KBO
Afd. Kaatsheuvel
Secretariaat:

Keteldiep 24
5172 AZ Kaatsheuvel
tel. 0416-275290

Notulen Jaarvergadering
van woensdag 20 maart 2013
in de Werft

Aanwezig 232 leden en 6 bestuursleden.
1.

Opening door de voorzitter.
Voorzitter Herman van Gulik opent om 13.30 de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom. Een
woord van welkom aan de afgevaardigde van het KBO-Brabant bestuur mevrouw Truus Noij en de
voorzitter van KBO Kring de Langstraat de heer Ad Smits. Een welkom ook aan de lokale pers en de
man van de EHBO. Hij bedankt Mari van Heijst en Bert Pooters die er voor gezorgd hebben dat onze
presentatie op het video scherm goed te volgen is. Voorzitter bedankt ook de overige 70 vrijwilligers
van onze KBO. Zonder hen zou KBO-Kaatsheuvel niet zijn en geworden wat het nu is.

2. Ons 60 jarig jubileum en huldigingen
2.1 Jubileum toespraak van onze voorzitter.
Terug in de tijd kijkend merkt de voorzitter op dat de huidige KBO voort is gekomen uit de KAB, de
Katholieke Arbeiders Bond. In 1952 namen twee bisdommen in Brabant het voortouw en zo ontstond
uit de KAB in 1952 de Katholieke Bond van Ouderen. Op 14 april 1953 werd KBO afdeling
Kaatsheuvel opgericht. Jan Beerens, medeoprichter van onze afdeling was van 1952 tot 1976 onze
voorzitter. Het karakter van de KBO’s is in de loop der jaren sterk veranderd. In het begin waren de
3K’s (kaarten, kienen en keuvelen) belangrijke items. Aan deze 3K’s alleen komen we tegenwoordig
te kort. Informatieve- en recreatieve- activiteiten, dagtochten alsmede individuele en collectieve
belangenbehartiging zijn in toenemende mate belangrijke onderdelen waar onze vrijwilligers mee
bezig zijn. Jammer is dat onze gemeente te weinig oog heeft voor wat onze afdeling voor de
seniorengemeenschap betekent. De toekomstige gemeentelijke bezuinigingen hangt als een donkere
wolk boven ons hoofd. Maar wij zullen tezamen met een extern bureau laten zien welke toegevoegde
waarde onze KBO afdelingen in de gemeente Loon op Zand voor de gemeenschap hebben. Wij zijn
niet voor niets uitgegroeid naar een afdeling met 1035 leden.
2.2 Jubileum toespraak van mevr. Truus Noij van het KBO-Brabant bestuur.
Mevr. Noij feliciteert namens KBO-Brabant afdeling Kaatsheuvel met haar 60 jarig jubileum. Zij is blij
een groeiende en bloeiende afdeling te zien en vindt het belangrijk dat wij veel activiteiten
organiseren zodat mensen elkaar ontmoeten. Dit houdt mensen uit de eenzaamheid en schept
solidariteit. Omdat de verzorgingsmaatschappij onder druk staat en meer sociale voorzieningen door
de lokale overheid geregeld worden, is het belangrijk dat afdelingen hierop inspelen.
Belangenbehartiging binnen de gemeente is in toenemende mate een belangrijk onderwerp voor
afdelingen. Zij wenst ons dan ook voor de komende jaren veel succes toe.
2.3 Afscheid John van Wanrooij.
Aansluitend op haar toespraak huldigt mevr. Noij tezamen met onze voorzitter John van Wanrooij.
Voorzitter Herman van Gulik somt de vele activiteiten op waaraan John zijn steentje heeft
bijgedragen en waar hij nu afscheid van neemt. Van KBO-Brabant ontvangt hij een oorkonde en
speldt Truus Noij hem de zilveren speld van verdiensten op. Zijn vrouw krijgt een bos bloemen
overhandigd.
2.4 Huldiging jubilarissen 25 jarig lidmaatschap.
Onze afdeling heeft vier leden die dit jaar 25 lid zijn. Het zijn: mevr. J.A. Heuer-Bergmans, mevr. M.
Kroot-van Woensel, mevr. J. van de Lee-van Riel en de dhr. J.H. Oosterwaal. Zij ontvangen een
oorkonde en een bos bloemen.
3.

Goedkeuring notulen algemene ledenvergadering van 21 maart 2012.
De notulen worden zonder inhoudelijke opmerkingen goedgekeurd. De voorzitter bedankt de notulist.

