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 KBO afdeling Haaren 
 

Belangenbehartiging voor senioren 
Door de leden vast  te stellen in de ALV van 2017 

 

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 24 februari 2016 

 

01 Opening en mededelingen. 

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

In het bijzonder worden de wethouder de heer Johan van den Brand, en de vertegenwoordigers van Kbo-

Brabant, mevrouw Truus Noij en Frans van Lith, oud voorzitter van Helvoirt 55+, die na de pauze het 

optreden verzorgd welkom geheten. 

De volgende leden zijn met kennisgeving afwezig: mevrouw Martina Martinali, de heer Anton. Herbrink, de 

heer en mevrouw Pasteuning, mevrouw Marieanne van Wijk, mevrouw Tiny Vermeer-Pijnenburg, de heer 

Theo Dielen, de heer en mevrouw van Baast en mevrouw H. Hoefnagels. 

Aanwezig zijn ongeveer 95 leden. 

De klachtencommissie heeft bij monde van Jan Eggenkamp laten weten dat er in 2015 geen klachten zijn 

behandeld.  

Een nieuw bestuurslid zit achter de bestuurstafel. Bij het agendapunt over de bestuursverkiezing wordt zijn 

positie geformaliseerd. 

Het bestuurslid Jo Latijnhouwers treedt vandaag af  

 

02 Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 25 februari 2015 

Naar aanleiding van het bestuur verslag wordt een vraag gesteld over de ontwikkelingen bij Den Domp. Dit 

punt wordt behandeld onder het agendapunt beleidsvoornemens. Het verslag wordt door de vergadering 

vastgesteld. 

 

03.01 Jaarverslag 2015 van het bestuur 

De onderwerpen van het jaarverslag worden door de voorzitter doorgenomen en nader toegelicht.  

Hij stelt vast dat de ouderenvertegenwoordiging door de gemeente wordt erkend als gesprekspartner. De 

zorg coöperatie Haaren Een, zal van de grond kunnen komen als de aanbieders het oppakken. KBO blijft het 

initiatief ondersteunen. Het jaarverslag wordt door de vergadering 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. Toegevoegd moet nog worden de KBO-Diner club. Door Jos van den 

Bosch wordt deze activiteit in de vergadering toegelicht. Op dit moment circa 55 leden en diners worden 

door gemiddeld 40 leden bezocht.  

Door Bas Zeegers worden de vele vrijwilligers die zich ingezet hebben om de karnaval activiteiten in Den 

Domp mogelijk te maken, nogmaals bedankt voor hun grote inzet. 

De voorzitter roept leden op om zich aan te sluiten bij de Toneelclub, waar naast nieuwe vrouwelijke leden 

ook mannelijke nieuwe leden worden gezocht en Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO). De noodzaak tot 

bewegen was een van de onderwerpen van Sprekershoek van 23 februari en deelname aan MBvO geeft 

daarvoor op laagdrempelige wijze de mogelijkheid toe. 

  

03.03 Beleidsvoornemens  

De onderwerpen in de beleidsvoornemens worden door de voorzitter toegelicht.  

Begin 2016 heeft het bestuur van SGH een projectgroep gevormd onder leiding van Maarten van Dijk, met 

als doel een plan te maken voor de toekomstige gemeenschapsvoorziening. De bedoeling is nu voortvarend 

te komen tot plannen en vervolgens uitvoering. De inventarisatie van wensen van de gebruikers is gestart en 
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KBO heeft daaraan zijn bijdrage geleverd. De KBO vindt het van belang verder vooruit te kijken naar de 

toekomstige behoeften en ons op voorhand niet te laten beperken door budget bespiegelingen. Ook heeft 

KBO zijn intentie om financieel bij te dragen wanneer KBO leden belang hebben bij te realiseren zaken, 

bevestigd. Vanuit de leden wordt verzocht in het wensenpakket een ringleiding op de nemen. De voorzitter 

zegt dit toe. 

