Verslag van Algemene Ledenvergadering van K.B.O. Goes op 26 november 2015 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.
2. Vaststellen agenda: Er worden geen extra agendapunten ingebracht.
3. Verslag Algemene Ledenvergadering 11 maart 2015: De heer Heupperman wil graag
informatie over de zgn. uitvaartspaarrrekening, die genoemd wordt in agendapunt 9 (Rondvraag).
De heer Copper legt uit dat een geblokkeerde spaarrekening bestemd voor de uitvaart, buiten het
vermogen wordt gehouden. Geld storten op een rekening bij een uitvaartverzekering (b.v.DELA)
wordt niet aanbevolen. Verder zijn er geen op- of aanmerkingen over het verslag en wordt het
goedgekeurd met dank aan de secretaris.
4. Correspondentielijst/mededelingen: Er is geen correspondentie binnengekomen t.b.v. deze
vergadering. Er zijn berichten van verhindering ontvangen van: mevrouw van Osch-Karhof,
mevrouw van Waarden-Verkaart, mevrouw Willemsen, de heer van Vredegem, mevrouw de KosterRaas, de heer van Eijkeren, de heer Verbeek.
5. Vaststellen Jaarplan 2016:
a. Algemene toelichting/ledenwerving: De voorzitter deelt mede, dat Unie KBO en PCOB een
intentieverklaring getekend hebben om samen te gaan. In 2016 zullen de hoofdkantoren worden
samengevoegd. Het is nog afwachten hoe het zich allemaal in 2016 tussen Unie KBO, PCOB en
ANBO zal ontwikkelen.
Ledenwerving: Als gevolg van de interne problemen bij de ANBO stijgt het ledenaantal van KBO
Goes. In Goes gaat ANBO in andere vorm verder. Wat belangenbehartiging betreft wordt de
samenwerking met de andere ouderenbonden in het Bondenberaad Groot Goes voortgezet.
Het werven van leden blijft een speerpunt. KBO Goes wil in 2016 groeien naar 450 leden. (nu al 448
leden) Het ledental wordt uitgebreid met 35 ”Nestorleden” (leden uit o.a. gemeente Reimerswaal en
Tholen).
Vrijwilligers: Vrijwilligers zijn heel belangrijk voor de vereniging. Het is daarom heel belangrijk om ze
te behouden en de voorzitter doet gelijk een oproep voor nieuwe vrijwilligers. In verband met het
vertrek van de heer Hoek en mevrouw Kreeft ontstaan er vacatures voor de bezorging van de
Nestor. De voorzitter bedankt speciaal deze 2 vrijwilligers voor hun inzet en daarmee natuurlijk ook
alle andere vrijwilligers.
Reclame bijgevoegd bij Nestor: De bezorgers ondervinden problemen met de reclame die bij de
Nestor wordt bijgevoegd. De voorzitter legt uit, dat de uitgever van de Nestor voor iedere bijlage die
bijgevoegd wordt geld ontvangt. Dit is om de drukkosten te drukken. Een aanwezige vraagt zich af
of het juridisch wel is toegestaan om de reclame niet te verspreiden. De voorzitter laat het aan de
bezorger over om de reclame wel of niet te bezorgen.
Digitalisering: Digitalisering onder ouderen blijft een moeilijk onderwerp. De voorzitter geeft aan dat
er onder de leden een tabletcoach is, nl. de heer Adrianow. Hij kan leden van KBO Goes helpen met
het gebruik van een tablet en oplossen van problemen. KBO Goes kan, als er belangstelling voor is,
een cursus organiseren. In de gemeente Goes worden nog meer gratis cursussen gegeven, zoals
DigiSteun (De Pit), bij bibliotheek, gemeente Goes. De NieuwsFlitZ van KBO Zeeland wordt ook
digitaal verzonden. De voorzitter roept de leden op om hun e-mailadres door te geven aan de
ledenadministratie.
De voorzitter deelt mede, dat er tussen KBO Zeeland en DELTA vervolgafspraken zijn gemaakt
betreffende een voordeelactie. In de Nestor van 8 december 2015 en de komende NieuwsFlitz
worden de details vermeld. De voordeelactie is bedoeld voor leden, waarvan de contracten per 1
januari 2016 verlopen.
b. Ouderenadvisering/ondersteuning:
Dit agendapunt wordt toegelicht door de heer Copper. Hij wijst de aanwezige leden op de
ouderenadviseurs. Via de SMWO kan men hulp vragen van de Vraagbaak voor Ouderen. De heer
Jan Priem is contactpersoon van de SMWO. Hij verwijst de vraag naar een vrijwilliger/deskundige.
De heer Copper wijst er nadrukkelijk op dat men het niet alleen hoeft te doen en dat er hulp
geboden kan worden. Verder brengt de heer Copper het probleem van alcohol onder ouderen ter
sprake. In het laatste blad van ZLM-Verzekeringen werd hier ook aandacht aan besteed. In de

toekomst zal schade veroorzaakt door alcoholgebruik niet meer worden vergoed.
De heer Copper deelt mede, dat er in het bestuur gesproken is over het plannen van
gespreksbijeenkomsten met leden van KBO Goes. Het is de bedoeling dat men dan ervaringen met
elkaar kan uitwisselen over uiteenlopende onderwerpen. Bij bepaalde onderwerpen kan er een
deskundige van SMWO gevraagd worden. Uit reacties van de aanwezigen blijkt wel dat er
belangstelling is om een dergelijke bijeenkomst te organiseren. Er zal bekeken worden wanneer er
een bijeenkomst georganiseerd zal worden.
c. Activiteitenkalender 2016: Dit agendapunt wordt toegelicht door de heer Rombaut. Hij meldt dat
er in 2016 iedere maand wel een activiteit zal zijn. Hij geeft een korte toelichting op de activiteiten tot
en met september 2016. Tot slot nodigt hij de aanwezige leden uit voor de eerste activiteit in 2016:
Nieuwsjaarsbijeenkomst op 4 januari 2016.
6.Vaststellen contributie 2016: Het bestuur acht het niet nodig om voor 2016 een hogere
contributie vast te stellen. De contributie per 1 januari 2016 blijft onveranderd en wordt vastgesteld
op € 24,-- per persoon.
7. Vaststellen begroting 2016: De heer Copper (penningmeester) geeft een korte toelichting op de
begroting 2016. Als er op- of aanmerkingen zijn, wordt de begroting, met dank aan de
penningmeester vastgesteld.
8. Rondvraag:
De heer Heupperman stelt een vraag over de huur- en zorgtoeslag i.v.m. de wijzigingen van het
Belastingplan 2016. De heer Copper wijst er op, dat m.i.v. 2016 de extra verhoging heffingvrij
vermogen voor ouderen komt te vervallen. Dit wordt ook wel de ouderentoeslag genoemd. Het kan
zijn dat men daardoor in 2016 geen recht meer heeft op huurtoeslag en zorgtoeslag. Om in 2016
nog voor huurtoeslag in aanmerking te komen mag men als alleenstaande een vermogen hebben
van max. € 21.437,-- en als echtpaar/partners € 42.874,--. Het verzamelinkomen is bepalend. Als
het vermogen te hoog is wordt aangeraden om de huurtoeslag stop te zetten. Verder wordt er geen
gebruik gemaakt van de rondvraag.
9. Sluiting: De voorzitter sluit de vergadering met de mededeling, dat de vrijwilligers als dank voor
hun inzet in 2015 een attentie krijgen overhandigd.
Na de “Algemene Ledenvergadering” werden er een variant van het bordspel “Even dienke”
gespeeld.
Voor verslag,
Riet Hopmans, secretaris.

