KBO afdeling Haaren

CONCEPT

Belangenbehartiging voor senioren
Door de leden vast te stellen in de ALV van 2019
Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 21 maart 2018
01. Opening en mededelingen.
De voorzitter opent de vergadering, heet alle aanwezigen hartelijk welkom.
In het bijzonder worden de vertegenwoordigers van Kbo-Brabant, mevrouw Truus Noij en de heer Leo
Bisschops welkom geheten.
De volgende leden zijn met kennisgeving afwezig: Kees van Iersel, Marieanne van Wijk, Tiny VermeerPijnenburg, Jacques Akerboom, Jacques Peeters en Thea Verwijmeren.
De voorzitter constateert dat oproeping voor deze vergadering heeft plaatsgevonden door publicatie in de
Kraant van 7 maart en door bezorging van de agenda aan de leden door de Ons bezorgers op 7 maart.
Op de tafels in de zaal is aanwezig de agenda met de bijbehorende stukken inclusief de uitgebreide
financiële rapportage. Tevens een set van de nieuwe informatiebladen en een formulier voor het invullen van
het emailadres.
Aanwezig zijn ongeveer 85 leden.
De klachtencommissie heeft bij monde van Jan Eggenkamp laten weten dat er in 2017 geen klachten zijn
ontvangen of behandeld.
02. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 7 maart 2017
Het verslag wordt door de ledenvergadering vastgesteld.
03. Aanpassing van het Huishoudelijk Reglement
De aanpassing betreft de verplaatsing van de jaarlijkse Algemene Vergadering naar de maand maart en
enige kleinere aanpassingen. De vergadering stemt in met de voorgestelde aanpassingen.
04.01. Jaarverslag 2017 van het bestuur
Het jaarverslag geeft een beeld van de activiteiten van onze afdeling in het afgelopen jaar. Het ledenaantal is
ondanks de ledenwerfinspanningen wat gedaald. Hard is gewerkt aan onze communicatie strategie.
De voorzitter bedankt de leden van de redactiecommissie (Els van Steen en Loek Bollen) en de leden van de
technische commissie (Peter van de Sande en Antoon van Loon) voor hun inspanningen om de nieuwe
website en Kraant te realiseren.
Het jaarverslag wordt door de ledenvergadering vastgesteld.
04.02. Activiteitenoverzicht 2017
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.
04.03 Beleidsvoornemens
De voorzitter geeft bij enige beleidsvoornemens nog een toelichting.
In het beleidsplan wordt een schets gegeven van een aantal punten waarop belangenbehartiging noodzakelijk
is. Kbo-Brabant doet dit provinciaal en landelijk en onze afdeling lokaal.
Met betrekking tot de renovatie van den Domp wordt opgemerkt dat het aan de politiek ook in het gehouden
politiek debat is duidelijk gemaakt dat het noodzakelijk is de overnemende gemeenten te confronteren met
voldongen feiten. De voorzitter sluit niet uit dat we anders toch nog ons eigen plan zullen moeten trekken.
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Aan de gemeente is input geleverd voor de ontwikkeling van nieuw subsidiebeleid maar op dit moment is de
verwachting dat er vooruitlopend op de herindeling weinig meer zal veranderen.
Ons communicatiebeleid zal verder uitgevoerd.
In plaats van het informatieboekje zijn drie informatiebladen ontwikkeld. Deze zullen bij alle leden worden
bezorgd in april. De informatiebladen zijn tevens beschikbaar via de website en worden op de website
actueel gehouden.
Lid Jacques van Hest doet een oproep inspanningen te blijven leveren om ook buiten de KBO in het dorp
Haaren een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de gemeenschap en daar met andere verenigingen,
personen en dergelijke samen te werken. Daarnaast roept hij iedereen op zich aan te melden bij HaarenEEN.
De beleidsvoornemens worden door de vergadering goedgekeurd.
05. Bestuursbesluiten 2017 ter goedkeuring van de ALV
In 2017 zijn er geen besluiten genomen volgens artikel 10d van de statuten
06. Financiën
De penningmeester merkt op dat er in de cijfers bij de toelichting op de agenda enige onjuistheden zijn
geslopen. In de zaal zijn de juiste opstellingen beschikbaar. Daarna geeft hij een toelichting op de financiële
stukken. In het boekjaar is een relatief groot overschot ontstaan vooral door zuinig beleid van de
activiteitencommissie.
Lid Gerard de Lange vraagt naar de noodzaak het financieringsoverschot (Euro 95.845) in stand te houden.
De voorzitter geeft aan dat naast een noodzaak om een buffer in stand te houden, in het verleden gelden zijn
gespaard om aan te kunnen wenden voor ten behoeve van voor de KBO noodzakelijke voorzieningen in de
huisvesting van KBO. Nadat in het verleden eigen plannen geen doorgang hebben gevonden is het geld
beschikbaar gehouden Echter door de vertraagde besluitvorming met betrekking tot den Domp zijn nog geen
besluiten genomen om het geld aan te wenden.
De kascommissie bestaat uit Anton Herbrink en Mariette Versleijen. De kascommissie heeft op 22 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 2018 zal de kascommissie bestaan uit Mariette Versleijen en John Kouw. Als reserve lid wordt
door de vergadering benoemd Gerard de Lange.
Voor 2018 wordt een klein positief resultaat verwacht. Ook KBO-Brabant heeft geen contributieverhoging
doorgevoerd.
