
Secretariaat:                                                                            Bank:                                              K.v.K. Oost-Brabant  

Nemelaerstraat  34       tel. 0411-785285                   NL 47 RABO 011.81.94.097                 Nr. 17145532    

5076 AR Haaren       e-mail: kbo-secretariaat@kbo-haaren.nl                                
 

 

 KBO afdeling Haaren     
 

Belangenbehartiging voor senioren 
Door de leden vast  te stellen in de ALV van 2018 

 

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 8 maart 2017 

 

01 Opening en mededelingen. 

De voorzitter opent de vergadering, heet alle aanwezigen hartelijk welkom. 

In het bijzonder wordt de vertegenwoordigers van Kbo-Brabant, mevrouw Truus Noij welkom geheten. 

De volgende leden zijn met kennisgeving afwezig: Harry Sterke, Marieanne van Wijk, Els Eltink, Tilly 

Dumoulin, Frans van den Berk, Mari en Mien van Oirschot, Broer en Rieke van de Ven, Tiny Vermeer-

Pijnenburg, Martine Martinali, Mariette Versleijen, Jacques Akerboom, Dre Michels en Piet van den Schoor. 

Aanwezig zijn ongeveer 75 leden. 

De klachtencommissie heeft bij monde van Jan Eggenkamp laten weten dat er in 2016 geen klachten zijn 

behandeld.  

 

02 Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 26 februari 2016 

Het verslag wordt door de ledenvergadering vastgesteld. 

 

03.01 Jaarverslag 2016 van het bestuur 

De voorzitter kijkt kort terug op de succesvolle viering van het 50- jarig bestaan. 

Door het ouderenberaad is inmiddels met de gemeente gesproken over de inzet van onze client ondersteuner. 

Onze ouderenadviseurs Mimi van den Nieuwelaar en Piet van den Schoor hebben hun activiteiten als 

ouderenadviseur beëindigd. Marieanne van Wijk heeft als client adviseur en Jacques Akerboom zal als 

ouderenadviseur hun taken overnemen. 

Het jaarverslag wordt door de ledenvergadering vastgesteld.    

 

03.02 

Het overzicht van activiteiten geeft een goed overzicht van de vele activiteiten binnen onze vereniging en de 

inzet van velen om dit te realiseren. Met applaus door de vergadering wordt de activiteitencommissie 

bedankt voor hun grote inzet.  

  

03.03 Beleidsvoornemens  

De voorzitter geeft bij enige beleidsvoornemens nog een toelichting. Met betrekking tot den Domp heeft het 

bestuur van SGH (de beheerder van den Domp) aangegeven de gesprekken met KBO te willen voortzetten 

naar aanleiding van een door hun gevoerd gesprek met het gemeente bestuur. Het geduld van KBO wordt 

erg op de proef gesteld. Na een vraag van een van de aanwezigen wordt door de voorzitter bevestigd dat een 

ringleiding in het wensenpakket zit.  

De werkgroep communicatie is gestart. De werkgroep heeft inmiddels als een van haar uitgangspunten 

gekozen dat het digitaal denken uitgangspunt wordt van ons beleid. Hierbij is de werkgroep zich er zeer van 

bewust dat Kbo wil communiceren met alle leden, ook die leden die nog niet digitaal vaardig zijn. Opleiding 

en begeleiding worden onderdeel van het plan. De voorzitter roept leden op die een bijdrage willen leveren 

aan onze toekomstige communicatie. (Webmaster, redactiecommissie website, redacteur, contactpersoon 

HaarenEEN etc.) De leden wordt verzocht om via onze website (www.kbo-haaren.nl) hun E-mailadres en 

telefoonnummer door te geven. Hiervoor is een aparte mogelijkheid gecreëerd. 

 

04 Bestuursbesluiten 2016 ter goedkeuring van de ALV 

Op verzoek van de voorzitter licht Jacques van Hest HaarenEEN toe. 

http://www.kbo-haaren.nl/
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Doelstelling van de vereniging HaarenEEN is het vergroten van de verbondenheid binnen het dorp Haaren 

om het mogelijk te maken langer, veiliger en met meer plezier in het dorp te wonen. Het initiatief is ontstaan 

uit het initiatief Samen voor Elkaar. Oprichters zijn naast KBO ook Nemelaer, Rebirth en Don Bosco. Door 

de vrijwilligers van HaarenEEN zal een elektronisch platform worden gecreëerd om de communicatie tussen 

de inwoners te bevorderen. Voor de zomer zal voor meer informatie beschikbaar komen voor alle inwoners 

van Haaren. Het bestuur zoekt nog naar KBO-Leden die mee willen helpen HaarenEEN vorm te geven als 

vrijwilliger van HaarenEEN. (de buurtverbinders) 

Het bestuursbesluit betreffende HaarenEEN wordt door de vergadering goedgekeurd.  

Jacques van Hest en Tiny Vermeer worden bedankt voor hun jarenlange inspanningen voor het tot stand 

brengen van HaarenEEN  

 

05 Financiën 

De penningmeester geeft een toelichting op de financiële stukken. De baten en uitgaven van het 50 jarig zijn 

hoger dan begroot door meer deelnemers. Volgens afspraak met de ledenvergadering zijn de entreeprijzen 

lager gehouden. Hierdoor heeft de afdeling 4500 euro bijgedragen uit eigen middelen. De totale exploitatie 

eindigt met een beperkt overschot wat vooral wordt veroorzaakt doordat de verdere daling van de subsidies 

van derden is meegevallen. 

