Verslag van Algemene Ledenvergadering van K.B.O. Goes op 27 maart 2019 om
14.00 uur in de Magdalenazaal te Goes.
1. Opening: de voorzitter heet de aanwezigen hartelijk welkom bij de algemene ledenvergadering.
Er zijn zo’n 50 leden aanwezig. De voorzitter doet een oproep aan de leden om zich in het vervolg
vooraf aan te melden voor de vergadering. Volgens de richtlijnen van de brandweer betr. veiligheid
is een dergelijk aantal nog net toegestaan. Als er meer aanmeldingen zijn is het bestuur
genoodzaakt een andere locatie te zoeken.
2. Vaststellen agenda: er worden geen extra agendapunten ingebracht.
3. Verslag Algemene Ledenvergadering 22 november 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 Heupperman en mevrouw de Kok. De voorzitter memoreert het plotseling overlijden van de
heer H. Hoogerland. Het is een groot verlies voor het Bondenberaad Groot Goes (BBGG), waar hij
voorzitter van was. Ter nagedachtenis aan hem wordt een moment van stilte gehouden.
Door het wegvallen van de heer Hoogerland is de voorzitter voorlopig voorzitter van het BBGG.
5. Vaststellen jaarverslagen van secretaris, activiteitencommissie, bezoekgroep: zonder op- of
aanmerkingen worden de verslagen, met dank aan de opstellers, vastgesteld.
6. Jaarrekening 2018:
a. verslag kascommissie: De heer H. Hoekstra en de heer Vriens hebben op 14 februari 2019 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 2018.
b. vaststellen jaarrekening: 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 in oktober. Zo kan de clubkas weer gespekt
worden!!! 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 kascommissie: mevrouw Naezer wordt benoemd als lid van de
kascommissie en de heer Boertjes wordt benoemd als reserve-lid van de kascommissie.
7. Herbenoeming bestuursleden: mevrouw Does-Verdurmen en de heer Baarends 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 komende 3 jaar.
8. Activiteiten en andere vermeldingswaardigheden:
De heer Rombaut (voorzitter activiteitencommissie) geeft een korte toelichting op de komende
activiteiten: voorjaarsreis (23-04), Wat ter tafel komt (08-05), lezing bijzondere straatnamen (22-05),
jubileum KBO Zeeland (26-06).
Regio-taxi: De voorzitter brengt de leden op de hoogte van het feit, dat de contante betaling/betaling
op rekening bij de regiotaxi op termijn zal worden afgeschaft. Men gaat over tot digitale betaling (met
machtiging tot incasso). Het BBGG heeft hier tegen geprotesteerd. Men vindt het principieel onjuist
dat contante betaling niet meer mogelijk zal zijn.
Belastingaangifte: de belastinghulpen zijn gereed om te helpen met het invullen van de
belastingaangifte. Hiervoor kan men contact opnemen met SMWO.
WOZ formulieren: De heer van Eijkeren heeft de WOZ formulieren nog niet ontvangen. Hij wil deze
schriftelijk ontvangen. De heer Copper denkt dat hij deze digitaal heeft ontvangen via de
Berichtenbox van MijnOverheid.nl
Renovatie abri’s op het station: Het BBGG heeft hierop gereageerd. Er is slechts 1 hokje geplaatst,
dat regen- en winddicht is. Hopelijk wordt er nog een geplaatst.

Kunst en cultuur: mevrouw Kruitbosch vindt het jammer, dat er zo weinig gedaan wordt aan kunst en
cultuur. Voor de nieuwe cursus Wat een Kunst waren er helaas te weinig aanmeldingen.
PSD betalingsverkeer: voor het betalingsverkeer is een nieuwe Europese wet ingegaan. Door de
nieuwe wet kan men derden toegang geven tot de online betaalrekening. Wat de wet precies
inhoudt is ingewikkeld. Goede voorlichting hierover is belangrijk. Als men het niet vertrouwt, dan niet
doen.
Samenwerking KBO PCOB: In Goes is KBO eigenlijk met PCOB gefuseerd. In de hogere regionen
is dit nog niet zo. Op dit moment zijn er nogal wat strubbelingen. KBO Zeeland heeft zijn zorgen
hierover uitgesproken. KBO Zeeland probeert hier in positieve zin invloed op te hebben.
9. Rondvraag:
De heer J. de Jonge informeert of er nog ouderenadviseurs worden opgeleid. De heer Copper kan
hem vertellen dat er nog zo’n 200 adviseurs actief zijn. Hij is coördinator van Belangenbehartiging
Zeeland en tevens contactpersoon voor Goes. Leden van KBO Goes kunnen bij vragen over
algemene zaken, contact opnemen met de heer Copper.
Hij zal dan proberen om via SMWO (Vraagbaak voor Ouderen) de vragen te beantwoorden.
Contactpersoon bij SMWO is mevrouw van de Linde.
De heer de Jonge informeert naar het ouderenbeleid in de gemeente Goes. De voorzitter vertelt, dat
het BBGG een voorstel gedaan heeft tot opnieuw instellen van de Seniorenraad. De Adviesraad is
opgeheven, terwijl die er wettelijk zou moeten zijn. Het BBGG blijft de betrokken wethouders
bestoken, want men wil graag inbreng hebben in een Seniorenraad. Binnen de huidige
gemeenteraad is er geen bezwaar tegen een Seniorenraad, dus het BBGG houdt het onder de
aandacht, ook bij de media.
De heer G.de Kok geeft nog een korte toelichting over het ontstaan en verdwijnen van verschillende
raden. (jongerenraad, seniorenraad, adviesraad, sportraad)
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 3 rondjes bingo gespeeld. Voor de
winnaars waren er weer mooie prijsjes.
Voor verslag,
Riet Hopmans, secretaris.

