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Afd. Kaatsheuvel  
Secretariaat: 

Keteldiep 24 Notulen  Jaarvergadering  
5172 AZ Kaatsheuvel van woensdag 16 maart 2016 
tel. 0416-275290   in Het Klavier   
 

Aanwezig 195 leden en 6 bestuursleden. 
 

1. Opening door de voorzitter. 
Voorzitter Herman van Gulik opent om 13.40 de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom. Hij 
constateert dat de eerste jaarvergadering in Het Klavier veel leden heeft getrokken. Met enige 
improvisatie hebben alle leden een plaatsje kunnen vinden. Hij wijst op de aanwezigheid van een 
EHBO’er in de zaal.  
 

2. Mededelingen. 

2.1 De voorzitter verwijst in zijn voorwoord naar het jaarverslag waarin vermeld staat waar wij zoal het 
hele jaar mee bezig zijn. Als afdeling zijn we aan het veranderen en dat is te merken. Vorig jaar 
oktober hebben we in Het Klavier onze eigen ruimte in gebruik mogen nemen. Deze ruimte op de 
eerste verdieping heeft echter een te lage bezetting. Hij roept de leden op activiteiten te ontplooien 
zodat de bezetting beter wordt en wij deze ruimte kunnen blijven behouden.     

2.2 De voorzitter vervolgt en vraagt aandacht voor de bezetting van het bestuur. Ons bestuur is al jaren 
stabiel maar behoeft versterking. Alleen Cees Sprangers is de laatste tijd ons bestuur komen 
versterken. We hebben behoefte aan een tweede penningmeester en tweede secretaris. Hij vraagt 
leden met bestuurlijke capaciteiten om zich te melden. 

2.3 De relatie met onze gemeente komt ook aan de orde. Met bijna 1100 leden zijn we een sterke partij 
die gehoord wordt. Hij prijst de goede relatie die zijn vruchten afwerp in een stabiel subsidie beleid 
voor onze afdeling. 

2.4 Bestuurslid Lia Leemans attendeert de leden hoe belangrijk het is dat de aanmeldstrookjes voor de 
ALV juist ingevuld worden en doet hierna nog enkele huishoudelijke mededelingen voor een goed 
verloop van de vergadering  

 

3. Huldiging jubilarissen. 

3.2 Dit jaar hebben we vier leden die 25 jaar lid van onze afdeling zijn. Dhr. H.A.W Friederichs, mevr. 
M.C. Koenen-van der Linden, mevr. E.J. van de Schoor-Boender en dhr. H.W. van de Schoor zijn 
onze jubilarissen. Drie jubilarissen zijn persoonlijk aanwezig. Uit handen van de voorzitter ontvangen 
zij een oorkonde en een bos bloemen of een fles wijn. Mevr. Koenen-van der Linden zal de oorkonde 
en bloemen thuis bezorgd krijgen. 

   
4. Goedkeuring notulen algemene ledenvergadering van 25 maart 2015. 

De notulen worden zonder inhoudelijke opmerkingen goedgekeurd. De voorzitter bedankt de notulist. 
 

5. Jaarverslag 2015. 

5.1 Uit het jaarverslag ligt bestuurslid Henk Vennix de uitbreiding van de activiteitencommissie toe. Na 
het vertrek van Ad de Graaff mogen we ons nu gelukkig prijzen dat de commissie met drie personen 
is gegroeid. Agnes Brugs, Karel Damen en Kees Hoevenaars hebben onze commissie versterkt. 
Karel is reeds gestart met een wielrengroep. Verder wijst hij erop dat er nog enkele plaatsen vrij zijn 
voor het bezoek aan de Tweede Kamer op 19 april. 

