Verslag van Algemene Ledenvergadering van K.B.O. Goes op 23 november 2017 om
14.00 uur in Magdalenazaal, Singelstraat, Goes.
1.Opening: De voorzitter heet alle aanwezigen van harte welkom op de algemene ledenvergadering
van KBO Goes. Hij is verrast door de hoge opkomst voor deze vergadering. Hij verwelkomt in het
bijzonder de vertegenwoordigers van de PCOB en de heer de Vries, die als vertegenwoordiger van
De Voedselbank na de vergadering een toelichting zal geven over de activiteiten van de
Voedselbank. De voorzitter deelt meden, dat er binnenkort een excursie naar de Voedselbank zal
worden gehouden en de aanwezige leden kunnen zich hiervoor opgeven.
2.Vaststellen agenda: er worden geen extra agendapunten ingebracht.
3.Verslag Algemene Ledenvergadering 23 maart 2017: Er zijn geen opmerkingen en het verslag
wordt, met dank aan de secretaris, goedgekeurd.
4.Correspondentie/mededelingen: De secretaris heeft bericht van verhindering ontvangen van de
heer L.de Kok, mevrouw T. Does-Verdurmen, de heer Heupperman, de heer G.de Kok, mevrouw
S.de Kok-Beulens, mevrouw Notebomer, de heer Vermin, de heer en mevrouw Wolters, de heer en
mevrouw van de Velden. De heer Vermin heeft laten weten, dat hij hierbij het bestuur bedankt voor
het werk dat ze verrichten en de dames van de activiteitencommissie, die ieder keer de koffie
verzorgen.
De voorzitter merkt op dat qua ledenaantal 2016 een goed jaar was. KBO Goes behaalde de grens
van 500 leden. 2017 is nog een beter jaar geworden. Er zijn nu 550 leden. Het doel voor 2018 is
600 leden !!!
In de gemeenten Tholen en Reimerswaal wonen ook zo’n 40 leden. In 2018 zal er in Rilland een
bijeenkomst georganiseerd worden voor deze leden. In 2018 worden er weer
Gemeenteraadsverkiezingen gehouden en KBO Goes, zal zich via het Bonden Beraad Groot Goes
(BBGG) bemoeien met de partijprogramma’s. Kijken of er voldoende aan onze belangen wordt
gedacht. Er zijn ook weer veranderingen op komst betreffende de WMO/Zorgloket. Op 13 december
a.s. organiseert de BBGG een bijeenkomst op dit gebied. Een gemeenteambtenaar zal een
toelichting geven. De voorzitter adviseert als men ondersteuning/hulp nodig heeft contact op te
nemen met de SMWO. Er kan dan een Burgeradviseur ingeschakeld worden. Ook bij de aangifte
van inkomstenbelasting kan men hulp krijgen van een Huba (Hulp bij belastingaangifte)
De voorzitter heeft regelmatig contact met het interim bestuur van PCOB Goes/Borsele. Het interim
bestuur is in overleg met het hoofdbestuur, bezig om de ledenadministratie en financiën te
organiseren. In januari 2018 zal gekeken worden of er activiteiten zijn, waar beide afdelingen aan
kunnen deelnemen. Afhankelijk van de ontwikkelingen op Unie niveau zal er bekeken worden of de
afdelingen in de loop van 2018 tot bestuurlijke samenwerking kunnen komen.
Op 21 december a.s. zal er in Heinkenszand een bijeenkomst zijn van de KBO/PCOB. Bij deze
bijeenkomst kunnen leden bepalen hoe de toekomst er uit zal gaan zien.
5.Toelichting op de te verwachten activiteiten in 2018:
De voorzitter geeft een korte toelichting op:
a. de komende activiteiten van KBO Goes in 2018: o.a. lezingen, voorjaarsreis, fietstocht.
Er zijn in 2018 ook activiteiten op de woensdagmiddag (naast de gebruikelijke donderdagmiddag).
b. Reizen van KBO Zeeland (reis naar Tirol, Sauerland en Londen).
c. Wat ter tafel komt: Er zijn onderhandelingen over een bijeenkomst met Ter Weel over de ins en
outs van de verpleegzorg. Onderwerpen/suggesties voor deze bijeenkomsten zijn welkom.
d. BBGG: Er worden bijeenkomsten georganiseerd op het gebied van o.a. analoge naar digitale TV,
voorlichting over heffingen van gemeente en waterschap, RWS en wonen, Gemeenschappelijk
Regeling De Bevelanden.
KBO Zeeland maakt zich sterk voor belangenbehartiging en daarom is iedere afdeling gevraagd om
een contactpersoon belangenbehartiging te benoemen. Voor KBO Goes is dat de heer Wim Copper.
Hij is tevens coördinator voor Zeeland.
De heer Copper wijst de aanwezigen erop dat zij tijdig de procedure voor verlenging van het
rijbewijs starten. (4 ½ maand voor het einde van de geldigheid)
Verder merkt hij op, dat Allevo in 2020 geen diensten meer laten verrichten door alphahulpen
(ZZPers . De lopende indicaties moeten veranderd worden. Er zijn indicaties die tot 2018 lopen.
Geadviseerd wordt om na te kijken tot wanneer de indicatie loopt en wat er dan moet gebeuren, evt.

nieuw keukentafelgesprek. (in aanwezigheid van kinderen of ouderenadviseur)
6.Vaststellen contributie 2018: De afdracht aan de Unie KBO is weliswaar gestegen, maar het
bestuur stelt voor om de contributie op € 24,-- per persoon te handhaven. Dit voorstel wordt met
applaus door de aanwezige leden goedgekeurd.
7.Vaststelling begroting 2017: De heer Copper (penningmeester) geeft een korte toelichting op de
begroting voor 2018. Er zijn geen op- of aanmerkingen en wordt de begroting, met dank aan de
penningmeester, vastgesteld.
8.Rondvraag: van deze mogelijkheid wordt geen gebruik gemaakt.
9.Sluiting: De voorzitter sluit de vergadering met de mededeling, dat de vrijwilligers als dank voor
hun inzet in 2017 een attentie krijgen overhandigd.
Na de vergadering geeft de heer de Vries een interessante lezing over de activiteiten van
Voedselbank De Bevelanden, waarna er onder de aanwezige leden een collecte voor de
Voedselbank wordt gehouden.
Onder het genot van een hapje en drankje worden er nog 3 rondjes bingo gespeeld. Voor de
winnaars waren er weer mooie prijsjes.

Voor verslag,
Riet Hopmans, secretaris.