Ten aanzien van door SWOGH verstrekte subsidies wordt vastgesteld dat de subsidies al jaren achtereen 

dalen en dat aan deze daling geen einde lijkt te komen, terwijl de administratieve lasten toenemen. De 

voorzitter doet een oproep aan de gemeente om het subsidiebeleid te evalueren en te verhelderen. 

 

04 Bestuursbesluiten 2015 ter goedkeuring van de ALV 

De bestuursbesluiten worden door de vergadering goedgekeurd. Uit de vergadering komen vragen over de 

systematiek van de aftredingstermijnen, zoals geregeld in het huishoudelijk reglement, naar aanleiding van 

de benoeming en het daarna weer aftreden en herbenoeming van de secretaris. Daarnaast wordt de suggestie 

gedaan tussentijdse benoemingen alleen door het bestuur te laten doen en het huishoudelijk reglement hierop 

aan te passen. De voorzitter is van dit laatste geen voorstander omdat het benoeming van bestuurders in een 

vereniging een van de belangrijkste beslissingen van de verenigingsvergadering is. De opmerkingen zullen 

in het komende jaar nader worden bestudeerd. 

 

05 Financiën 

De penningmeester geeft een toelichting op de financiële stukken. De resultaten ontwikkelen zich naar 

verwachting. Door enigszins dalende ledenaantallen en dalende subsidies van SWOGH wordt een sluitende 

exploitatie zonder contributieaanpassingen in komende jaren niet meer mogelijk. In 2017 wordt ook een 

verhoging van de afdracht aan Kbo –Brabant verwacht.  

De kascommissie bestaat uit Jos van den Bosch en Piet van den Schoor. De kascommissie heeft op 2 

februari de administratie beoordeeld en het opgestelde financieel verslag. De administratie maakt een 

betrouwbare indruk en de kascommissie kan zich verenigen met het verslag. 

De commissie heeft onder andere vragen gesteld over de noodzakelijke hoogte van het vermogen. De 

voorzitter licht aan de vergadering toe dat ongeveer de helft van het vermogen naar verwachting besteedt zal 

gaan worden aan Den Domp (zie eerder in dit verslag) De andere helft van het vermogen wordt noodzakelijk 

geacht als buffer voor onvoorziene omstandigheden. 

De commissie constateert dat het vermogen wel ruimte geeft om in bijzondere zaken een bijdrage te leveren. 

De voorzitter is het op dit punt met de commissie eens en tevens met de constatering dat een sluitende 

exploitatie noodzakelijk blijft. In het kader van de begroting 2016 doet de voorzitter het voorstel maximaal 

6000 euro ten laste van het eigen vermogen van de vereniging beschikbaar te stellen voor de activiteiten 

rondom het 50-jarig bestaan (Waarvan 3500 euro al was voorzien in de opgestelde begroting), zodat de 

eigen bijdragen van de leden beperkt kunnen blijven bij de diverse activiteiten. De vergadering ondersteunt 

dit voorstel. 

De commissie stelt ook vast dat geld op de bank weinig oplevert en doet de suggestie te bezien of geld op 

deposito meer zou kunnen opleveren. De penningmeester onderzoekt dit. 

De vergadering besluit het financiële verslag vast te stellen 

Voor het jaar 2015 zal de kascommissie bestaan uit Jos van den Bosch en Anton Herbrink. Als reserve lid 

wordt benoemd Mariette Versleijen. 

De vergadering besluit eveneens de begroting vast te stellen met de hierboven voorgestelde aanpassing.  

Tenslotte stemt de vergadering in met het voorstel om de contributie voor 2016 vast te stellen op 21 Euro en 

voor 2017 op 22 Euro. 

 

06 Décharge bestuur voor het gevoerde beleid 

De vergadering déchargeert het bestuur. 

