
Verslag jaarvergadering 30 januari 2019 
 

Aanwezig:   76 leden 

Afgemeld:  9 leden.   Overige leden afwezig zonder melding 

 

1.Welkom en opening. 

Voorzitter Henny Martens heet allen welkom en opent de vergadering.  

Een speciaal welkom aan Wethouder Lia Roefs. 

Tevens een welkom aan de nieuwe leden, per 1 januari 8 personen.  

Mededeling: Koffie/ vlaai zijn voor kosten van KBO, overige consumpties 

voor eigen rekening.  

Vervolgens is er een ogenblik stilte voor de leden welke in 2018 zijn 
overleden.  

 

2.Verslag jaarvergadering 31-01-2018.  

Dit wordt globaal doorgenomen en goedgekeurd met dank aan secr. 

Marian Kusters. 

 

3.Jaarverslag 2018 dmv. diapresentatie. 

Het jaarverslag 2018 wordt dmv. een diapresentatie doorgenomen.  

Enkele opmerkingen: 

-Op de vernieuwde website vindt u informatie omtrent AVG (Algemene 

Verordening Gegevensbescherming). 

-Een hernieuwde oproep om huwelijksdata aan de werkgroep Well en Wee 
door te geven.  

-De verspreiding van KBO/PCOB zal voortaan 1 dag later plaatsvinden. 

-De verslagen van diverse activiteiten worden kort toegelicht. 

Er liggen enkele exemplaren van het jaarverslag ter inzage.  

Zijn er leden, die een digitale versie willen ontvangen, dan kunnen ze dit 

doorgeven bij het secr. (mariankusters@home.nl).    

 

4.Bestuurssamenstelling: Rooster van aftreden en herkiesbaar 

stellen.       Kandidaat bestuurslid: Dhr. W.v.Maaren. 

Door Ger Koch is een organigram mbt. het aftreden van bestuursleden 

opgesteld. Er volgt een korte uitleg:  

Er zijn 6 leden aftredend, zij stellen zich allen herkiesbaar. 

De voorzitter en secretaris kunnen nooit gelijktijdig aftreden.  
Om te voorkomen, dat bestuursleden met meerderen in hetzelfde jaar 

aftreden, is een organigram opgesteld, dit wordt aangepast.  

Henny stelt zich nog 3 jaar beschikbaar als voorzitter.  

Marian nog 4 jaar als secretaris, Theo nog 2 jaar als penningmeester.  

De overige bestuursleden allen nog voor 4 jaar als bestuurslid. 

Allen worden door de vergadering middels een applaus herkozen. 

Dhr. Wim v. Maaren is kandidaat bestuurslid.   

Ook hij wordt door de vergadering middels een applaus gekozen.  

Hij stelt zich kort voor en wil zich inzetten voor de KBO.  

Met dank aan allen. 



Theo Visser is, vanwege te weinig vraag, per direct gestopt als 

belastingadviseur.  

Met dank voor zijn inzet. 

 

5.Financieel verslag. 

Het overzicht en de begroting wordt getoond. Zijn er vragen/ 

opmerkingen? Het zijn duidelijke overzichten, er zijn geen vragen.  

Met dank aan Theo. 

 

6.Verslag kascontrole-commissie. 
De kascontrole is uitgevoerd door Karel Janssen en Jan Wolters.  

Dhr. Janssen meldt (ook namens Dhr. Wolters), dat alles prima in orde is. 

Hij wil Theo extra bedanken voor zijn vele werk.  

De financiën zijn zeer gespecificeerd en transparant.  

Een compliment en dankwoord voor Theo Visser.  

 

Benoeming nieuw kascontrole-commissie. 

Jan Wolters stopt. Karel Janssen en Frans Rijs zijn de nieuwe 

kascommissie, Dhr. Jos Verrijdt meldt zich als reserve. 

  

7.Huldiging Jubilarissen. 

De 4 Jubilarissen (25 jaar KBO Lid) van 2019, te weten, Mw. Leenen, Mw 
Brokke, Mw B. Valckx en Mw M. Valckx worden gehuldigd.  