5.2 Bestuurslid Cees Sprangers ligt de belangenbehartiging die we doen op zowel beleidsmatig, 
bestuurlijk en  uitvoerend vlak toe. Beleidsmatig zijn we vertegenwoordigd in de Wmo adviesraad. 
Bestuurlijk zijn we sinds 1 januari 2016 vertegenwoordigd in de nieuwe KBO-kring gemeente LoZ en 
in de seniorenadviesraad die op kort termijn zijn oprichting krijgt. Hijzelf is penningmeester/secretaris 
van de nieuwe KBO-kring gem. LoZ. Op uitvoerend vlak hebben we het afgelopen jaar vele malen 
onze leden kunnen ondersteunen bij het keukentafelgesprek. VOA’s en cliëntondersteuners worden 
regelmatig bijgeschoold bij nieuwe ontwikkelingen om onze leden optimaal te kunnen ondersteunen. 
Hijzelf zal in 2016 een cursus voor cliëntondersteuner gaan volgen. 
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Vervolg punt 5.2: 
 Ook met de wijkcoördinatoren is contact over ontwikkelingen en afstemming van maatschappelijke 

activiteiten. Onze afdeling heeft inbreng, op belangenbehartiging hebben we een flinke stap 
voorwaarts gemaakt. 

5.3  Bestuurslid Lia Leemans vraagt aandacht voor het opstarten van een tweede yoga-groep. Er staan 
nu al enkele mensen op de wachtlijst maar we hebben er tien nodig om de tweede groep te starten. 
Yoga wordt gegeven in een mooie zaal op de eerste verdieping in Het Klavier. Ook op deze 
verdieping is onze KBO ruimte waarvoor enkele leden al nieuwe activiteiten hebben aangedragen. 
Voor de reislustige onder ons hebben we eind augustus een vakantieweek in Valkenburg. Het hele 
jaar door organiseren we bustochten. Kijk voor alle activiteiten goed naar ons afdelingsboekje dat 
zes maal per jaar bij u thuis komt. 

 
6. Financieel verslag 2015, begroting 2017 en vaststelling contributie 2017. 

6.1 Penningmeester Herman Lommen neemt de resultaten van 2015 door en licht ze toe.  
Onze hoogste post van inkomen is de contributie. Door de automatische incasso worden bijna alle 
contributies tijdig betaald. Slechts van een enkel lid moeten we de contributie nog ontvangen. Van de 
gemeente ontvangen we een algemene en een accommodatie subsidie. Beide hebben we hard 
nodig om de contributie laag te houden. De subsidie op activiteiten is afgebouwd. 
Activiteiten organiseren we tegen minimale kosten. We voeren een zuinig beleid. 

6.2 In de begroting van 2017 meldt de penningmeester dat bijna 50% van onze contributie afgedragen 
wordt aan KBO-Brabant. Met onze senioren kortingspas kunnen de leden de contributie jaarlijks 
terugverdienen. Het is daarom zinvol om de kortingspas bij u te dragen. 

6.3 Theo Beudel vraagt naar onze financiële reserve en wat KBO-Brabant zo met het geld doet? 
 De penningmeester meldt hierop dat onze financiële reserve voldoende is om bij het wegvallen van 

de gemeentelijke subsidie twee jaar te overbruggen zonder dat de contributie daardoor verhoogd 
moet worden. Hij merkt nog op dat de kascontrolecommissie inzicht heeft gehad in onze financiële  
stukken. 
De kosten die KBO-Brabant maakt hebben we niet precies paraat maar enkele grote onkostenposten 
zijn het blad ONS, kosten voor diverse opleidingen van kaderleden, personeelskosten om afdelingen 
en kaderleden te ondersteunen of vragen te beantwoorden. Verder worden er kosten gemaakt voor 
de belangenbehartiging op gemeentelijk, provinciaal en landelijk niveau. 

6.4 Hans v.d. Schoor mist de begroting van 2016. 
 Penningmeester meldt dat we deze tijdens de ALV van vorig jaar hebben besproken en vastgesteld. 
6.5 Nu er geen vragen meer over de begroting 2017 zijn, wordt deze vastgesteld. Als KBO-Brabant onze 

afdracht aan hen niet verhoogd, zullen wij de contributie voor 2017 niet verhogen. 
6.6 Namens de kascontrolecommissie doet Bart v.d. Klugt verslag. Ongeveer drie weken geleden hebben 

hij en Bas de Kort de hele boekhouding 2015 ontvangen en gecontroleerd. Daarna hebben zij 
steekproefsgewijs diverse posten bij de penningmeester gecontroleerd. Hoe zij ook hun best deden, 
zij konden geen fouten ontdekken. 

