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Notulen van de jaarvergadering KBO afdeling Kaatsheuvel gehouden op 28 maart 2018
Vanaf 13.00 uur stromen de gasten al binnen in de theaterzaal van het Klavier.
Terwijl de 225 gasten binnenkomen worden foto’s op het scherm getoond van activiteiten uit het
afgelopen jaar.
Om 13.30 uur opent de voorzitter Herman van Gulik de vergadering en brengt iedereen op de hoogte
van enkele huishoudelijke mededelingen.
Hij memoreert in zijn openingswoord dat wij als afdeling KBO een vereniging zijn met de meeste leden
binnen onze gemeente. Het is een bijzondere middag omdat we voor de 65e keer onze
jaarvergadering houden. De kinderen van de eerste leden zijn nu onze leden. Wij ervaren dat binnen
het gemeente bestuur ( College en Raad ) het seniorenwerk binnen de gemeente steeds meer
serieus wordt genomen. We verliezen gelukkig het imago van oubolligheid en dat idee bestaat nog
voornamelijk bij niet leden.
Onze leden weten ons goed te vinden bij allerlei activiteiten waaronder naast ontspanning ook
serieuze zaken zoals advies en ondersteuning bij administratieve zaken. Belangenbehartiging neemt
een steeds belangrijkere plaats in.
Om ons zichtbaar te houden in de lokale samenleving hebben we bijvoorbeeld de debatavond
gehouden. De KBO zal de komende jaren een stabiel aantal leden houden en ook 50+ weet ons beter
te vinden. We organiseren ook nieuwe dingen en werken aan voetbal voor ouderen en mobiliteit door
het project “Automaatje “ waarmee vrijwilligers mensen over korte afstanden gaan vervoeren.
We gaan over naar agenda punt 2 waarin enkele leden gehuldigd worden.
Helaas zijn de jubilarissen Mevr Hamers-Brekelmans en Mevr van Wanrooy niet aanwezig maar de
oorkonde en bloemen zullen worden thuisbezorgd.
Verder nemen we afscheid van Roos Honkoop en Diny Thielen als lid van de reisactief commissie
waarmee zij 7 jaar lang mooie reizen hebben georganiseerd. Samen met een woordje van de
voorzitter wordt dit ondersteund met bloemen , een kadootje en uiteraard een groepsfoto.
De taak voor het organiseren van busreizen wordt overgenomen door Agnes Burgs en Wies
Molenschot.
Ton Honkoop presenteert als secretaris de notulen van het afgelopen jaar 2016. Deze worden zonder
op/aanmerkingen goedgekeurd en daarna voor akkoord getekend.
Vervolgens presenteert Ton Honkoop het jaarverslag waarbij hij, ondersteund door een Powerpoint
presentatie een beeld schetst van onze organisatie.
Vrijwilligers als het cement tussen de stenen, mensen die activiteiten organiseren, mensen die
diensten verlenen zoals VOA’s , belastinginvullers en cliëntenondersteuners.
Hij toont ook informatie over het bezoek aan onze website en wijst er op dat dit een belangrijk medium
is, mede gericht op potentiele leden. 6500 virtuele bezoeken / jaar . Dat is gemiddeld 12 per dag.
We zijn in 5 jaar tijd in ledental gegroeid van ruim 1000 naar circa 1100
Als bestuur moeten we richting geven en besluiten nemen waarmee de activiteitengroepen kunnen
werken. Sinds 2017 bestaat ook de mogelijkheid van gastleden die aan onze activiteiten kunnen
deelnemen.
Lia Leemans geeft een korte toelichting op enkele nieuwe activiteiten en ondersteund dit met een paar
sprekende plaatjes.
Zij wijst op de voorbereidingen voor Walking football , samen met DESK te organiseren. Jos Hermsen
zal dit coördineren.
Verder staan er weer enkele mooie reizen op stapel, naar André Rieu en naar “Soldaat van Oranje”

