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Notulen van de algemene ledenvergadering van woensdag 16 maart  2011  in de Werft 
 
Bericht van verhindering is ontvangen van de heren H.van Gulik en A.de Lange 
 
1. Opening 
Voorzitter P. Sins opent  om 13.30 u. de vergadering en verwelkomt 180 aanwezige leden. 
2010 was een goed jaar voor onze afdeling: veel activiteiten, voor elk wat wils, waar volgens 
hem toch nog te weinig leden aan deelnemen. 
 
Gelukkig zijn we met ons eigen home in de Werft  waarin veel groepen vergaderen. 
 
Dit jaar is ons ledental weer toegenomen, we hebben nu 948 leden : als alle aanwezigen 
ieder één lid werven gaan we  royaal over de 1000 !. 
 
Zoals gebruikelijk wil de voorzitter velen bedanken voor hum inzet het afgelopen jaar : 
- de leden van de activiteitencommissie 
- de redactieleden van het KBO’tje 
- de belastinghulpen 
- de leden en de dirigent van het koor “ Zang en Vriendschap “ 
- de ouderenadviseurs 
- onze leden van het Wmo participatiepanel 
- de leden van de reiscommissie 
- de bezorgers van het blad “ONS “ en het KBO’tje 
- mijn medebestuurders en 
- zeker alle mensen die op allerlei gebied ons helpen, zoals onze drukker. 
 
Het bestuur  heeft de zware taak van Herman Lommen als secretaris èn penningmeester 
verlicht door Ton Honkoop tot secretaris te benoemen. 
 
Het kortingpasjessysteem loopt goed : 625 leden hebben er een. 
 
2. Notulen van de jaarvergadering van 17 maart 2010 
Onder 4 : de heer Willie Peters bedoelde met zijn vraag : controleert de kascommissie 
ook of alle ledencontributie betaald hebben ? Penningmeester : natuurlijk ! 
 
Onder 8.1 : de heer Free Fijnaut laat weten dat niet-leden van KBO Waalwijk niet kunnen 
deelnemen aan de activiteiten van die afdeling. 
Iemand die in het gezelschap van een van onze leden is, en lid is van een andere KBO 
afdeling, mag deelnemen aan door onze afdeling georganiseerde activiteiten. 
 
Onder 8.4 : de heer Willie Peters : waarom wordt er in het KBO’tje zo weinig gepubliceerd  
over Mantelzorg en Wmo ? Free Fijnaut : ik was 10 jaar redacteur en heb al die tijd over 
beide aspecten veel gepubliceerd. 
 
Hierna worden de notulen goedgekeurd en getekend. 
 
3. Het Jaarverslag 2010 wordt zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. 
 
4. Financieel verslag 2010 
Penningmeester Herman Lommen geeft vervolgens een toelichting op het gepubliceerde Exploitatie 
overzicht 2010 en de Begroting 2012. 
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De contributie 2010 bedroeg �  21, 00 per persoon. Van dit bedrag moest �  11,50 doorgesluisd 
worden naar KBO-Brabant waarna er �  9,50 overbleef voor onze eigen kas. 
90%  van onze leden betaalt automatisch, de andere leden betalen per acceptgirokaart. 
Van de gemeente krijgen wij veel medewerking: onze jaarlijkse subsidie bedraagt �  2500,- 
Bovendien ontvangen we jaarlijks een bedrag van �  3000,- voor de huur van ons eigen 
home. 
De reservering voor de viering van het 60-jarig bestaan in 2014 bedraagt per heden � 7000,- 
Het KBO’tje heeft  � 1700,- gekost; de advertenties brachten  �  1400,- op zodat er �  300,- 
als last overblijft. 
Onze exploitatierekening 2010 laat een batig saldo zien van  �  520,- 
De cijfers van 2010 vormen de basis voor de begroting van 2012 . De contributie van 2012 
is vastgesteld op �  23,- per lid. Dit bedrag is inclusief kortingpasje. 
Als KBO Brabant besluit de afdracht te verhogen wordt onze contributie met deze verhoging 
aangepast. 
Na overleg met de 7 Bonden is besloten het pasje NIET te voorzien van foto : naam en adres 
op het pasje plus legitimatiebewijs zijn voldoende. 
 
