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   KBO AFDELING BOXMEER 

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 

          VAN 15 MAART 2018 

Aanwezig: 50 personen 

Afgemeld heeft zich: Mevrouw Jo van de Ven 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering, heet iedereen welkom en vraagt de vergadering om de overleden 

leden van het afgelopen jaar met een minuut stilte te herdenken. 

 

2. De agenda  

De agenda wordt verder onveranderd vastgesteld. 

 

3. KBO-Brabant – Unie KBO (– Kring – Cluster Plus – Afdeling) 

 

De voorzitter geeft een overzicht van de samenwerkingsverbanden van de KBO afdeling binnen het 

KBO Cluster Plus gemeente Boxmeer. De KBO-afdeling Boxmeer telt momenteel 1179 leden en 

KBO-Brabant heeft ongeveer 130.000 leden. De afdeling Boxmeer behoort tot de KBO-Cluster Plus 

gemeente Boxmeer. Binnen de gemeente werken 9 afdelingen samen en vertegenwoordigen ca. 3430 

KBO-leden. 

De KBO Kring Land van Cuijk omvat 3 clusters (gemeentes Boxmeer, Cuijk en St. Anthonis). Dit zijn 

20 zelfstandige afdelingen met in totaal ruim 6.600 leden. 

Dit betekent dat in het Land van Cuijk ca. 25% van de bewoners boven de 50 lid zijn van een van de 

afdelingen. In Noord Brabant als geheel is dat minder dan 15 %. 

 

De voorzitter licht toe op welke wijze de Cluster en de SWOGB intensief samenwerken voor de 

individuele belangenbehartiging via: 

vrijwillige ouderenadviseurs, belastinginvulhulpen en thuisadministrateurs. 

 

De organisatie vrijwillige ouderenadviseurs (VOA’s) is al actief vanaf 22.10.1998: 

de Stuurgroep bestaat uit vzs. SWOGB en KBO Cluster Plus, een vrijwillige ouderenadviseur en de 

coördinatrice (Sociom); 

er is een contactpersoon met KBO-Brabant (vz. Cluster Plus); 

er zijn contacten met gemeenteambtenaren (WMO-Loket), AID, WWZ- coördinatrice, Sociom, 

ouderenverpleegkundigen, Sociaal Wijkverpleegkundigen, Sociaal Wijkteam Bakelgeert Noord,  de 

Zonnebloem; en 

er is samenwerking met de VOA’s van St. Anthonis. 

 

4. De notulen van 16 maart 2017 worden ongewijzigd goedgekeurd met dank aan de secretaris. 

 

5. Het jaarverslag van 2017  

De secretaris licht het jaaroverzicht van de activiteiten toe. Dit geeft een indruk van de wijze waarop 

de vrijwilligers hun inzet hebben getoond. 

Het jaarverslag wordt als duidelijk ervaren en wordt ongewijzigd goedgekeurd. 

 

Met dank aan de secretaris. 

 

6. Verslag kascommissie 

 

Namens de kascommissie doet de heer Gérard Kusters verslag van het boekjaar 2017. 

Hij spreekt zijn waardering uit op de wijze waarop de penningmeester zich van zijn taak heeft 

gekweten. De vergadering wordt verzocht om de penningmeester te dechargeren. Hiermee wordt 

unaniem mee ingestemd. Daarmee is tevens het bestuur gedechargeerd voor het gevoerde financiële 

beleid. (zie verder onder punt 9.) 
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7. Vaststelling kascommissie  

 

De heren Gérard Kusters en de heer Piet Walboomers zijn aftredend en worden door de voorzitter 

bedankt voor het werk dat zij in die commissie hebben gedaan.  

Als nieuwe leden treden toe mevrouw Tini Thijssen en de heer Harrie Raafs, voor een periode van 3 

jaar, toe tot de commissie, waarin de mevrouw Marijke Hutten nog  2  jaar zitting heeft. Ook mw. 

Hutten wordt gedankt voor haar kascommissie-werkzaamheden. 

 

8. Lustrumcommissie KBO Boxmeer 65 jaar. 

 In 2020 viert onze vereniging haar 65 jarig bestaan. Dat willen we op een feestelijk wijze 

vieren. De voorzitter doet een oproep voor vrijwilligers voor de daarvoor bestemde 

programmacommissie. Hiervoor melden zich aan: Wil Franken, Carel Thijssen, Gérard 

Kusters en Gerrie van Kempen. 