De 4 dames ontvangen een bloemetje en de oorkonde van KBO Limburg.  

 

8.Korte Pauze. 

 

9.Vaste activiteiten en jaarprogramma 2019.  

Het jaarprogramma 2019 hebben alle leden in dec. al ontvangen. 

-Een wijziging: Themamiddag 3 april vervalt, dit wordt 10 april. 

-Fietsen: Een voorstel: Fietsen een keer te combineren met een BBQ bij 

de Grote Waay. Er is wel animo voor. Datum volgt tzt. 

-Voorstel een fietsinstructiedag te organiseren.  

Dmv.de nieuwsbrief zal interesse hiervoor gepolst worden. 

-Het ontbijt in combinatie met fietsen: Dit is het afgelopen jaar als prima 
ervaren. Het zal dit jaar opnieuw bij de Grote Waay plaatsvinden.  

-De dagreis: Via KBO Limburg hebben we informatie ontvangen, dat als 

wij als KBO een reis organiseren, we gezien worden als een 

reisorganisatie. De aansprakelijkheid ligt dan ook volledig bij de 

organisatie. Vraag, of wij dit als KBO wel willen. 

In het verleden was de animo niet zo groot en werd de reis in combinatie 

met andere gemeente KBO’s georganiseerd.  

Is er nog wel genoeg interesse voor een dagreis ? Van de 76 aanwezigen 

geven 10 personen aan nog wel interesse te hebben. 

Een alternatief is, de dagreis te laten vervallen en een excursie hiervoor in 

de plaats te doen.  

Dan evengoed afsluiten met een diner in directe omgeving.  
Op 22 mei staat een excursie naar Kasteel Kessel gepland.  



Dit zal met eigen vervoer ingevuld worden.  

NB: Controleer inzittende verzekering!  

Tzt. ontvangt men informatie en opgaveformulier.  

-Koersbal heeft geen vervolg gekregen ivm. te weinig animo. 

-Carnaval: Toelichting door Ger Koch op gewijzigde invulling carnaval:  

De animo op de carnavalsmiddag is al jaren stabiel. We willen nu ipv. een 

middag een avondprogramma met live muziek, waar volop mogelijkheid 

om te dansen is. Tussendoor het aftreden van KBO prins 2018 en het 

uitkomen van KBO prins 2019. En een optreden van een dansgarde. 

Dit alles wordt ingevuld ism. Sjaak en Gerdien. 
We proberen zo ook een nieuwe generatie senioren te bereiken. 

 

10.Nieuwe ideeën en vorderingen.  

-Inmiddels heeft de gemeente Bergen per november 2018 een Buurtbus.  

Stichting Buurtbus verzorgt, op aanvraag, ritten naar ziekenhuizen enz.  

Op onze website vindt u onder ledenservice een link naar de Buurtbus. 

 

11.Rondvraag. 

Til Simons: Tav. Carnaval, bereik je nu nog de oudere senior ? Zij waren 

tevreden over een invulling op de middag.  

Gerdien neemt het woord en geeft een toelichting: De senioren willen niet 

meer naar bv. een prinsebal of carnavalsavond vanwege de harde muziek.  
Om ook een nieuwere generatie senioren tegemoet te komen, is een 

avondvullend programma met live muziek een invulling.  

Dit kan een ouderwets gezellige dansavond worden. 

 

12.Sluiting. 

De voorzitter bedankt allen voor aanwezigheid en inbreng en voor 

iedereen een inspirerend 2019. 

 

Ze nodigt de heren Leo Thielen en Jos Heijligers uit van stichting 

Wensambulance, die nog een interessante en boeiende uitleg geven over 

hun vrijwilligerswerk.  

Ook een Wensambulance kan van binnen bekeken worden. 

KBO Well schenkt hen een enveloppe met inhoudt. 
De mascottebeertjes worden te koop aangeboden.  

De opbrengst komt geheel ten goede van de Wensambulance.  