De kascontrolecommissie heeft schriftelijk laten weten de administratieve bescheiden 
gecontroleerd en in orde bevonden te hebben. 
Vervolgens wordt de penningmeester onder luid applaus  décharge verleend voor  het door 
hem gevoerde en duidelijk toegelichte financiële beleid 
 
De heer Jonkergauw vraagt wat KBO-Brabant allemaal doet voor meer dan de helft van het 
contributiebedrag. De penningmeester geeft daarom een uitgebreide opsomming van de 
activiteiten van de bond. 
 
5. Verkiezing van bestuursleden. 
Voorzitter  Piet Sins laat weten dat Herman van Gulik zich herkiesbaar stelt. 
Als nieuw bestuurslid wordt Rina Dingemans voorgedragen die vervolgens, via 
handopsteken, met meerderheid van stemmen gekozen wordt en achter de bestuurstafel plaats 
neemt. 
Daarna dankt de voorzitter de bestuursleden die niet herkiesbaar zijn : 
Free Fijnaut  die 12 jaar een héél goed bestuurslid is geweest. Jammer dat je vertrekt. 
Blijf nog lang lid van onze KBO. Veel geluk, goede gezondheid en een lang leven. 
Jan van den Hoven was vier jaar lang tweede secretaris en notuleerde elke vergadering. 
Je manier van besturen was een voorbeeld voor de rest. Een gezond en lang leven wens ik je.  
 
Beide oud-bestuursleden ontvingen de zilveren speld met oorkonde van KBO Brabant en van  
de afdeling een mooi boeket bloemen voor hun echtgenote. 
 
6. Benoeming kascontrolecommissie 
Jan van Hest is aftredend en in zijn plaats wordt benoemd Rietje van de Bleek. 
Overige commissieleden zijn Jan Dingemans en Jan Hoevenberg. 
 
7. Huldiging 
Met passende woorden huldigde voorzitter Piet Sins de dames C.Hense en M.Wessel-Damen 
die 25 jaar lid zijn van onze afdeling. Een oorkonde van KBO-Brabant en een bloemboeket   
was hun beloning. 
 
8. Rondvraaag  
De heer G.Hultermans : wat is er gebeurd met de bestuurskandidaat van de leden ? 
Voorzitter : die heeft zich teruggetrokken. 
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De heer W. van Daalen : is er een overschot aan bestuursleden : twee niet herkiesbaar en 
maar één kandidaat ?. 
Voorzitter : een dame wil eerst één jaar stage lopen in het bestuur voordat ze zich definitief 
kandidaat stelt. 
De heer M. Smits : Herman van Gulik heeft besloten zich herkiesbaar te stellen : daar moet 
toch nog over gestemd worden ? 
Voorzitter : u hebt gelijk, dat gaan we dan nu doen. Vervolgens wordt Herman met 
meerderheid van stemmen ( bij handopsteken ) gekozen. 
de heer W. Peters : gelukkig gaan er diverse bestuursleden naar de Kringvergaderingen. 
Misschien wil een ervan verslag doen in het KBO’tje ? 
Voorzitter : dat zal gebeuren. 
Mevrouw M. Laros-Broeken : waarom wordt er zo weinig gedaan aan de website?. 
Voorzitter : wij hebben een specialist gevraagd onze website te moderniseren en twee 
bestuursleden op te leiden zodat de site actueel gehouden kan worden. 
Op 1 september aanstaande zal onze website helemaal up-to-date zijn. 
De heer H. Gremmé : vorig jaar heb ik geklaagd over het ontbreken van dames in het  
bestuur : nu zijn er ineens twee ! Mijn complimenten ! 
Voorzitter : wij luisteren, zoals altijd, goed naar onze leden ! 
de heer A. Timmers : het is gebleken dat veel winkelpersoneel niet op de hoogte is van de 
KBO pasjes regeling. Wat is daaraan te doen ? 
Voorzitter : onze vertegenwoordigers in het  “ 7 Bondenoverleg “ zullen dit aan de orde 
stellen. 
Mevrouw Lia Leemans maakt van de rondvraag gebruik om de aanwezigen te laten weten 
dat zij degene is die stage loopt in het bestuur. 
 
9. Sluiting 
Nadat de voorzitter de aanwezigen bedankt heeft voor hun positieve inbreng sluit hij om 
14.45 u. de vergadering. 
 
 
Notulist : Jan van den Hoven 
 
 
Voor akkoord : 
 
 
Piet Sins, voorzitter                                                                  Ton Honkoop , secretaris 
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