Verslag van Algemene Ledenvergadering van K.B.O. Goes op 22 november 2018 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 verwelkomt in het bijzonder mevrouw Nel Sanderse, voorzitter van de Stichting
Inloophuis Oase. Zij zal na de vergadering een toelichting geven over de activiteiten van Inloophuis
Oase (aangewezen als Goede Doel van 2018).
2.Vaststellen agenda: er worden geen extra agendapunten ingebracht.
3.Verslag Algemene Ledenvergadering 28 maart 2018: 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, de heer G.de Kok, mevrouw S.de Kok-Beulens, de heer J. Wijdemans, mevrouw van
Kamer, mevrouw Nolet.
Mevrouw de Koster-Raas heeft per brief aangegeven, dat zij gaat stoppen met de verspreiding van
verjaardagskaarten. In haar plaats meldt mevrouw A. van Westen zich, tijdens de vergadering, aan
om deze taak van haar over te nemen.
De voorzitter deelt mede, dat de aanwezige vrijwilligers na de vergadering een attentie krijgen
overhandigd als dank voor hun inzet in 2018. De voorzitter maakt van de gelegenheid gebruik om
hierbij mevrouw R. Korsuize te bedanken voor haar jarenlange inzet als coőrdinatrice bij de
verspreiding van het maandelijkse magazine. Zij ontvangt hiervoor een leuke attentie.
5.Toelichting op de te verwachten activiteiten in 2019:
De voorzitter van de activiteitencommissie, de heer J. Rombaut, geeft een korte toelichting:
a. over de komende activiteiten van KBO Goes in 2019: o.a. Nieuwjaarsreceptie, lezingen,
stampottenbuffet, voorjaarsreis.
De voorzitter deelt mede, dat volgend jaar het 25 jarig jubileum van KBO Zeeland wordt gevierd.
Er zullen een aantal activiteiten worden georganiseerd, waaronder een eucharistieviering in ’sHeerenhoek, een fietstocht in onze regio, de afsluiting van het jubileumjaar vindt plaats in Hulst.
b. Wat ter tafel komt: er is nog geen planning gemaakt en onderwerpen zijn ook nog niet bekend.
c. Belangenbehartiging via Bondenberaad Groot Goes: er zijn bijeenkomsten gepland in februari,
juni en september.
d. Ontwikkelingen KBO-PCOB: KBO Goes houdt gezamenlijke bestuursvergaderingen met PCOB
Goes Borsele. De heer Clarisse is namens PCOB Goes-Borsele bij deze vergaderingen
aanwezig. Verder is de heer Copper betrokken bij de financiën en ledenadministratie van PCOB
Goes-Borsele. Verder worden er steeds meer activiteiten gezamenlijk georganiseerd, zoals bv.
de a.s. kerstmiddag.
6. Vaststellen contributie 2019: 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. Vooruitlopend op ontwikkelingen zal de contributie
in 2020 waarschijnlijk met € 1,-- worden verhoogd.
7. Vaststellen begroting 2019: Er zijn geen vragen of opmerkingen en daarmee wordt de begroting
2019 vastgesteld, met dank aan de penningmeester.
8. Rondvraag: van deze mogelijkheid wordt geen gebruik gemaakt.
9. Sluiting: De voorzitter sluit de vergadering.
Na de vergadering geeft mevrouw Sanderse een uiteenzetting over het ontstaan en activiteiten van
Stichting Inloophuis Oase, waarna er onder de aanwezige leden een collecte voor Inloophuis Oase
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.

