renkum en niet meer door een redactielid en de Nieuwsbrieven verder wordt
gedrukt bij een internetdrukker, impliceert dit dat de totale kosten van de Nieuwsbrief uitgaven
in 2018 aanzienlijk hoger zullen uitvallen dan in voorgaande jaren.
De heer Jan Meens informeert of deze hogere kosten structureel zijn. Hierop antwoordt de
penningmeester bevestigend.
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Wel is het zo dat momenteel een KBO vrijwilliger bekijkt of hij mogelijk de Nieuwsbrief in ongeveer dezelfde stijl/opmaak kan maken. Indien dat lukt zou dat aanzienlijk schelen in de kosten..
Als voorbereiding op deze omslag naar een full colour uitgave zijn er in 2017 extra kosten gemaakt zoals de aanmaak van een template, het opstellen van een communicatieplan en het
drukken van een aantal flyers.
Verder nog de opmerking dat het tot heden niet gelukt is om adverteerders te vinden voor de
Nieuwsbrief nieuwe stijl.
~ Gerard Ogink merkt op dat het vanaf 2018 niet meer nodig is om een vrijwilligersverzekering af te sluiten. De vrijwilligers zijn sinds 1 januari 2018 automatisch verzekerd via de collectieve verzekering van de gemeente Ede. Onze KBO afdeling voldoet aan de voorwaarden om
gratis gebruik te kunnen maken van deze verzekering.
Het bestuur stelt de leden voor om het negatieve exploitatie resultaat over het jaar 2017 ten
bedrage van € 1.072,70 ten laste te laten komen van de Algemene Reserve.
De Algemene Leden Vergadering gaat hiermede akkoord.
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 (KCC)
De KCC, bestaande uit de leden Mary-Ann Borggreve, Janus van Riel en Jan van den Boom
doet bij monde van Janus van Riel kort verslag van haar bevindingen en verklaart dat de
commissie op 20 februari 2018 de boeken van de vereniging over het verenigingsjaar 2017
heeft ingezien ten huize van de 1ste penningmeester, de heer Wim Reimink,en daarbij de Balans 2017 en de Jaarrekening 2017keurig op orde heeft bevonden, geverifieerd en akkoord
bevonden. Het verslag is toegevoegd aan de financiële stukken (zie ook bijlage 2)
Door het bestuur is hierna op voorstel van de KCC aan de penningmeester décharge verleend
voor de financiële verantwoording over het verenigingsjaar 2017 waarna het bestuur vervolgens door de Algemene Ledenvergadering wordt gedechargeerd voor het gevoerde financiële
beleid in het verenigingsboekjaar 2017.
De voorzitter bedankt hierna de leden van de KCC voor de verrichte werkzaamheden.
Voorafgaand aan een ingelaste pauze krijgt de 2e secretaris Bertus Damman de gelegenheid
om enkele leden in het zonnetje te zetten vanwege hun grote verdiensten voor onze KBO afdeling Ede-Bennekom en wel:





Kees Huikeshoven vanwege zijn vele vrijwilligerswerk bij O & O. Als blijk van waardering
mag hij 2 flessen wijn in ontvangst nemen.
Karel en Vilma Schellenberg; Vilma vanwege haar vele vrijwilligerswerk gedurende een
groot aantal jaren als Belasting Invulhulp (HUBA) en als Vrijwillige Ouderen Adviseur
(VOA) en Karel vanwege zijn vrijwilligerswerk als bezorger van de Nieuwsbrief en Nestor
Zij mogen een gezamenlijke cadeaubon in ontvangst nemen.
En tenslotte Fred Deuning als aftredend bestuurslid en coördinator van O & O. Ook hij
wordt heel hartelijk bedankt voor zijn vele en enthousiaste werk voor met name het O & O
gebeuren en als blijk van waardering mag ook hij een cadeaubon in ontvangst nemen.

