Datum:
6-3-2013

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, Mien
Colbers, Loek Mensink, Twan Smits,
Hub Voesten (secretaris).

Andere instanties/personen:
Circa 60 leden.

Afwezig:
Kopie verstrekt aan:
Alle (bestuurs)leden bij de Algemene Ledenvergadering in 2014.

1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering met het gedicht “Begin nooit de dag ….”.
Bericht van verhindering is ontvangen van een aantal leden.
2. Vaststellen van het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 7
maart 2012.
Het verslag wordt zonder bemerkingen goedgekeurd en vastgesteld.
3. Jaarverslag 2012.
Het aan alle leden ter hand gesteld Jaarverslag 2012 wordt door de voorzitter
toegelicht. Het verslag wordt zonder op of aanmerkingen voor kennisgeving
aangenomen.
4. Financiële Jaarverslag 2012.
Het aan de leden ter hand gesteld Financiële Jaarverslag 2012 wordt door de
voorzitter en penningmeester toegelicht.
Het verslag wordt voor kennisgeving aangenomen.
5. Verslag van de kascontrolecommissie boekjaar 2012.
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
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plaats is voor het uitstekende werk van de penningmeester. Voorts is gebleken
dat het bestuur gehoor heeft gegeven aan het advies van de Bond om als
bestuur ook zelf regelmatig een controle in te stellen.
De financiële controlecommissie stelt de vergadering voor de penningmeester en
het afdelingsbestuur decharge te verlenen. De vergadering stemt unaniem in
met dit voorstel.
6. Vaststellen van de contributie voor 2014.
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 2014 te handhaven op € 19,00 per lid. Mocht de
situatie daar aanleiding toe geven zal hierop worden teruggekomen. De
vergadering stemt unaniem in met dit voorstel.
7. Vaststellen van de Begroting 2013.
De Begroting 2013 wordt tijdens de vergadering ter hand gesteld aan de leden.
De voorzitter en penningmeester geven uitleg, waarna de vergadering
de begroting vaststelt in overeenstemming met het ontwerp.
Naar aanleiding van dit onderwerp wordt desgevraagd meegedeeld dat de
contributie aan de Bond jaarlijks wordt verhoogd in ieder geval met de index. Dat
zal ook wel in 2014 zo zijn (wordt vastgesteld in de algemene vergadering van
de Bond in juni). De contributie in 2013 is vastgesteld op € 14,07 per lid. De
afdracht aan de Unie gaat via de Bond en is een deel van de contributieafdracht
aan de Bond: in 2013 € 6,50 + indexering 3.11% + extra € 0,65. Met deze
gegevens is in de begroting 2013 rekening gehouden. De vergadering neemt
een en ander voor kennisgeving aan.
8. Activiteitenplan 2013.
Het aan de leden ter hand gesteld activiteitenplan 2013 (Programmaboekje
2013) wordt, na uitvoerige toelichting door de voorzitter, Twan en Mien
(werkgroep excursies etc) en Loek (werkgroep groenonderhoud) voor
kennisgeving aangenomen. Er worden geen aanvullingen of wijzigingen
voorgesteld.
9. Werkgroepen/commissies.
De voorzitter deelt mee dat al langere tijd wordt gewerkt met werkgroepen. Aan
de vergadering is een overzicht ter hand gesteld. Het is de bedoeling dat aan
deze werkgroepen verdere invulling wordt gegeven. Met name leden buiten het
bestuur worden gevraagd deel te nemen. Er meldt zich desgevraagd niemand
aan. De voorzitter geeft daarop aan dat men zich na een bedenktijd alsnog kan
aanmelden. Ook is het mogelijk dat er leden door het bestuur voor een functie
zullen worden benaderd. Zij spreekt de hoop uit dat er dan toch leden bereid
gevonden kunnen worden. Het bestuur kan het niet alleen.
10. Aspirant bestuursleden opnemen in het bestuur.
De voorzitter deelt mee dat het bestuur van oordeel is dat het belangrijk is dat
aspirant bestuursleden een tijdje kunnen “meelopen” in het bestuur. Het
komende jaar is zij aftredend en niet meer herkiesbaar, het jaar daarop zijn weer
anderen aftredend. Het vinden van geschikte bestuursleden is niet altijd
gemakkelijk en voor aspirant leden is het moeilijk in te schatten wat van hen in
