KBO - afdeling Goes
een ‘kei’ van een
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Naar beneden scrollen

Programma heden middag
• De algemene leden vergadering
• Toelichting activiteiten
• Voedselbank Goes
• Korte pauze
• Bingo

Agenda vergadering
•

Opening;

•

Vaststellen agenda;

•

Verslag van vergadering van 23 maart 2017;

•

Correspondentielijst/mededelingen;

•

Toelichting op de te verwachten activiteiten in 2018

•

•
•
•

Uit de activiteitencommissie

•

Ontwikkelingen KBO-PCOB

Wat verder ter tafel komt
Belangenbehartiging via BondenBeraad Groot Goes
(BBGG)

Vaststellen contributie 2018,

De afdracht naar de Unie KBO is weliswaar gestegen,
maar het bestuur stelt voor om voor 2018 de contributie te
handhaven op € 24 per persoon.

•

Vaststellen begroting 2018,

•

Rondvraag;

•

Sluiting.

KBO Goes
•

We dachten in 2016 een goed jaar gedraaid te hebben qua
aantal leden!
We haalden de grens van 500 leden!

•

Maar 2017 is een nog beter jaar geworden.
We zitten nu op bijna 550 leden. Op naar de 600!!!!!!!!!!!!!

•

Het leeuwendeel komt uit Goes en de dorpen direct om Goes
heen.
Maar Tholen en Reimerswaal leveren nu ook zo’n 40 leden.
Komend jaar gaan we dan ook een bijeenkomst in Rilland
organiseren voor die leden.

•

Gemeenteraadsverkiezingen, we bemoeien ons tegen
partijprogramma’s aan. Kijken of er voldoende aan onze
belangen wordt gedacht.

•

Dit zijn weer tijden voor veranderingen in WMO ed.
Ook komt begin 2018 de belasting weer langs.
Heeft u hulp nodig, bel met SMWO voor ondersteuning
door een Burgeradviseur of Belastinghulp.

Samenwerking KBOKBO-PCOB
• Overleg met interim bestuur PCOB Goes/Borsele:
• Het interim bestuur van PCOB is in overleg met “Utrecht” bezig
de ledenadministratie en financiën te organiseren.

• In januari 2018 bekijken we welke activiteiten er van
PCOB en KBO kant zijn waaraan beide kunnen deelnemen.

• Afhankelijk van de ontwikkelingen op Unie niveau bekijken we
in de loop van het jaar de verdere bestuurlijke samenwerking.

• Overleg met andere PCOB afdelingen:
• Noord Beveland
• Kapelle
Nog af te spreken.

• 21 December bijeenkomst in Zeeland van PCOB/KBO,
leden bepalen mede hoe de toekomst er uit ziet!!
Uitnodiging komt nog.

Activiteiten 2017/2018
Activiteiten 2017
• 7 December - Leuven kerstmarkt,
er zijn nog 6 plaatsen vrij!!!
• 19 December - Kerstmiddag,
u kunt zich hedenmiddag opgeven!!

Programma 2018
• 10 januari - Nieuwjaarsbijeenkomst
• 25 januari - Lezing Albert Sanderse
• 27 januari - Zijn we aanwezig op de polderfair in
de Goese Polder
• 28 februari - Verteller Paul Asselbergs
• 14 maart - Marcel Verhoeff over het Kozakkenkoor
• 28 maart - Voorjaarsledenvergadering
• 19 april - Voorjaarsreis
• 23 mei - Bezoek aan Combi Comfort
• 19 juni - Fietstocht
• 20 september - Najaarsreis
• 24 oktober - Lezing: Noord Korea, reis Mw. Schipper
• 22 november - Najaarsledenvergadering
• 20 december - Kerstviering 2018

Andere activiteiten

• Reizen KBO Zeeland in 2018
• 28 mei tot 4 juni Tirol
• Aug/sept Sauerlandreis
• 25 en 28 September Eendaagse reis
(bestemming nog niet bekend)
• 14 tot 17 December naar Londen (Kerst)

• Wat verder ter tafel komt
• Thema’s voor het nieuwe jaar:
in behandeling o.a.
• verpleeghuiszorg ins en outs

• Heeft u nog suggesties???

Samenwerking met andere ouderenbonden
ouderenbonden
Bondenberaad Groot Goes
• 7 februari DELTA: Voorlichting over van
analoge naar digitale TV

• 20 juni Sabewa: Voorlichting over de heffingen van
gemeente en waterschappen

• 19 september RWS en Gemeente Goes :
hoe spelen zij in op langer thuiswonen

Contributie en begroting

• Ondanks lichte stijging afdracht Unie KBO voorstel om
de contributie te handhaven op 24 euro per persoon
per jaar.

• Toelichting penningmeester op begroting.