De vergadering wordt hierna om 15.15 uur onderbroken voor een pauze van ongeveer
10 minuten en daarna vervolgd met agendapunt 7.
7:

Begroting 2018
De penningmeester geeft een toelichting op de begroting 2018. Aangaande de kostenstijging
vanwege de Nieuwsbrief nieuwe stijl, zie hiervoor de opmerkingen onder blad 5b van het financieel Jaarrapport. Vanuit de vergadering zijn met betrekking tot dit agendapunt geen verdere opmerkingen waarna de begroting 2018 door de Algemene Ledenvergadering unaniem
wordt vastgesteld en goedgekeurd.
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8:

Definitief vaststellen contributie 2018 en vooruitzichten voor 2019 en volgende jaren.
Het bestuur stelt voor om de contributie voor het kalenderjaar 2018 te verhogen en wel voor alleenstaanden € 21,50 naar € 23,50 en voor echtparen/samenwonenden
van € 37,00 naar € 40,00.
De voorzitter ad hoc noemt enkele redenen waarom het bestuur deze verhoging noodzakelijk
acht:
~ hogere lay-out en drukkosten door de nieuwe full colour uitgave van de Nieuwsbrief.
~ meer kosten voor het drukken/verspreiden van flyers en daardoor toenemende
communicatiekosten. Dit om meer bekendheid te geven aan onze KBO afdeling
en hopelijk daarmede een verhoging van het ledenaantal.
~ stijgende kosten van activiteiten.
~ een verwachte verhoging van de afdracht aan KBOG na 2018.
Ter vergelijking noemt de voorzitter nog de hoogte van de contributie van de PCOB Ede, Bennekom en Lunteren voor respectievelijk alleenstaanden en samenwonenden:
~ PCOB Ede: € 31,- en € 49,~ Bennekom: € 31,- en € 47,~ Lunteren: € 27,- en € 42,De heer Richard Bakker geeft aan het niet eens te zijn met de voorgestelde verhoging. Hij is
van mening dat er (meer dan) voldoende reserves zijn en daarom een verhoging van de contributie niet noodzakelijk is.
Fred Deuning merkt op dat een groot gedeelte van de contributie wordt afgedragen aan
KBOG. KBOG sluist hiervan weer een gedeelte door naar de Unie KBO. Er blijft dus slechts
een klein gedeelte over voor onze eigen afdeling.
De Algemene Ledenvergadering gaat hierna akkoord met de voorgestelde verhoging van de
contributie in 2018en wel voor alleenstaanden van € 21,50 naar € 23,50 en voor echtparen/samenwonenden van € 37,00 naar € 40,00 met daarbij de aantekening dat de heer Richard Bakker deze verhoging in zijn eigen bewoording ‘onzin’ vindt.
Voor 2019 en volgende jaren zal de hoogte van de contributie weer bekeken moeten worden.
Daarbij moeten we sowieso rekening houden met eventuele indexering.

9:

Bestuursverkiezing
De voorzitter merkt allereerst op dat er niet alleen op dit moment bestuursfuncties vacant zijn
maar ook in de naaste toekomst vacant komen.
9aVolgens het rooster van aftreden is in 2018 aftredend en herkiesbaar de 2-de penningmeester mevr. Annelies Tax.
9b Fred Deuning, bestuurslid O. &O. (Ontwikkeling & Ontspanning) is aftredend en stelt zich
niet meer als bestuurslid herkiesbaar. De voorzitter ad hoc bedankt hem voor zijn vele werkzaamheden welke hij gedurende een groot aantal jaren voor onze afdeling heeft verricht.
Mevr. Trudy van Schoonhoven stelt zich beschikbaar als bestuurslid O & O en zij licht toe dat
zij in deze functie samenwerkt met Tonny Slangen die in de werkgroep O & O als coördinator
optreedt.
Op voorstel van het bestuur gaat de ALV unaniem akkoord met de herverkiezing van Annelies
Tax voor de functie van 2-de penningmeester en de verkiezing van Trudy van Schoonhoven
tot bestuurslid O & O.
9cAdri Koch is, na het aftreden van Janus van Riel, al gedurende 2 jaar voorzitter ad interim.
In de loop van deze 2 jaar waren er 2 serieuze kandidaat-voorzitters in beeld maar beiden
hebben op het laatste moment om diverse valide redenen besloten zich toch niet kandidaat te
stellen. Voor het bestuur was dat een behoorlijke teleurstelling.
Adri Koch heeft echter besloten dat hij zijn voorzitterschap a.i. in de loop van 2018 echt
wil/moet beëindigen. Het bestuur is dus nog steeds naarstig op zoek naar een nieuwe voorzitter en doet hierbij een oproep aan de aanwezige leden om het bestuur te attenderen op een
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mogelijke kandidaat in hun omgeving. De voorzitter ad hoc meldt dat hij in de komende tijd wel
beschikbaar blijft als adviseur maar niet voor de voorzittersfunctie.
10:

