Verslag van Algemene Ledenvergadering van K.B.O. Goes op 23 maart 2017 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 2016.
De jaarverslagen en jaarrekening worden onder agendapunten 5 en 6 behandeld. De
voorzitter heeft van de volgende mensen een bericht van verhindering ontvangen: de heer
van Moorten, de heer en mevrouw Franken, de heer Boertjes, de heer en mevrouw van der
Schelde, de heer en mevrouw Koudenburg, de heer en mevrouw Migchielsen, de heer
Adrianow, de heer en mevrouw de Hond, de heer de Munck, de heer en mevrouw Baarends,
de heer Vermin. De voorzitter vraagt, namens de heer Vermin, te applaudisseren voor de
leden van de activiteitencommissie, die het uitstapje met de MuseumPlusbus hebben
georganiseerd.
2.Vaststellen agenda: Er worden geen agendapunten toegevoegd. Na een vraag van een
nieuw lid, stelt de voorzitter de leden van het bestuur en de activiteitencommissie voor. Hij
merkt verder nog op, dat er altijd nog mensen nodig zijn voor het bestuur of andere
activiteiten.
3. Verslag van algemene ledenvergadering van 24 november 2016: Omdat het verslag
niet beschikbaar was voor de aanwezige leden, gaf de voorzitter een korte toelichting. Verder
waren er geen vragen of opmerkingen en werd het verslag goedgekeurd met dank aan de
secretaris.
4. Correspondentielijst/mededelingen: Er is geen correspondentie binnengekomen, die
van belang is voor deze vergadering.
5. Jaarverslagen KBO Goes:

- Jaarverslag bestuur: de voorzitter geeft een korte toelichting.
Op dit moment zijn er 521 leden en is de afdeling KBO Goes, na KBO Hulst, de 2e in
grootte van KBO Zeeland. De voorzitter is blij, dat er steeds weer een beroep gedaan
kan worden op zo’n 50 vrijwilligers. Hartelijk dank hiervoor. Complimenten ook voor
de heren van Moorten en G.de Kok, die voor de communicatie zorgen, zoals het
bijhouden van de website en het samenstellen van het clubblad Bij de Tijd. In het juni
nummer van de Nestor verschijnt een interview met de voorzitter over de stijging van
het ledenaantal. Het verslag wordt zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.
-Jaarverslag activiteitencommissie: De leden van de activiteitencommissie zijn er ook
in 2016 weer in geslaagd om vele activiteiten te organiseren. Helaas is de najaarsreis
i.v.m. te weinig aanmeldingen niet doorgegaan. Het verslag wordt zonder op- of
aanmerkingen goedgekeurd.
-Jaarverslag bezoekgroep: 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 (mw.S.de Kok-Beulens) van de bezoekgroep. Het verslag
wordt zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.
6.Financieel verslag 2016: De penningmeester geeft een korte toelichting. Ieder jaar vindt
in de 3e week de incasso van de contributie plaats, maar er zijn leden die soms ook zelf nog
eens betalen. De penningmeester merkt op dat men hier even op moet letten !
Het bedrag voor Stichting Focus 2 is afgerond naar € 400,--. Nieuwe adverteerders/bedrijven
zijn welkom. Uit de opbrengst worden de kosten voor Bij de Tijd betaald. De penningmeester
roept de aanwezige leden op om nieuwe adverteerders aan te melden. In verband met
ledenwerving worden een aantal advertenties in de Bevelandse Bode geplaatst. Dit levert
helaas weinig nieuwe leden op, maar het gaat ook om de herkenbaarheid. De Rabobank
Clubcampagne heeft een bedrag van € 348,-- opgeleverd. Hiervan zijn de “groene tasjes”
met opdruk (KBO Goes) bekostigd.
Mevrouw Rombaut merkt op, dat bij het annuleren van deelname aan activiteit (reis),het
misschien mogelijk is om administratiekosten te rekenen. Nu krijgen de leden hun geld terug.
De penningmeester merkt op, dat als dit vaker gaat voorkomen, er dan maatregelen

getroffen gaan worden.
-verslag kascontrolecommissie: De heer L.de Kok en de heer Gouweleeuw hebben op 1
maart 2017 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 2016. Door middel van
applaus wordt het jaarverslag van de penningmeester goedgekeurd en aan hem daarmee
decharge verleend. De voorzitter bedankt de penningmeester en de kascontrolecommissie
voor de werkzaamheden.
-Verkiezing kascontrolecommissie: De heer Gouweleeuw is aftredend. Als nieuw lid wordt
de heer Hoekstra gekozen en de heer Vriens is gekozen als reservelid.
7. (Her)Benoeming bestuursleden: De heren Snel, Rombaut en van Moorten zijn aftredend
en herkiesbaar. Er zijn geen tegenkandidaten aangemeld, zodat zij herkozen zijn. De heer
Copper bedankt de bestuursleden voor werkzaamheden in de afgelopen 3 jaar en wenst hen
succes in de volgende 3 jaar. De voorzitter bedankt de leden voor het vertrouwen.
8. Rondvraag: De heer Rombaut geeft, als voorzitter van de activiteitencommissie, nog
een toelichting op de komende activiteiten. Er wordt nog even gediscussieerd over nieuwe
mogelijkheden betr. activiteiten. Dit zal door de activiteitencommissie verder worden
besproken.
9.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.