Tevens doet de voorzitter een oproep om ideeën voor dit Lustrum te melden. 

  

 
9. Vaststelling financieel verslag 2017 en begroting 2018 

De penningmeester geeft zijn toelichting op het financieel verslag van 2017 en de begroting voor 2018 

en gaat op bepaalde punten wat nader in. Hij prijst de organisatie rond het kaarten en kienen voor hun 

voortreffelijke administratie. Mevrouw Gijsje de Graaf  heeft de taken van mevrouw Ida Tillemans op 

een uitstekende wijze overgenomen.   

De penningmeester licht toe dat dit jaar opnieuw meegedaan wordt met de RABO Clubkas Actie. In 

het kader van het premieplan van KBO Brabant is voor een totaal van € 2.000, = aangevraagd. Dit zal 

via loterijen gekoppeld aan de voor- en najaarsreis en aan de Kerstviering. 

 

Het resultaat 2017 bedraagt € 991, =.  

Het bestuur stelt voor om dit te bestemmen voor de Voorziening Jubileum. 

 

De verwachte inkomsten in 2018 worden lager geraamd, mede door het teruglopende aantal leden (de 

daaraan gekoppelde contributie en subsidies). 

 De begroting van 2018 vertoont een klein tekort van 461, =. De penningmeester verwacht echter dat 

dit door inkomsten uit het premieplan kleiner zal zijn.  

De penningmeester stelt voor om de contributie voor 2019 ongewijzigd op € 21.- te handhaven. De 

vergadering gaat hiermee akkoord. 

 

Het financieel verslag 2017 en de begroting 2018 worden daarna door de vergadering goedgekeurd 

met dank aan de penningmeester. 

Daarmee wordt de penningmeester en het bestuur decharge verleend voor het gevoerde beleid. 

 

9. Verkiezing bestuursleden 

Het afgelopen jaar heeft mevrouw Ida Tillemans zich vanwege haar slechte gezondheid moeten 

terugtrekken uit alle functies, zoals wijkcontactpersoon, coördinator kaarten en kienen en de ABC 

groep en uiteindelijk ook de bestuursfunctie. Voor haar inzet heeft zij de zilveren KBO-speld met 

oorkonde ontvangen. Helaas hebben we afgelopen januari definitief afscheid van haar moeten nemen. 

Mevrouw Truus van den Brand is aftredend en stelt zich herkiesbaar voor de periode van één jaar en 

bekijkt of zij daarna nog doorgaat. Zij wordt onder applaus herkozen.  

De heer Anton van Erve is periodiek aftredend. Hij stelt zich opnieuw herkiesbaar met de restrictie dat 

hij dit per jaar zal bekijken. Hij wordt onder luid applaus voor de nieuwe periode herkozen. 

Het bestuur stelt voor om de heer Gerrit Vos tot nieuw lid van het bestuur te benoemen. De 

vergadering stemt onder applaus met deze benoeming in. Daarna verteld de heer Vos wat over zijn 

achtergronden. 
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11. Rondvraag en Sluiting 

 

De heer Versleijen vraagt of het mogelijk is om de themamiddagen en de ALV niet op donderdag te 

houden. Dit gaat immers ten koste van kaarten en kienen. De voorzitter stelt dat dit in het bestuur 

besproken zal worden. 

 

De heer Ronnes vraagt naar de samenwerking voor lief en leed met de Zonnebloem. 

De voorzitter meldt dat het overleg hierover  in het verleden helaas niet veel heeft opgeleverd. 

 

Wiel Vloet meldt dat in de laatste KBO-actief een prijsvraag is opgenomen. 

 

De heer Kusters vraagt om meer voorlichting over het gebruik van het openbaar vervoer op te nemen 

in KBO-actief. Verwezen wordt o.a. ook naar www.ikwilvervoer.nl waar ook de informatie m.b.t. 

Boxmeer kan worden gevonden. 

 

De Inloopochtenden in ’t Hoogkoor worden slecht bezocht. Het bestuur neemt contact op met de 

coördinator Wim van de Meer. 

 

Om 16.00 uur sluit de voorzitter de vergadering, bedankt allen voor de aanwezigheid en deelname aan 

de vergadering en nodigt iedereen uit om onder het genot van een drankje nog wat na te praten. 

 

                                                                                      De notulist: Henk Thuis 

http://www.ikwilvervoer.nl/

