Verslag van de ( digitale ) algemene ledenvergadering ( ALV )
Woensdag 21 april 2021 om 14.00 uur in het hoofdkantoor van KBO in
Den Bosch
Aanwezig: 4 bestuursleden ( live )
En: 9 leden aanwezig waren via de zoom-verbinding
1.

Opening door de voorzitter,
Hij vraagt 1 minuut stilte voor de overledenen. En herdenkt nog even kort ons oud bestuurslid
Henry Engelaer, redacteur van Ons Buukske, publiciteitsman en voortrekker van de jaarlijkse
ledenwerfacties.
Hierna volgt een korte toelichting over de activiteiten waar het bestuur nu en de komende
maanden met name mee bezig is. Het ontwikkelen van de verenigingsapp. door Ben
Schonenberg waarover diverse besprekingen met Ben hebben plaatsgevonden. De WBTR (
wet bestuur en toezicht rechtspersonen) waarmee elke vereniging en stichting voor 1 juli klaar
moet zijn. Deze wet is bedoeld om bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen te
verbeteren. Schoonmaak van Ons Huukske en de tuin op 28 mei tijdens NL Doet. Het
opknappen van de tuin met aanleg jeu-de-boules baan als de gemeente hiervoor toestemming
geeft! Dit project gaan we proberen te laten sponsoren via project ‘Voor de Ouderen’ van
KBO.
Onze leden hebben de mogelijkheid gehad tot uiterlijk 3 dagen voor deze ALV schriftelijk
vragen te stellen. Deze worden tijdens de rondvraag beantwoord.

2.

Jubilarissen
Alle jubilarissen zijn met naam en toenaam vernoemd. De huldiging zal later plaatsvinden
zodra de regels met betrekking tot ’corona’ het toelaten

3.

( Her-) verkiezing bestuursleden.
Riet Maas, Leo Janssen en Theo de Leeuw zijn aftredend en hebben zich herkiesbaar gesteld.
Er zijn door de leden geen tegenkandidaten voorgedragen dus zij worden benoemd voor de
komende 3 jaar. Na het aftreden van Kees de Haas en Henry Engelaer op 24 december 2020
hebben zich 2 leden spontaan aangemeld na een oproep in’ Ons Buukske’. Erna van Oijen en
Jan Baartmans als aspirant bestuurslid. Het bestuur stelt voor Erna en Jan definitief als
bestuurslid te benoemen. Niemand heeft bezwaar dus welkom in het bestuur.
Jan stelt zich in het kort voor en heeft zitting in de adviesraad sociaal domein/ WMO en is sinds
kort gecertificeerd energiecoach bij de gemeente. Voor de seniorenvereniging is Jan al actief
met het onderwerp ‘woonvormen’, Jan zal zich in de nieuwsbrief uitgebreider voorstellen. Erna
heeft aangegeven zich actief te gaan bezighouden met activiteiten. Erna komt aan het woord in
de nieuwsbrief van juni.

4.

Goedkeuring verslag ledenvergadering gehouden op 29 augustus 2020

Dit verslag, gepubliceerd in ‘Ons Buukske’ van oktober 2020 wordt door de leden unaniem
goedgekeurd.
5.

Goedkeuring bestuurlijk jaarverslag 2020

Het bestuurlijk jaarverslag, gepubliceerd in ‘Ons Buukske’ van april 2021 wordt door de leden
goedgekeurd.
6.

Het financieel jaarverslag
Onze penningmeester heeft in ‘Ons Buukske’ van april 2021 in het kort uitleg gegeven over het
financieel jaarverslag. De grootste kostenposten zijn de maandelijkse huur en de
energiekosten. Voor de huur hebben we met de verhuurder een regeling kunnen treffen dat we
tijdens de ‘corona’-sluiting de helft aan huur moeten betalen, Over energie kunnen we zeggen
dat we met het laten aanleggen van zonnepanelen eind januari in ieder geval niet de hoofdprijs
moeten betalen. Zodra de sluiting voorbij is zullen we proberen ook tijdens de zomer waar
mogelijk de activiteiten op te starten.

7.

Kascommissie.
Vanwege deze bijzondere ALV heeft de penningmeester de 2 mensen die de kascommissie
vormen: Chris van Kerkhof en Wicky van der Wielen nog niet live gesproken. Zodra mogelijk
zullen ze worden uitgenodigd. Marian van Leeuwen is reserve en vormt volgend jaar met
Wicky van der Wielen de kascontrolecommissie. Jan Schouten is dan reserve.

8.

Herbenoemen lid van de beroepscommissie
Conform artikel 3 van het reglement voor de beroepscommissie en het rooster van aftreden is
mevr. Lewiszong aftredend en herkiesbaar. Het bestuur stelt voor de mevr. Lewiszong te
herbenoemen.
Naar aanleiding van een vraag van een van de leden geeft Gé een toelichting wat de
beroepscommissie doet en hoe het werkt.

9.

Rondvraag
Marian van Leeuwen:
- krijgen leden met een vaccinatiebewijs al toegang tot ‘Ons Huukske’? in ieder geval nu nog
niet. Zodra de gemeente ja zegt gaan we hiermee aan de gang.

- Nu Kees is gestopt wie doet nu het internetcafé: Toon Janssen en Rien van Rossum worden
benaderd.
- Mag er weer gefietst worden en kan Jeu de boules weer van start: beide activiteiten >> Ja.
Frans Zondag: Vraagt zich af of er iets gedaan kan worden aan de biljartcontributie van Euro
50 nu er niet wordt gebiljart. Helaas niet, een aantal biljarters heeft lidmaatschap tijdelijk
stopgezet!
Jan Schouten. Zijn er nog acties ondernomen om de prikpost naar ‘Ons Huukske’ te halen.
Nee kan ook niet omdat dit in strijd is met afspraken tussen Gemeente en Senioren Vereniging.
Als we benaderd worden gaan we ermee aan de slag. Helaas heeft de Gemeente ons aanbod
als verkiezing locatie ook niet gehonoreerd
10. Sluiting van de vergadering om 15.00 uur
Gé van Hees, secretaris,
Theo de Leeuw, penningmeester
Peter Verver, voorzitter