 Hun bevinden hebben zij op papier gezet. Voorzitter leest deze voor. De kascontrolecommissie stelt 
voor om de penningmeester decharge te verlenen. Met applaus wordt dit door de leden bevestigd      

    
7. Verkiezing van bestuursleden. 

7.1 Aftredend en herkiesbaar is Herman Lommen. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. 
Volgens de statuten heeft Herman zijn maximale bestuurlijke jaren bereikt. Voorzitter vraagt aan de 
leden dispensatie te verlenen om zo de mogelijkheid te creëren hem nog éénmaal voor een periode 
van drie jaar te kiezen. Met applaus wordt dit door de leden bevestigd. 

7.2 Aftredend is Henk Vennix. Hij heeft aangegeven zich voor maximaal één jaar herkiesbaar te stellen. 
Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. Het bestuur gaat met spoed op zoek naar een 
vervanger voor Henk zodat hij deze in zijn functie nog zo lang mogelijk kan begeleiden. Na dit 
medegedeeld te hebben, stemmen de leden met applaus in met zijn herverkiezing.    
 

8. Benoeming kascontrole commissie. 

Bas de Kort is aftredend en wordt door de voorzitter bedankt voor zijn inzet. In 2016 zal de 
kascontrolecommissie bestaan uit Bart v.d. Klugt en Henk v.d. Kieboom. De aanwezigen stemmen in 
om Peter Roelen als reserve lid te benoemen. 
 
 

Blad 2/3 



 

 

 

9. Rondvraag 

9.1 Wil Dingemans: Zij vraagt waarom de kaartgroep weg is bij onze afdeling. 
 De voorzitter ligt toe dat hij met de leiding van de kaartgroep gesprekken heeft gehad om de 

verhuizing van De Werft naar Het Klavier goed te laten verlopen. De consumptieprijzen in Het Klavier 
liggen hoger dan In De Werft. Dat vonden zij niet prettig. Zelf hebben zij toen naar een andere 
accommodatie gezocht en gevonden. Het is hun goed recht deze beslissing te nemen om daar naar 
toe te gaan. Wij respecteren hun besluit.  

 Op de vraag of zij nog wel een financiële tegemoetkoming krijgen antwoord de voorzitter: De 
verbinding is verbroken, daarom krijgen zij geen ondersteunen meer.  

9.2 Rietje Schoenmakers: Zij is zeer content met wat zij vanmiddag zo allemaal gehoord heeft en geeft 
het bestuur een compliment. 

9.3 Mevr. Laros: Zij heeft problemen met haar huishoudelijk hulp. Zij kan door een operatie minder zelf 
doen. Gemeente en Actiefzorg geven na een gesprek geen gehoor. Wie kan mij helpen? 

 Cliëntondersteuner Ton Honkoop merkt op dat wij best willen helpen maar dan wel vanaf het begin. 
Nu er al gesprekken geweest zijn waarvan hij begrijpt dat niet precies bekend is wat afgesproken is, 
is het lastig voor ons om in te haken. Hij adviseert om keukentafelgesprekken nooit alleen te doen. 
De komende dagen zal hij met haar contact opnemen om na te gaan hoe tot een acceptabele 
oplossing te komen.       
 

10. Sluiting 

Nadat de voorzitter de leden heeft bedankt voor hun aanwezigheid en inbreng sluit hij om 14,55 uur 
de vergadering. 
 

Notulist: Ton Honkoop 
 

Voor akkoord: 
 
 
 
 
 
 
 
Herman van Gulik – voorzitter Ton Honkoop – secretaris 
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