Benoeming leden Kascontrolecommissie(KCC) voor het lopende jaar 2018
Volgens het rooster is aftredend mevr. Mary-Ann Borggreve.
In de KCC is nog functionerend Janus van Riel (2-de jaars). Verder is Jan van den Boom in
2017 als reserve lid benoemd maar als zodanig reeds in februari 2018 in actie geweest wegens het vertrek van de heer Hans Luiten uit Otterlo.
Voorgesteld wordt Jan van den Boom te benoemen als lid van de KCC. De ALV gaat hiermede
akkoord.
Tenslotte wordt ter vergadering een oproep gedaan zich aan te melden als reserve lid van de
KCC. Hierop meldt zich spontaan Richard Bakker met de opmerking ‘als het nog mag’. De
voorzitter ad hoc geeft te kennen dat hij wat hem betreft zeer welkom is in de KCC en ook de
ALV gaat hiermede akkoord.

11:

Mededelingen vanuit het bestuur
a Ledenbestand
Het aantal leden bedroeg per:
- 31 december 2015: 599
- 31 december 2016: 572
- 31 december 2017: 564
- 1 maart 2018: 576
b HUBO’s
In het Algemeen Jaarverslag 2017 wordt gemeld dat de HUBO groep aangevuld/versterkt
wordt met een nieuwe kandidaat, te weten de heer Jan Jansen. Helaas voor de groep heeft hij
zich teruggetrokken vanwege het feit dat hij een voltijds baan heeft kunnen krijgen.
Douwe Ettema meldt dat zich bij de HUBO groep een belastinghulp heeft aangemeld die lid is
van de PCOB.
c Nieuwsbrief nieuwe stijl
Zoals ook reeds onder blad 5b van het financieel Jaarrapport is vermeld, heeft een verlaging
van opmaak- en drukkosten de volle aandacht van het bestuur. Op dit moment is één onzer
leden aan de slag om te bekijken of het mogelijk is om de opmaak/lay-out van de Nieuwsbrief
nieuwe stijl zelf uit te voeren.
d Voortgang speerpunten van Beleid
In 2018 zal er door het bestuur opnieuw, evenals in voorgaande jaren, vooral worden gekeken
naar nieuwe ontwikkelingen welke zich aandienen zoals:
d1 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.
De voorzitter ad hoc 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 was op 22 maart 2017. Informatie is
te vinden op www.schermvanede.nl en verder ook in Ede Stad.
d2 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. Inmiddels zijn er al
enkele verkennende gesprekken geweest met de lokale PCOB.
In deze eerste verkennende gesprekken is de intentie uitgesproken om met de KBO EdeBennekom 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.
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De bedoeling is om de leden via de Nieuwsbrief/website/facebook op de hoogte te houden van
de ontwikkelingen.
d3 Werkgroep Zorg en Welzijn
In september 2009 is KBO Ede-Bennekom gestart met het Project “Het bezoeken van zieken
en eenzame ouderen”. In 2017 heeft het KBO bestuur besloten om meer aandacht te geven
aan dit project en zijn er een aantal bijeenkomsten gehouden om dit project nieuw leven in te
blazen. Eind 2017 is er een nieuw team/commissie gevormd met de huidige coördinator Greet
Groeneveld en toekomstig coördinator Gerda Hiensch. Gerda zal Greet na een inwerkperiode
opvolgen. Er zijn 4 vrijwilligers in dit team, te weten Els Smeets, Elly Arts, Wil Dokter en Willy
Velthuizen. Als een goed team willen zij met elkaar werken volgens een uitstekend plan dat zij
samen hebben opgesteld: “Doelstelling, Samenstelling en Werkwijze”.
