Verslag van Algemene Ledenvergadering van K.B.O. Goes op 24 november 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. Hij verwelkomt in het bijzonder de heer Dijkhuis van Stichting Focus 2, die een
toelichting zal geven voor het goede doel van het jaar. De voorzitter wijst de aanwezigen op het feit,
dat KBO Goes dit jaar 55 jaar bestaat. Daarom zal er na de vergadering een “aangeklede” bingo zijn
zowel qua prijzen als een borreltje en een hapje.
De voorzitter kijkt alvast vooruit naar 2017: de begroting voor 2017 komt aan de orde en ook de
activiteitenkalender staat op de agenda. Na het overlijden van het bestuurslid Albert Huige wil het
bestuur in 2017 weer op volle sterkte verder gaan. Naast de heer Huige zijn er in 2016 nog 20 leden
van KBO Goes overleden. De voorzitter leest de namen van de overledenen voor en wenst de
nabestaanden veel sterkte toe. Door het hoge aantal overledenen in het 2e kwartaal liep het
ledenbestand sterk terug en leek het doel om de 500 ledengrens te halen ver weg. Maar na een
geslaagde BeleefPlus beurs in oktober staat het ledenaantal nu op 506. De voorzitter heet alle
nieuwe leden van harte welkom en hoopt ze vaak te zien bij de komende activiteiten.
De voorzitter deelt verder mede, dat KBO Goes in gesprek is met de PCOB Goes om te kijken hoe
ze in 2017 nauwer kunnen samenwerken. Hij verwacht dat dit wel gepaard zal gaan met vallen en
opstaan, maar hij wil ervoor gaan om op lokaal niveau de samenwerking verder vorm te geven.
De voorzitter vraagt de aanwezige leden om de plannen van het bestuur voor 2017 goed te keuren,
dan zal het bestuur in samenwerking met zo’n 50 vrijwilligers er alles aan doen om ook in 2017 de
belangen van de leden te behartigen en een goed programma aan te bieden van allerlei activiteiten.
2.Vaststellen agenda: er worden geen extra agendapunten ingebracht.
3.Verslag Algemene Ledenvergadering 17 maart 2016: Er zijn geen opmerkingen en het verslag
wordt, met dank aan de secretaris, goedgekeurd.
4.Correspondentie/mededelingen: Er is bericht van verhindering ontvangen van de heer L.de Kok,
de heer en mevrouw Koudenburg, de heer de Kort, de heer en mevrouw de Jong, de heer G.de Kok
en mevrouw de Kok-Beulens. Er is geen correspondentie ontvangen t.b.v. deze vergadering.
5.Jaarplan 2017: De voorzitter deelt mede, dat in het kader van de samenwerking met de PCOB
het jaarplan voor 2017 pas in de voorjaarsvergadering van KBO Zeeland zal worden opgesteld.
6.Activiteitenkalender 2017: Dit agendapunt wordt toegelicht door de heer Rombaut, voorzitter
van de activiteitencommissie. Hij geeft een korte toelichting op de voorlopige activiteiten in 2017. Hij
deelt verder mede, dat de najaarsreis van 2016 i.v.m. te weinig deelname is afgelast. Mogelijk dat er
in de toekomst samenwerking zal worden gezocht met andere afdelingen om een reis in het najaar
te organiseren.
7.Vaststellen contributie 2017: De penningmeester, de heer Copper, deelt mede dat het bestuur
het niet nodig acht om voor 2017 een hogere contributie vast te stellen. De contributie per 1 januari
2017 blijft onveranderd en wordt vastgesteld op € 24,-- per persoon.
De heer Copper maakt van de gelegenheid gebruik om aandacht te vragen voor de volgende
bijeenkomst van “Wat ter tafel komt”. De volgende bijeenkomst vindt plaats in februari met als
onderwerp: Levenstestament. In 2017 zullen nog meer van deze bijeenkomsten georganiseerd
worden, maar op dit moment zijn er nog geen onderwerpen bekend.
8.Vaststellen begroting 2017: De heer Copper geeft een korte toelichting op de begroting 2017. Er
zijn geen op- of aanmerkingen en wordt de begroting, met dank aan de penningmeester vastgesteld.
9.Benoeming bestuurslid/ledenadministrateur: Door het overlijden van de heer Huige was er een
vacature in het bestuur. Mevrouw T.Does-Verdurmen is bereid gevonden om in het bestuur zitting te
nemen. Zij is na het overlijden van de heer Huige ingewerkt in het bijhouden van de
ledenadministratie. Daar er geen tegenkandidaten zijn, wordt mevrouw Does in het bestuur
benoemd. Met de overhandiging van een boeket bloemen wordt zij verwelkomt in het bestuur. De
voorzitter wenst haar veel succes met haar werkzaamheden.
10.Rondvraag:van deze mogelijkheid wordt geen gebruik gemaakt.
11.Sluiting: De voorzitter sluit de vergadering met de mededeling, dat de vrijwilligers als dank voor
hun inzet in 2016 een attentie krijgen overhandigd.
Na de vergadering geeft de heer Dijkhuis een interessante lezing over Stichting Focus 2, waarna er

onder de aanwezige leden ook voor deze stichting een collecte wordt gehouden.
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.