Ook voor 2018 wordt een klein overschot verwacht ondanks het wegvallen van de subsidie van de 

Rabobank.  

Het bestuur heeft het voornemen om leden die hun contributie niet willen laten incasseren per incasso een 

bijdrage te vragen van 2,50 euro voor administratiekosten. Dit punt is ook al eerder aan de orde geweest. De 

leden gaan hiermede akkoord. 

 

De kascommissie bestaat uit Jos van den Bosch en Anton Herbrink. De kascommissie heeft op 7 februari de 

administratie beoordeeld en het opgestelde financieel verslag. De administratie maakt een goede indruk en 

de kascommissie kan zich verenigen met het verslag. 

 

De vergadering besluit het financiële verslag vast te stellen 

Voor het jaar 2017 zal de kascommissie bestaan uit Anton Herbrink en Mariette Versleijen Als reserve lid 

wordt benoemd John Kouw. 

De vergadering besluit eveneens de begroting vast te stellen.  

Tenslotte stemt de vergadering in met het voorstel om de contributie voor 2018 ongewijzigd vast te stellen 

op 22 Euro. 

 

06 Décharge bestuur voor het gevoerde beleid 

De vergadering déchargeert het bestuur. 

 

07 Bestuursverkiezing 

De voorzitter constateert dat geen (tegen)kandidaten door de leden zijn ingediend. 

Herbenoembaar is John van de Put. Hij wordt door de ALV herbenoemd. 

Het bestuur stelt voor Gerard van Loon te benoemen tot bestuurslid als opvolger van Jo Latijnhouwers. 

Gerard stelt zich kort voor en wordt door de ALV benoemd. 

 

08 Rondvraag 

De voorzitter verzoekt de ledenvergadering of deze er bezwaar tegen heeft om in de toekomst de Algemene 

Ledenvergaderingen te organiseren voor einde maart. Hierdoor wordt de tijdsdruk vooral met betrekking tot 

het afsluiten van de financiële cijfers minder. Het bestuur overweegt in de komende vergadering aan 

voorstel tot aanpassing van het huishoudelijk reglement op dit punt voor te leggen. De vergadering heeft 

geen bezwaar. 
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Gevraagd wordt of Den Domp voortgang maakt met modernisering van bijvoorbeeld de geluidsapparatuur. 

In het kader van de toekomstige nieuwbouw of renovatieplannen wordt er voorzichtig omgegaan met 

beschikbare middelen maar voor de geluidsinstallatie zijn al wel uitgaven gedaan. De middelen voor een 

groter projectiescherm zijn nog bij de KBO  

 

 

09 Spreker Kbo-Brabant bestuurslid mevrouw Truus Noij. 

 

Mevrouw Noij gaat in op de belangen behartiging op landelijk, provinciaal en lokaal niveau. 

Landelijk en provinciaal gaat het meestal om collectieve belangen behartiging. De inkomenspositie van 

ouderen, de ontwikkelingen in de zorg, de woonsituatie van ouderen etc. worden samen met de landelijke 

bonden aan de orde gesteld.   

De provinciale belangenbehartiging wordt minder omdat de provincie Noord-Brabant ouderen niet meer als 

aandachtsgebied ziet. De subsidies voor belangrijke activiteiten (zoals opleiding ouderenadviseurs) worden 

snel afgebouwd. Kbo-Brabant bezint zich op mogelijkheden deze activiteiten zonder deze subsidies toch 

voort te zetten. 

De aandacht voor de lokale belangenbehartiging wordt steeds groter mede door de decentralisatie van 

zorgtaken en het wegvallen van het provinciaal beleid. Voor KBO- Brabant ligt de nadruk op de 

ondersteuning van de afdelingen en het ter beschikking stellen van schaarse expertise aan de afdelingen. Zo 

kan bijvoorbeeld een client ondersteuner juridische ondersteuning voor een kbo- lid krijgen. 

 

Mevrouw Noij eindigt met de vaststelling dat het gaat om onze leden die met elkaar de KBO-Afdeling 

vormen. Leden die met en voor elkaar bezig zijn. Ook in de afdeling Haaren zijn er leden die zich jarenlang 

inzetten voor de afdeling. 

Zij acht het daarom een goede zaak dat onze afdeling besloten heeft drie van deze leden eens in het zonnetje 

te zetten    

 

10. Uitreiking Zilveren Spelden 

Mevrouw Noij reikt een Zilveren Speld uit aan Els en Ton van Steen. De zilveren speld zal nog worden 

uitgereikt aan Piet van den Schoor die op het laatste moment niet aanwezig kon zijn. 

Alle drie de personen, op hun eigen wijze, al meer dan 10 jaar actief voor KBO-Haaren. 

De leden laten blijken dit zeer te waarderen. 

 

11 Sluiting 

De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun inbreng en al degenen die geholpen hebben bij de 

voorbereiding van deze vergadering.  

Vervolgens sluit hij de vergadering. 

 