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het bestuur verwacht wordt. Wanneer zo iemand een tijdje meeloopt kunnen
beide partijen zich een oordeel vellen. De vergadering kan hiermee instemmen.
Vervolgens vraagt de voorzitter of er gegadigden zijn die eens een keertje in het
bestuur willen meelopen. Ook geeft de voorzitter aan dat het mogelijk is dat
leden door het bestuur zullen worden benaderd hiervoor.
Daarop meldt zich aan Lucia Willems. Zij krijgt t.z.t. een uitnodiging om aan een
vergadering deel te nemen.
11. Wat verder ter tafel komt.
De voorzitter deelt mee dat senioren snappen dat iedereen een duit in het zakje
moet doen in deze tijden, maar door een optelsom van diverse maatregelen van
deze regering, worden ouderen veel harder gepakt dan andere Nederlanders.
Een regelrechte aanslag op het inkomen, zo oordeelt de achterban van de KBO.
De Unie KBO laat het er niet bij zitten en roept de leden op in actie te komen. Zij
vraagt mee te doe aan een handtekeningenactie tegen de stapeling van
ingrepen.
Het bestuur ondersteunt deze oproep en stelt voor de voorgedrukte formulieren,
welke staande vergadering worden uitgereikt, in te vullen/ondertekenen. Zij stelt
met nadruk dat dit geen verplichting is. Het bestuur zal zorg dragen voor
verzending. De vergadering stemt hier volmondig mee in.
12. Rondvraag en sluiting.
De heer Hodzelmans deelt mee dat op de donderdag in de Naesenhof wordt
gekaart. Daar moet voor worden betaald € 3,00. De vereniging krijgt subsidie
van de gemeente voor dit soort activiteiten. Hij vraagt deze daarom dan ook aan
te wenden voor deze activiteit. De voorzitter antwoord dat deze activiteit
onderdeel is van het “Huiskamerproject” van Synthese. De gelden worden
gevraagd door en betaald aan Synthese. Wanneer men de kosten te hoog vindt
zou men zich eigenlijk tot Synthese moeten wenden. De heer Hodzelmans kan
zich in dit antwoord niet vinden. Hij blijft er bij dat de vereniging deze activiteit
dient te ondersteunen met gelden uit de subsidies van de gemeente.
Staande de vergadering kan hier geen beslissing in worden genomen en daarom
zegt de voorzitter toe dit onderwerp te agenderen voor de bestuursvergadering.
Meegedeeld wordt dat vernomen is dat stichting Het Brouwershuis in haar
nieuwbouwplannen aangeeft dat in Het Brouwershuis dagopvang zal worden
gerealiseerd. Gevraagd wordt of het bestuur in deze is gekend of daar weet van
heeft. De voorzitter antwoord ontkennend. Haar is hiervan niets bekend.
De heer Janssen, voorzitter van stichting WOZOVO Naesenhof, deelt mee dat
als er al dagopvang in Broekhuizen/vorst zal worden gerealiseerd daarvoor in
eerste aanleg de gemeenschappelijk ruimte in de Naesenhof in aanmerking
komt. Die ruimte is daar indertijd mede voor gerealiseerd. Hem is niet bekend
dat er in Broekhuizen/vorst dagopvang komt noch in de Naesenhof noch in Het
Brouwershuis.
Lucia Willems ziet met leedwezen dat in de Naesenhof steeds meer anderen
dan senioren worden gehuisvest. Zij vraagt zich af of de Naesenhof nog wel
gezien moet worden als huisvesting voor senioren. De voorzitter deelt mee dat
het bestuur dit ook verontrust. De ouderen voelen zich steeds minder veilig en
daardoor melden steeds minder senioren zich aan voor huisvesting in de
Naesenhof waardoor de Woningstichting zich weer genoodzaakt ziet jongeren
en andere gegadigden in de Naesenhof te huisvesten. Deze ongewenste
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ontwikkeling is door het bestuur, maar ook door stichting WOZOVO, meermaals
en daar waar maar mogelijk aangekaart. De heer Reintjens haakt daar op in en
stelt dat het beleid omtrent seniorenhuisvesting drastisch is gewijzigd sinds de
Naesenhof werd gerealiseerd. Het is nu gericht op zo lang mogelijk blijven
wonen in de eigen woning en daar past blijkbaar een woonzorgvoorziening niet
meer in.
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 12 maart 2014.

De voorzitter,

De secretaris,
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