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Datum: 
7-3-2012 

Locatie: 
Café zaal “t Dörp te 
Broekhuizenvorst. 
 

Behandeld door: 
Hub Voesten. 

Onderwerp: 
Verslag Ledenvergadering . 
 

Aanwezig: 
 

Bestuur KBO: 
Gon Gielen (voorzitter), Paula Keltjens 
(penningmeester), Mieke Jonkers, Toos 
Maas, Loek Mensink, Twan Smits, Hub 
Voesten (secretaris). 
 

Andere instanties/personen:  
Circa 70 leden. 
 

Afwezig:  
 

Kopie verstrekt aan: 
Alle (bestuurs)leden bij de Algemene Ledenvergadering in 2013. 
 

 

 

 

 
1. Opening. 
De voorzitter opent de vergadering met het gedicht “Het kost niet zoveel….”.  
 
Bericht van verhindering is ontvangen van een aantal leden . 
 
2. Vaststellen van het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 23 

februari 2011.  
Het verslag wordt zonder bemerkingen goedgekeurd en vastgesteld. 
 
3. Jaarverslag 2011. 
Het aan alle leden ter hand gesteld Jaarverslag 2011 wordt door de voorzitter 
toegelicht. Het verslag wordt zonder op of aanmerkingen voor kennisgeving 
aangenomen.  
 
4. Financiële Jaarverslag 2011. 
Het aan de leden ter hand gesteld Financiële Jaarverslag 2011 wordt door de 
voorzitter en penningmeester toegelicht.  
Het verslag wordt voor kennisgeving aangenomen. 
 
5. Verslag van de kascontrolecommissie boekjaar 2011. 
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De financiële controlecommissie deelt mee dat zij de boekhouding en de 
jaarrekening heeft onderzocht. Zij heeft vastgesteld dat ook dit jaar weer alles 
naar behoren is gedocumenteerd en vastgelegd en dat lof en waardering op zijn 
plaats is voor het uitstekende werk van de penningmeester. De financiële 
controlecommissie stelt de vergadering voor de penningmeester en het 
afdelingsbestuur decharge te verlenen waartoe unaniem wordt besloten.  
 
6. Benoeming nieuw lid in de kascontrolecommissie.  
Aftredend is Riek Palmen. Nettie van Lierop is reservelid. Het is gebruikelijk dat 
het reserve lid in de commissie wordt benoemd en dat er een nieuw reserve 
wordt benoemd. Haij Coenders stelt zich hiervoor verkiesbaar waarna beiden 
door de vergadering unaniem bij acclamatie worden benoemd. De voorzitter 
bedankt beiden en gaat ervan uit, hen beide kennende, dat vruchtbaar zal 
kunnen worden samengewerkt. 
 
7. Vaststellen van de contributie voor 2012 en volgende jaren. 

De voorzitter deelt mee dat de financiële positie van onze vereniging tot 
tevredenheid stemt en dat er geen reden is de contributie te verhogen. Zij stelt 
daarom voor de contributie voor 2012 te handhaven op € 18,00 per lid. Omdat er 
de laatste jaren geen indexatie heeft plaatsgevonden stelt zij vervolgens voor om 
de contributie voor 2013 vast te stellen op 19,00. Mocht de situatie daar 
aanleiding toe geven zal hierop worden teruggekomen. De vergadering stemt 
unaniem in met dit voorstel. 
 
8. Vaststellen van de Begroting 2012. 
De Begroting 2012 wordt tijdens de vergadering ter hand gesteld aan de leden. 
De voorzitter en penningmeester geven uitleg en waarna de vergadering  
de begroting vaststelt in overeenstemming met het ontwerp.  
 
9. Activiteitenplan 2012. 
Het aan de leden ter hand gesteld activiteitenplan 2012 (Programmaboekje 
2012) wordt, na uitvoerige toelichting door de voorzitter, voor kennisgeving 
aangenomen. Er worden geen aanvullingen of wijzigingen voorgesteld.   
 
10. Bestuursverkiezing. 

De voorzitter deelt mee dat aftredend zijn:Toos Maas-van den Heuvel, Mieke 
Jonkers-Broos en Loek Mensink. Mieke en Loek hebben aangegeven bereid te 
zijn hun bestuursfunctie nog enige tijd te willen uitoefenen. Toos heeft te kennen 
gegeven om privé redenen haar functie ter beschikking te stellen. Het bestuur 
heeft Mien Colbers bereid gevonden in het bestuur zitting te nemen. Er hebben 
zich geen geïnteresseerden voor deze bestuursfuncties vóór de vergadering 
aangemeld. Daarom stelt de voorzitter voor Mieke en Loek bij acclamatie te 
herbenoemen en Mien te benoemen allen voor een periode van 4 jaren..  

Onder een welgemeend applaus stemt de vergadering met algemene stemmen 
daar mee in waarna de voorzitter hen bedankt dat zij (wederom) bereid zijn zich 
in te zetten voor de goede zaak.  

 

11. Wat verder ter tafel komt. 

Er worden geen aanvullende onderwerpen aangevoerd. 

 

 

12. Rondvraag en sluiting. 
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Nadat de voorzitter Jan Hendrix heeft bedankt voor de overheerlijke vlaai, de 
zaalhouder voor de prima samenwerking en alle vrijwilligers voor hun inzet voor 
onze afdeling sluit zij de vergadering onder dank aan de aanwezigen voor hun 
inbreng. 

 
 
Aldus vastgesteld in de Ledenvergadering van   …………2013.      
    
 
 
 
De voorzitter,                                                   De secretaris, 

 