Ons 65 jarig bestaan zal in mei gevierd worden in een grote feesttent op het plein bij het Klavier.
Daarna komt onze nieuwe penningmeester aan het woord.
Henk van den Kieboom dankt Herman Lommen voor de keurige overdracht en geeft aan dat hij prima
volgens de bestaande lijn van handelen verder kan.
In het financieel overzicht is naast de werkelijke kosten van 2017 ook de begroting toegevoegd.
Verder presenteert hij de begroting van 2019
Subsidie van de gemeente voor onze activiteiten is voor 2018 t/m 2020 geregeld. De subsidie voor
onze accommodatie loopt t/m eind 2018
Er zijn geen vragen waarmee ook dit agenda punt kan worden afgesloten.
Henk wordt door de vergadering onderbroken bij het entree van enkele volksvertegenwoordigers.
Namens de gemeente komt een afvaardiging om Ton Honkoop in het zonnetje te zetten. Ook de
familie van Ton is meegekomen.
De voorzitter vraagt Ton “in de spotlights” en geeft een toelichting op het bestuurlijk verleden van Ton
binnen de KBO. Hij is 11 jaar geleden gestart en heeft vooral een grote bijdrage geleverd in het
aanbrengen van structuur binnen onze organisatie. Duidelijke afspraken en goed inzichtelijk
secretariaat hebben ons enorm geholpen en zijn van grote waarde.
Hr Bruininks komt als waarnemend burgemeester met een toelichting op Ton zijn uitgebreid verleden
als vrijwilliger binnen diverse organisaties.
Daarna treedt ook Gérard Mustert namens KBO Brabant naar voren en spreekt namens de KBO zijn
dank aanTon uit.
11 jaar als secretaris van de afdeling Kaatsheuvel, betrokken en creatief bestuurder die toetst of er
voldoende draagvlak is voor de ideeën maar daarnaast ook zorg voor mensen.
Als cliëntenondersteuner sinds 2015 zeer actief in de individuele belangenbehartiging en daarbij niet
alleen actief in de eigen afdeling maar ook in de regio en kring KBO
Als dank en waardering mag Hr Bruininks daarom aan Ton Honkoop de koninklijke onderscheiding
opspelden.
Ton is vanaf dit moment Lid in de orde van Oranje Nassau. E.e.a. wordt ondersteund met een
oorkonde en bloemen.
Namens het algemeen bestuur KBO Brabant wordt als dank bij Ton de zilveren speld met goud
omrand opgespeld.
Ton neemt nog geen bestuurlijk afscheid van de KBO als organisatie want hij gaat nog verder als
secretaris van de Kring gemeente Loon op Zand.
Ton voelt zich zeer vereerd en dankt de aanwezigen voor de mooie woorden en decoraties.
De voorzitter dankt het gemeentebestuur en Gérard Mustert van KBO Brabant en geeft het woord
terug aan de penningmeester die zijn betoog vervolgd.
Henk haalt een voorbeeld aan uit de begroting. Het KBO boekje is niet helemaal kostendekkend door
minder advertenties.
In de resultaten zien we daarom de kosten minus opbrengsten.
In de begroting van 2019 wordt opgenomen dat de contributie ongewijzigd blijft ( € 25,-- ) onder het
voorbehoud dat de afdracht aan KBO Brabant ongewijzigd blijft.
Daarna volgt het verslag van de kascommissie. Peter Roelen geeft een toelichting. Hij geeft de
complimenten aan Herman Lommen en Henk van den Kieboom voor het zorgvuldige en goede
overzicht. De overdracht is naar het oordeel van de kascommissie perfect gegaan.
Hij stelt aan Henk van den Kieboom de vraag of hij zo door wil gaan om daarmee de continuïteit te
borgen. Henk stemt in waarna Peter de vergadering voorstelt decharge te verlenen.
Het volgende agenda punt betreft de bestuurssamenstelling.
Lia Leemans enTon Honkoop zijn aftredend. Lia stelt zich opnieuw verkiesbaar. De vergadering stemt
in bij handopsteking.
Omdat Ton Honkoop niet herkiesbaar is vervalt zijn rol als secretaris. Cees Sprangers zal deze taak
op zich nemen. We blijven wel op zoek naar een nieuwe secretaris.
Tevens worden als nieuwe bestuursleden voorgedragen: Ria Hultermans ( bezorgers ) en Joost van
de Wouw ( projecten )

Als nieuwe kascontrolecommissie worden benoemd :
Rini Pullens ( 1e ) Peter van Balkom ( 2e ) en Ton Honkoop ( reserve )
Rondvraag:
Rien Smits vraagt aandacht voor het parkeerprobleem.
Ouderen kunnen niet in de directe omgeving parkeren.
Een optie zou zijn om tijdelijke ontheffing te vragen voor parkeren op het Pieckplein tijdens onze
activiteit. Bertus Kemmeren reageert met de opmerking dat hij het mee zal nemen naar de lokale
politiek.
Dimphie Stans vraagt aandacht voor het parkeervergunningenbeleid.
Er zijn verder geen vragen waarna de voorzitter de vergadering om 14.35 uur sluit.
We vervolgen met een gezellige middag.
Lia Leemans vraagt aandacht voor de loterij en presenteert het koor Vitamine C
De middag bestaat verder uit zang, bijpraten en genieten van koffie , drank en worstenbrood.
De loterij is weer keurig verzorgd met geweldige prijzen en onze gasten verlaten volgens plan rond
18.00 uur de zaal.
Daarna nog even opruimen met een aantal vrijwilligers waarna we tevreden kunnen terugkijken op
een geslaagde middag.
Namens bestuur KBO afdeling Kaatsheuvel,
Cees Sprangers
Secretaris

Herman van Gulik
Voorzitter

