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Notulen van de algemene ledenvergadering
van woensdag 21 maart 2012 in de Werft

Aanwezig : 165 leden en 8 bestuursleden
1. Opening door voorzitter
Voorzitter Piet Sins opent om 13.30 uur de vergadering en verwelkomt de aanwezigen.
Is blij met grote opkomst. Moet wel vaststellen dat ondanks het ruime aanbod aan
activiteiten het aantal deelnemers tegenvalt.
Hij bedankt de volgende vrijwilligers van de KBO-Kaatsheuvel: de reiscommissie.
Redactie KBO’tje en de drukker, die geheel belangeloos het drukwerk verzorgt. Ook
de bezorgers van het blad ONS en het KBO’tje, die ervoor zorgen dat beide bladen
altijd stipt op tijd bij ons in de bus vallen. De belastinginvullers, die met 8 personen
250 formulieren hebben klaargemaakt. Het seniorenkoor voor de muzikale
opluistering van bepaalde diensten c.q. vieringen. De ouderenadviseurs en tenslotte
zijn medebestuursleden voor het vele werk dat zij verrichten.
2. Inschrijving 1000e lid.
Een grote wens van de voorzitter is in vervulling gegaan, nl. het kunnen bereiken van
1000 leden. In januari 2012 heeft KBO Kaatsheuvel haar 1000 e lid kunnen inschrijven.
Het is de heer Verduyn die speciaal welkom wordt geheten door de scheidende
voorzitter. Hem wordt en mooi bouquet bloemen voor zijn vrouw, een fles wijn voor
hemzelf en een oorkonde voor het 1000e lid van KBO Kaatsheuvel aangeboden. De
voorzitter spreekt de hoop uit dat hij nog lang lid zal blijven en aan de geboden
activiteiten zal deelnemen. Na deze ceremonie wordt de vergadering hervat. Namens
de Duinkoerier was verslaggever Henny v.d. Broek aanwezig, en Jan in ’t Groen
namens Het Brabants Dagblad.
3. Goedkeuring notulen jaarvergadering van 16 maart 2011. De notulist – Jan v.d.
Hoven - wordt hiervoor bedankt.
4. Jaarverslag 2011 wordt ingeleid door Ton Honkoop. Kan ook via beeldschermen
worden gevolgd, blijkt echter niet duidelijk te zijn. Ton leest daarom de voornaamste
onderdelen voor en geeft – waar nodig – toelichting. Betr. Activiteiten wil Ton de
vergadering erop attenderen dat bepaalde seniorengroepen nog nieuwe leden kunnen
aannemen. Ons ledenbestand is groeiende. Ton beveelt onze website bij de leden
aan.
5. Financieel verslag 2011. Herman Lommen geeft nog een korte toelichting. De
kosten van het KBO’tje worden wat lager dankzij een actie voor meer advertenties
Kortingpasje met foto. Als men een foto aanlevert kan bij Herman Lommen (onze
penningmeester) een pasje worden opgehaald. De contributie incl. kortingspas
bedraagt € 23,00. We proberen dit zo te kunnen houden, als de Bond meer afdracht
wil dan moeten wij mee.
6. Bestuursverkiezing. De bestuursleden Frans de Vries en Ton Honkoop zijn
aftredend en herkiesbaar. Vergadering is accoord met herverkiezing. Lia Leemans
wordt als nieuw bestuurslid aangenomen en neemt plaats aan de bestuurstafel. Wij
wensen haar veel succes in haar functie.
Herman van Gulik wordt de nieuwe voorzitter. Dit houdt in dat er ook afscheid van
iemand moet worden genomen. Hij introduceert zichzelf, is accoord gegaan met zijn
benoeming; maakt meteen van de gelegenheid gebruik om te melden dat het besturen
van zo’n grote vereniging niet kan zonder hulp van vrijwilligers, bijv. voor bepaalde
projecten.
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De eerste officiële taak van Herman is afscheid nemen van Piet Sins, die gedurende
13 jaar de scepter heeft gezwaaid en van KBO Kaatsheuvel een grote vereniging heeft
gemaakt. Voor deze speciale gelegenheid is ook Burgemeester Luyendijk aanwezig. In
zijn toespraak roemt hij de sociale betrokkenheid van Piet. KBO Kaatsheuvel is
gezellig en gemoedelijk. De gemeentefotograaf is ook aanwezig en heeft de uitreiking
van de Gemeentelijke Legpenning in brons met oorkonde, vastgelegd. Voor de vrouw
van Piet is er een mooi bouquet bloemen met dank voor de gelegenheid die zij haar
man heeft gegeven om al de genoemde taken al die jaren te kunnen vervullen.
Van de Bond KBO werd ook een zilveren speld aangeboden. Bij Ton Honkoop zijn de
speeches terug te lezen; ook in de aanbevelingsbrief van KBO Kaatsheuvel aan de
gemeente staan alle functies die Piet heeft vervuld vermeld, derhalve wordt dit niet
herhaald in deze notulen. Frans de Vries heeft 2 voorzittershamers laten
vervaardigen door J.Ligtvoet (ook een KBO-lid), waarvan er een wordt geschonken
aan scheidend voorzitter. Aan hem de keuze en hij kiest voor een ouderwetse
schoenmakershamer. De andere, een traditionele voorzittershamer zal in de toekomst
bij vergaderingen worden gebruikt.
7. Benoeming kascontrole commissie. Het financieel verslag is goedgekeurd. Jan
Hoevenberg is aftredend. Voor 2013 bestaat de kascontrole commissie uit Jan
Dingemans, Rietje v.d.Bleek en als reserve lid is Arie Haster voorgedragen,
vergadering is hiermee accoord.
8. Rondvraag. Pastoor Simons vraagt adres van onze site. Verder bedankt hij
bestuur voor het vele werk en vraagt welke projecten – waarvoor vrijwilligers nodig
zouden kunnen zijn – er ophanden zijn. Mogelijk kan hij hiervoor iets betekenen. Mari
van Heeswijk vraagt activiteiten op site te vermelden. Wordt al gedaan. Free Fijnaut
geeft commentaar op naam en lay-out van KBO’tje. De kleur kan wel, maar de naam
vindt hij een “verkrachting”. Herman van Gulik vraagt de vergadering nog eens na te
denken over een nieuwe naam. Cor Grootswagers zegt wel een idee voor nieuwe
naam te hebben ingediend, heeft daar echter nooit reactie op ontvangen.
9. Sluiting. Het officiële deel van de vergadering is nu voorbij. Er is nu gelegenheid
voor het gebruik van koffie of thee met tractatie en daarna zal het ontspannende deel
van de middag beginnen.
Henk Vennix deelt mee dat het programma na de pauze is gewijzigd. De cabaretgroep
“Ties Niks” kan niet optreden wegens blessure van een van de leden. Eric Berg komt
hiervoor in de plaats met muziek en zang. Tijdens de pauze is er gelegenheid om loten
voor de loterij te kopen. Trekking vindt plaats na de broodmaaltijd.
Einde van de middag die naar tevredenheid is verlopen.
Notuliste: Rina Dingemans
Voor accoord:
Herman van Gulik - voorzitter

Ton Honkoop – secretaris
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