Verslag van Algemene Ledenvergadering van K.B.O. Goes op 17 maart 2016 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. De voorzitter geeft aan dat het bestuur in deze voorjaarsvergadering graag
“verantwoording af wil leggen” voor de werkzaamheden in 2015. De jaarverslagen en jaarrekening
worden onder agendapunten 4 en 5 behandeld. Verder vind hij het ook een moment om eens terug
te blikken naar wat er bereikt is en wat je ervan kan leren voor de toekomst. De thema’s van 2015
zijn ook in 2016 nog grotendeels aan de orde. Hij noemt o.a. de problemen rond de pensioenen /
AOW, de zorg (eigen bijdrage), thuiszorgorganisaties, de belastingaangifte. Volgens hem “wordt de
oudere door Den Haag verre van serieus genomen”. Daarom is het belangrijk dat de
ouderenorganisaties een sterke kracht vormen en samenwerken. Jammer is wel het dat de ANBO
uit alle samenwerkingsverbanden stapt, zoals uit het POSO en het Bondenberaad Groot Goes. Dit
betekent dat vele ouderen niet meer vertegenwoordigd zijn op lokaal niveau. Op landelijk niveau
gaat Unie KBO in ieder geval kijken om samen te werken met PCOB om zo de belangen van
ouderen te behartigen. Met KBO Goes gaat het goed: het doel voor 2016 was 450 leden, maar we
naderen nu al het aantal van 500 leden. Naast genoemde serieuze zaken is er ook altijd ruimte voor
de nodige verstrooiing. KBO Goes kan dat niet zonder de inzet van de vrijwilligers. De voorzitter
bedankt, namens het bestuur, alle vrijwilligers voor hun geweldige inzet.
2. Verslag Algemene Ledenvergadering 26 november 2015:
agendapunt 7: “Als er op- of aanmerkingen zijn” moet zijn “Zonder op- of aanmerkingen”.
Verder zijn er geen op- of aanmerkingen over het verslag en wordt het verslag goedgekeurd met
dank aan de secretaris.
3. Correspondentielijst/mededelingen: Er is geen correspondentie binnengekomen, die van
belang is voor deze vergadering. Er is bericht van verhindering ontvangen van: de heer van
Moorten, de heer Heupperman, mevrouw Sertons.
Mededelingen:
-Belastinghulp: men kan voor het invullen van de belastingaangifte weer gebruik maken van KBO
belastingvullers;
-Mantelzorgcompliment: voor 31 maart kan een aanvraag voor mantelzorgcompliment ingediend
worden.
-vermindering brievenbussen: leden met e-mailadressen hebben hierover informatie ontvangen,
s.v.p. voor 24 maart reageren.
-Rabobank Clubkas Campagne: rekeninghouders, die ook lid zijn van de Rabobank, kunnen tussen
6 – 18 april stemmen op KBO Goes.
-Goed Doel voor 2016: het bestuur heeft gekozen voor stichting Focus2. Bevelandse oogartsen die
opereren in Burkina Faso. (zie www.focus2.nl)
-voor een goede communicatie is het belangrijk dat leden zoveel mogelijk hun e-mailadres
doorgeven.
-verzoek om machtiging tot incasso van contributiegeld afgeven.
- Bijeenkomst “Wat verder ter tafel komt” op 30 maart 2016. Discussiëren over onderwerpen die
onder de leden van KBO Goes leven. Het is de bedoeling, dat dit een serie wordt, waarbij evt. een
deskundige wordt uitgenodigd om een bepaald onderwerp uit te diepen.
4. Jaarverslag 2015 secretaris: het verslag wordt zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd;
Jaarverslag activiteitencommissie: het verslag wordt zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd;
De heer Rombaut geeft nog een korte toelichting op de komende activiteiten.
Jaarverslag bezoekgroep: het verslag wordt zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd; De
voorzitter doet, namens de leden van de bezoekgroep, een oproep om mensen, die i.v.m. opname in
het ziekenhuis of door ziekte thuis verblijven, door te geven aan de coördinatrice van de
bezoekgroep.
5.Jaarverslag 2015 penningmeester: De penningmeester geeft nog een korte toelichting, Er zijn
geen vragen en het verslag wordt goedgekeurd met dank aan de penningmeester voor alle
werkzaamheden.
6.Verslag kascontrolecommissie: Mevrouw Naezer en de heer Gouweleeuw hebben op 26
februari 2016 de kascontrole gedaan. 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 2015. Door middel van applaus wordt het jaarverslag van de
penningmeester goedgekeurd en aan hem daarmee decharge verleend. De voorzitter bedankt de
kascontrolecommissie voor de werkzaamheden.
7.Verkiezing kascontrolecommissie: Mevrouw Naezer is aftredend en de heer L. de Kok (was
reserve-lid) wordt nu lid van de kascontrolecommissie. De dames R.van Buuren en T.Does geven
zich op als reserve-lid.
8.Verkiezing bestuur: De heren Baarends en Huige zijn aftredend en herkiesbaar. Er zijn geen
tegenkandidaten aangemeld, zodat zij herkozen zijn.
9.Rondvraag: De heer G.de Kok bedankt het bestuur voor alle werkzaamheden, die zij in 2015
verricht hebben. Hij weet uit eigen ervaring wat het inhoudt.
10. Sluiting: De voorzitter sluit de vergadering en bedankt alle aanwezigen voor hun komst en
deelname aan de vergadering.
Na de “Algemene Ledenvergadering” werden er nog 4 rondjes bingo gespeeld. Voor de winnaars
waren er weer mooie prijzen.
Voor verslag,
Riet Hopmans, secretaris.