12:
Rondvraag
a Hetty van der Lugt informeert of er al iets bekend is over de jaarlijkse busreis. Trudy van
Schoonhoven licht toe dat de busreis plaats vindt op 30 mei a.s. De reis gaat onder meer naar
Ootmarsum (glasblazerij) en Enschede (synagoge). Verdere informatie is te lezen in de komende uitgave van de Nieuwsbrief (in de week vóór Pasen)en op het ingevoegde informatie
formulier. Eveneens ingevoegd is dan ook het aanmeldingsformulier voor dit uitje.
De kosten bedragen € 65,- pp.
b Ans van de Hurk geeft aan dat zij nog wel een bestemming weet voor uitgaven van O & O.
Haar dochter werkt bij Ede TV en mogelijk kan zij een idee opperen/naar voren brengen voor
een activiteit. Janus van Riel antwoordt dat het misschien goed is dat zij eerst overlegt met
haar dochter en deze dan contact opneemt met O & O.
c Riet Hendriksen vraagt zich af waarom de Nestor en Nieuwsbrief niet per post worden
verstuurd i.p.v. bezorgd door onze vrijwilligers. Het is volgens haar moeilijk om hiervoor vrijwilligers te vinden.
Bertus Damman antwoordt dat de bezorging van het KBO-PCOB Magazine via de post veel
geld kost, namelijk € 0,45 exemplaar. De kosten van de bezorging van onze Nieuwsbrief komen hier nog bij en bedragen € 1,66 bij 8 pagina’s en € 2,49 bij 12 pagina’s. In totaal dus 1,66
+ 0,45 = € 2,11 per keer (bij 8 Nieuwsbriefpagina’s) of 2,49 + 0,45 = € 2,94 (bij 12 Nieuwsbriefpagina’s).
Bij de huidige 10 uitgaven per jaar betekent dit: € 21,10 (bij 8 Nieuwsbriefpagina’s) of € 29,40
(bij 12 Nieuwsbriefpagina’s).
Dit zou betekenen dat de ontvangen contributiegelden grotendeels zouden opgaan aan de
postverzending.
d Richard Bakker zou graag zien dat onze afdeling meer bekendheid geeft aan Cubigo oftewel Het Scherm van Ede.
Janus van Riel stelt voor dat Richard een artikel schrijft voor onze Nieuwsbrief. Richard zegt
toe dit te zullen doen.
Gerard Ogink merkt op dat Het Scherm van Ede loopt via Malkander en Annelies Tax licht toe
dat het nieuws van onze afdeling er al op staat.
Theo de Bock geeft aan dat Het Scherm van Ede heel gemakkelijk werkt. Hij is van mening dat
het mooi zou zijn als ieder lid zich inschrijft. Suggestie: een middag organiseren met uitleg
over Het Scherm van Ede. Wordt genoteerd!
Vanuit de vergadering wordt wel opgemerkt dat er altijd een aantal mensen zijn die dit niet
kunnen of mogelijk ook niet willen.
e Website en facebook
In 2016 is onze website vernieuwd en actief en ook heeft onze afdeling een eigen facebook
.Annelies Tax beheert de website en facebook.
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13:

Sluiting van de vergadering
Er zijn geen verdere vragen vanuit de ALV en de voorzitter ad hoc sluit hierna om 16.10 uur de
vergadering en bedankt iedereen voor hun aanwezigheid en inbreng.

Ede, .............maart 2019

A.J. Damman
2esecretaris

•
•
•
•
•
•

A. Koch.
Voorzitter a.i.

Bijlage 1
Met mijn gedachten ergens anders, ben ik altijd overal.
Als je tijd vliegt, vlieg dan mee.
Een wijde blik, verruimt het denken.
Vooruit wordt bepaald, door naar welke kant je opkijkt.
Doe het samen, maar denk zelf.
Neem de dromen mee …de dag in.
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Bijlage
2
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