De vergadering besluit eveneens de begroting vast te stellen. De voorzitter legt nog uit dat de contributie is
bedoeld om het lidmaatschapsgeld van KBO-Brabant te betalen en voor de basis van het functioneren van
onze afdeling. Leden die deelnemen aan activiteiten betalen vaak nog een extra bijdrage. Ook wijst de
voorzitter nog eens op artikel 8.4.4. van het Huishoudelijk Reglement waarin is bepaald dat bij beëindiging
van het lidmaatschap in de loop van een boekjaar, geen contributie wordt terugbetaald.
Tenslotte stemt de vergadering in met het voorstel om de contributie voor 2019 ongewijzigd vast te stellen
op 22 Euro.
07. Décharge bestuur voor het gevoerde beleid
De vergadering déchargeert het bestuur.
08. Bestuursverkiezing
De voorzitter constateert dat geen (tegen)kandidaten door de leden zijn ingediend.
Het bestuur stelt voor Marianne van den Oetelaar te benoemen tot bestuurslid als opvolger van Cobie van
Liempd. Marianne stelt zich kort voor en wordt door de ALV benoemd.
Herbenoembaar is Norbert Verbraak. Hij wordt door de ALV herbenoemd.
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09. Rondvraag
Mariette Versleijen (namens de werkgroep Dementie Vriendelijke Gemeenschap) vraagt of er leden van
KBO-Haaren zijn die mee willen doen aan het verder ontwikkelen van het werk van de werkgroep. De
werkgroep bestaat nu nog uit vertegenwoordigers van de vier kernen. Versterking vanuit Haaren is zeer
welkom. Mariette toont de bij de werkgroep beschikbare koffer met informatie, die beschikbaar is voor
iedereen die geconfronteerd wordt met dementie is zijn/haar omgeving.
10. Spreker Kbo-Brabant voorzitter/bestuurslid de heer Leo Bisschops.
Onze nieuwe KBO-Brabant voorzitter bespreekt in de volgende punten:
1. Hij stelt vast dat op dit moment al 50 % van de volwassenen ouder zijn dan 50 jaar. En het
percentage groeit door. Met grote gevolgen voor de maatschappij. De grote groep, steeds gezondere
en ouder wordende ouderen eist haar plaats op in de maatschappij (emancipatie van de ouderen). Op
zijn vraag aan de leden in de zaal wie op dit moment betrokken is bij mantelzorg, kinderopvang,
vrijwilligerswerk bleek dat het overgrote deel van de leden hierbij betrokken zijn
2. Minister Hugo de Jonge start een project “Samen tegen eenzaamheid” (40 % van de ouderen voelt
zich eenzaam). Prima dat de minister er over nadenkt, maar wij zullen het met elkaar moeten doen.
3. De rol van de gemeenten wordt steeds belangrijker. Door lokale afdelingen moet hard gewerkt
worden om de gemeente aan te spreken op hun taak. (Het gaat lang niet altijd goed en de juridische
afdeling van KBO- Brabant heeft het druk). KBO-Brabant ondersteunt de afdelingen hierbij. De rol
van belastingadviseurs, cliënt ondersteuners en anderen is hierbij van groot belang.
4. Steeds meer aandacht moet er komen voor veiligheid. (Rondom en in huis, brandveiligheid,
babbeltrucs, digitale veiligheid) KBO gaat steeds meer ondersteunen onder andere door het opleiden
van adviseurs/vrijwilligers.
5. De ontwikkelingen op pensioen gebied dienen kritisch te worden gevolgd. De materie is zeer
complex en bijvoorbeeld de conclusie dat handhaven van pensioen ten koste gaat van de jongeren is
veel te gemakkelijk en simplistisch.
6. Verzorgingstehuizen zijn verdwenen en de gemiddelde verblijfduur in verpleeghuizen is
teruggebracht naar 8/10 maanden. Dit nadert het aantal maanden dat mensen in hospices verblijven
(ca 3 maanden). Maar dan zullen we wel erg veel moeten regelen om te zorgen dat mensen thuis
moeten kunnen blijven wonen.
Gelet op de beschikbare tijd moet de heer Bisschops hier stoppen maar hij geeft aan dat hij nog op een aantal
andere punten verder had kunnen gaan.
Onze voorzitter dankt de heer Bisschops voor zijn bijdrage en met een groot applaus laten de aanwezigen
hun waardering blijken. De voorzitter stelt vast dat er bij ons een belangrijke taak ligt om onze doelgroep
(van 55+ tot 100+) te bereiken en voor alle leden van belang te kunnen blijven.
11. Uitreiking Zilveren Spelden en blijken van Waardering
De voorzitter reikt een zilveren speld uit aan Wim Muskens en Cobie van Liempd nadat hun verdiensten
voor de vereniging zijn toegelicht. Beiden ontvangen hun speld vergezeld van bloemen en een groot
applaus uit de zaal. Cobie zal lid worden van de activiteitencommissie en Wim zal zijn rol als geestelijk
adviseur en trekker van de bezoekgroep voortzetten.
Annie van de Wiel gaat haar activiteiten in de activiteitencommissie verminderen. De voorzitter schetst in
het kort haar vele bijdragen waarvoor ze in het verleden al eens een koninklijke onderscheiding heeft
ontvangen en vind het weer hoog tijd voor een bloemetje.
KBO-Bestuurslid Truus Noy is de afgelopen jaren contactpersoon van onze afdeling geweest met het KBObestuur. (tevens in het afgelopen half jaar interim voorzitter van KBO-Brabant). Onze contacten hebben wij
zeer gewaardeerd. In november zal Truus stoppen als bestuurslid bij KBO-Brabant. Onze waardering
hebben wij laten blijken met bloemen.
12 Sluiting
De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun inbreng en al degenen die geholpen hebben bij de
voorbereiding van deze vergadering en sluit vervolgens de vergadering.
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