Verslag van Algemene Ledenvergadering van K.B.O. Goes op 28 maart 2018 om
14.00 uur in het Heer Hendrikhuis te ’s-Heer Hendrikskinderen.
1.Opening: De voorzitter heet alle aanwezigen van harte welkom in het Heer Hendrikhuis. Het is
een grotere gelegenheid dan de Magdalenazaal. Jammer genoeg was de opkomst een stuk minder
dan verwacht. Het regenachtige weer zal zeker van invloed zijn geweest.
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 van Moorten, mevrouw de Haas, mevrouw Kreeft, de heer Wijdemans en de heer en mevrouw
van Eijkeren.
5. Vaststellen Jaarverslagen:
a. secretaris: Op 31 december 2017 had KBO Goes 542 leden. Op dit moment zijn er 560 leden.
Het leeuwendeel van de leden komt uit Goes en de dorpen in de omgeving. De gemeenten Tholen
en Reimerswaal leveren ook zo’n 40 leden. Helaas is de bijeenkomst, specifiek voor deze leden in
Rilland op 6 februari 2018, slechts door 6 leden bezocht. Het was een goede bijeenkomst, maar het
bestuur had toch op meer leden gehoopt.
De voorzitter bedankt de 45 vrijwilligers voor hun inspanningen in 2017.
b. activiteitencommissie: met behulp van beamer geeft de voorzitter nog een korte opsomming van
de activiteiten in 2017. Door middel van een applaus van de aanwezigen worden de leden van de
activiteitencommissie bedankt hun inzet.
c. bezoekgroep: Naast het bezoeken van leden, is het bezorgen van een kerstattentie bij
alleenstaande leden van 75 jaar en ouder een bijzondere activiteit van de bezoekgroep. Deze
activiteit zal in 2018 komen te vervallen, omdat het bestuur besloten heeft om met Kerst aan alle
leden een kerstkaart toe te sturen Verder doet de voorzitter nogmaals een oproep om leden, die
i.v.m. opname in het ziekenhuis, verpleeghuis of door ziekte thuis verblijven, door te geven aan de
coördinatrice (mw.S.de Kok-Beulens) van de bezoekgroep.
De verslagen worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.
6. Jaarrekening 2017:
De penningmeester geeft nog een korte toelichting op de jaarrekening. Hij doet tevens een oproep
aan de leden om hun stem (als ze lid zijn van de Rabobank) uit te brengen tijdens de Rabobank
Clubkas Campagne van 4 t/m 16 april 2018. Zo kan de clubkas weer gespekt worden!!!
a. verslag kascommissie: De heer L.de Kok en de heer H. Hoekstra hebben op 14 februari 2018 de
kascontrole uitgevoerd. Er zijn geen onregelmatigheden in de financiële administratie geconstateerd
en de kascontrolecommissie stelt de algemene ledenvergadering voor om de penningmeester
decharge te verlenen voor de door hem gevoerde financiële administratie aangaande het
verenigingsjaar 2017.
b. Door middel van applaus wordt het jaarverslag van de penningmeester goedgekeurd en aan hem
daarmee decharge verleend en daarmee is de jaarrekening vastgesteld. De voorzitter bedankt de
penningmeester en de kascontrolecommissie voor de werkzaamheden.
c. Benoeming nieuw lid en reserve-lid kascontrolecommissie: mevrouw G. Naezer wordt gekozen als
reserve-lid.
7. Herbenoeming bestuursleden: mevrouw Hopmans en de heer Copper zijn aftredend en
herkiesbaar. Er zijn geen tegenkandidaten aangemeld, zodat zij herkozen zijn. De voorzitter bedankt
de bestuursleden voor de werkzaamheden in de afgelopen 3 jaar en wenst hen succes in de
volgende 3 jaar.
8. Samengaan KBO Goes en PCOB Goes: De voorzitter legt uit dat de bonden op landelijk niveau
al samengegaan zijn, De uiteindelijke fusie zal waarschijnlijk eind 2018 plaatsvinden. Er zal een
nieuwe naam komen voor de vereniging en het magazine. Ook zal er een nieuwe website komen.
De organisatiestructuur zal veranderen. KBO Zeeland heeft te kennen gegeven een provinciaal
niveau te willen behouden. Dit o.a. in verband met de belastingservice en ouderenadviseurs. KBO
Goes is in overleg met PCOB Goes-Borsele (interim-bestuur). Het interim-bestuur heeft op 15 maart
2018 van de leden in Goes toestemming gekregen om verdere samenwerking met KBO Goes te
zoeken. De ledenadministrateur van PCOB Goes-Borsele zal gaan deelnemen aan de AB

vergaderingen van KBO Goes. Verder zal er gezocht worden naar een manier (financieel en
praktisch) om PCOB leden ook te laten deelnemen aan activiteiten van KBO Goes.
De voorzitter vraagt de aanwezigen of zij akkoord willen gaan met het feit, dat het bestuur van KBO
Goes deze samenwerking verder vorm zal gaan geven. Met een applaus geven de aanwezige leden
hun instemming met dit voorstel.
De voorzitter besteed nog even aandacht aan de komende activiteiten van KBO Goes.
Hij maakt verder ook nog het Goede Doel voor 2018 bekend: Inloophuis Oase. Het inloophuis is
oecumenisch en bestaat in 2019 25 jaar.
9. Rondvraag:
Er wordt gevraagd of het bestuur ook aandacht heeft voor de leeftijdsgroep 50-55plus. Er is grote
werkeloosheid onder deze groep. KBO Goes zou voor deze groep de belangenbehartiging meer
vorm kunnen geven. De voorzitter antwoordt dat dit veelal gebeurd via het Bonden Beraad Groot
Goes. Hij merkt op dat deze groep misschien bereikt kan worden via het organiseren van
avondsessies. Hij noemt als voorbeeld; het seniorencafé van de KBO afdeling SchouwenDuiveland.
Verder wordt er gevraagd of de afdeling PCOB Goes-Borsele veel activiteiten organiseert. De
voorzitter merkt op dat dit beperkt is. De gemiddelde leeftijd van de leden is 80 jaar en omdat er
geen bestuur is, is het moeilijk iets te organiseren.
Iemand merkt op dat bij opgave voor een reisje, het aantal beschikbare plaatsen zo snel vol is. Komt
dit omdat er zo veel introducées meegaan ? Voor het voorjaarsreisje zijn er 53 deelnemers, waarvan
slechts 5 introducées. De opgave gaat in volgorde van binnenkomst. De datum van inschrijving
wordt tijdig bekend gemaakt. Advies is om zo snel mogelijk in te schrijven.
10.Sluiting: De voorzitter sluit de vergadering en bedankt alle aanwezigen voor hun komst en
deelname aan de vergadering.
Onder het genot van een hapje en drankje worden er nog 4 rondjes bingo gespeeld. Voor de
winnaars waren er weer mooie prijsjes.

Voor verslag,
Riet Hopmans, secretaris.