4. Jaarverslag 2012
4.1 Secretaris Ton Honkoop haalt uit het jaarverslag enkele punten naar voren. Bij bestuurlijke zaken
maakt hij de leden er nogmaals op attent dat alle KBO-leden binnen de gem. LoZ tegen ledentarief
aan elkaar activiteiten kunnen deelnemen.
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Aan de hand van een staafgrafiek laat hij de ledengroei van de afgelopen 10 jaar zien. Onze afdeling
is de laatste 10 jaar in ledental ruim verdubbeld. De naoorlogse geboortegolf heeft hierin een grote
invloed gehad. In de informatie voorziening is onze website in toenemende mate een belangrijke
bron van informatie voor niet leden. Aan de hand van een staafgrafiek laat hij het aantal
maandelijkse bezoeken aan onze website zien. In totaal is in 2012 onze website 4065 maal bezocht.
Verder maakt hij de aanwezigen er op attent dat wij ook 5 vrijwillige ouderen adviseur hebben. Zij
kunnen naar wens onze ouderen bij diverse problemen met raad en daad helpen. Hij noemt hun
namen en adviseert de aanwezigen meer gebruik van hen te maken.
4.2 Bestuurslid Henk Vennix licht de activiteiten van 2012 toe. Op het scherm worden vele foto’s van
activiteiten getoond. Wekelijks doen we het hele jaar nordic walking. Wekelijks doen we ook fietsen
in de zomertijd- en wandelen in de wintertijd-periode. Verder waren er informatieve lezingen over o.a.
Ierland, de Loonse en Drunense Duinen en Rome als ook een gezellige tonpraot-middag. Ook aan
de inwendige mens is met “samen aan tafel” en een BBQ gedacht. Aan de niet wekelijkse activiteiten
werd door 694 mensen deelgenomen. Onze rik- en joker-kaartgroep organiseert in de niet zomerse
periode vele middagen waaraan 40 tot 50 mensen deelnemen.
4.3 Bestuurslid Lia Leemans meldt dat de seniorenactiviteiten van Triangel/de Twern naar de KBO zijn
overgeheveld. Zo hebben wij nu een Zanggroep, Meer Bewegen voor Ouderen, Yoga en Koersbal.
Koersbal is een soort Jeu de Boule. Zij laat enkele foto’s van de activiteiten zien. Ook hebben wij
enkele bustochten o.a. naar Rotterdam, Kevelaer en Valkenburg georganiseerd. In augustus hebben
33 senioren van een gezellige vakantieweek in Zeddam genoten.
5. Financieel verslag 2012, begroting 2014 en vaststelling contributie 2014.
Penningmeester Herman Lommen neemt de inkomsten van 2012 door die voor het grootste deel uit
contributie en subsidie bestaat. De afdracht aan KBO-Brabant is bijna € 12,- per lid. In de begroting
van 2014 is hij uitgegaan van 1100 leden en een contributie van € 24,- per lid. Dit is € 1,- meer dan
de contributie in 2013. Vooral voor het 4 maal per jaar uitbrengen van ons afdelingsblad verwacht hij
meer onkosten. De drukkosten worden hoger en de advertentie inkomsten nemen af.
Hans Rosbergen vraagt de penningmeester te overwegen om de contributie met € 2,- ter verhogen.
Zo komt er meer financiële speelruimte. De penningmeester antwoordt dat wij de contributie niet
onnodig willen verhogen. Het zal wellicht in 2014 toch meer dan de € 24,- gaan worden omdat de
afdracht aan KBO-Brabant bijna zeker hoger zal worden dan de € 12,- waar nu mee gerekend is.
Na deze toelichting gaan de aanwezigen akkoord met een contributie van € 24,- voor 2014.
Van de kascontrolecommissie is een verslag ontvangen. Zij delen hierin mede de kas te hebben
gecontroleerd en in orde gevonden te hebben. Zij stellen voor de penningmeester decharge te
verlenen. Met applaus wordt hieraan gehoor gegeven.
6. Verkiezing van bestuursleden.
Aftredend zijn Herman Lommen en Henk Vennix. Beiden hebben zich herkiesbaar gesteld. Er
hebben zich geen tegenkandidaten gemeld zodat beiden voor een periode van drie jaar herkozen
zijn. Rina Dingemans heeft zich om persoonlijke redenen uit het bestuur teruggetrokken. De
voorzitter bedankt haar met een bloemetje voor haar bestuurlijke inzet.
7. Benoeming kascontrole commissie.
Jan Dingemans is aftredend. In 2014 zal de kascontrolecommissie bestaan uit Rietje v.d. Bleek en
Arie Haster. De aanwezigen stemmen in Bas de Kort als reserve lid te benoemen.
8. Rondvraag
Piet de Kort: Hij vraagt de voorzitter hoe lang de aftredende voorzitter van vorig jaar nu voorzitter
geweest is? In de notulen staat 13 jaar en in het jaarverslag 11 jaar. Oud voorzitter Piet Sins zit in de
zaal en geeft zelf het antwoord. Hij zegt 13 jaar voorzitter te zijn geweest.
Willie Peters: Hij vraagt zich af waarom Rina Dingemans zich tussentijds heeft teruggetrokken en of
de vacature niet ingevuld moet worden. De voorzitter antwoordt dat Rina om persoonlijke redenen
zich heeft teruggetrokken. De vacature zal op termijn ingevuld worden. Voorlopig nemen de andere
bestuursleden haar taken waar.
9. Sluiting
Nadat de voorzitter de aanwezigen bedankt voor hun inbreng sluit hij om 14.45 uur de vergadering.
Voor akkoord:
Herman van Gulik – voorzitter

Ton Honkoop – secretaris
Blad 2/2