 

07 50-jarig bestaan 

De voorzitter geeft nog een uitleg bij de plannen zoals opgenomen in de beleidsvoornemens. De bedoeling 

van de activiteitenmarkt ofte wel doe-markt is een Haaren-brede marktplaats te creëren waar al onze 
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activiteiten, maar ook alle anderen in Haaren die zich willen presenteren aan onze doelgroep welkom zijn, 

zowel andere clubs, particulieren met bijzondere activiteiten, collecties of verzamelingen en wellicht ook 

enige commerciële partijen.  

De receptie zal gehouden worden voor onze leden en genodigden. 

Het bestuur streeft naar grote deelname en goede toegankelijkheid aan de activiteiten 

 

08 Mededelingen 

Er zijn geen mededelingen 

 

09 Bestuursverkiezing 

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

Herbenoembaar en beschikbaar zijn Thea Verwijmeren en Jan Dumoulin. Jan Dumoulin is vanaf 25 april 

2015 de opvolger van Hanny Smolders. Zij worden door de ALV herbenoemd. 

Aftredend is bestuurslid Jo Latijnhouwers, wegens verhuizing. Namens de Vergadering dankt de voorzitter 

Jo voor zijn werkzaamheden t.b.v. de vereniging.  

 

10 Rondvraag 

Enige leden verzoeken na te gaan of er weer computer cursussen georganiseerd zouden kunnen worden. Het 

bestuur heeft meerdere verzoeken bereikt maar dit levert nog geen gerichte vraagstelling op en denkt na over 

de mogelijkheden. Wel is met Helvoirt 55+ afgesproken dat ook KBO-leden uit Haaren zich kunnen 

aanmelden. Inmiddels hebben zich drie KBO-Leden aangemeld en de eerste reacties zijn erg positief. 

Onze omringende KBO afdelingen organiseren nog wel cursussen en Helvoirt ook inloop dagen. Het bestuur 

verzoekt alle behoeften te melden en verzoekt ook vrijwilligers die computerhulp zouden kunnen en willen 

geven zich bij de secretaris te melden. 

Uit de vergadering komt tevens het verzoek de communicatie over het beleid te intensiveren. Het bestuur 

zegt dit toe. 

 

11 Spreker wethouder Johan van den Brand over Ouderenbeleid. 

De heer van den Brand geeft en overzicht van de ontwikkeling van de laatste jaren waarin veel is veranderd. 

Mensen moeten langer werken, pensioenen zijn doorgeschoven. Veel van de zorgtaken zijn 

gedecentraliseerd. 

De gemeente is bezig met een evaluatie van onder andere het ouderenbeleid van de laatste jaren. Begrippen 

als zelfstandigheid, gezondheidszorg, preventie en projecten blijven actueel. 

De heer van den Brand stelt vast dat door de vele nieuwbouw de bevolking samenstelling van Haaren 

gelukkig aan het veranderen is waardoor er een meer evenwichtige samenstelling gaat ontstaan. 

Hij vraagt zich af of er nog specifiek ouderenbeleid zou moeten zijn of dat het beleid meer gericht zou 

moeten zijn op de gemeenschap Haaren als geheel, of de dorpen binnen Haaren. 

De keuzen welke dan gemaakt worden in het project Toekomst Haaren zijn minder belangrijk als we ons 

realiseren dat de toekomst vooral ligt in gemeenschapsvorming en er zijn voor elkaar. 

De wethouder erkent dat er in het verleden veel is bezuinigt maar dat er nu middelen vrijgemaakt zullen 

kunnen worden voor leefbaarheidsbeleid. 

De heer van den Brand besluit met een oproep om samen met de gemeente op trekken om een leefbare 

gemeenschap te houden, en samen besluiten wat we hiervoor nodig hebben. Hij roept tevens op om goede 

plannen te maken over de toekomstige Domp 

 

12 Sluiting 

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

voorbereiding van deze vergadering. Na de pauze zal Frans van Lith een spetterend optreden verzorgen 

Vervolgens sluit hij de vergadering. 

 

 

 


