
KBO AFDELING BOXMEER 

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN  

25 SEPTEMBER 2020 

Aanwezig:  40 personen 

Afgemeld: Truus v.d.Brand, Gerrie van Kempen, de heer en mevrouw van Gorp en Jan Ronnes,  

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering, heet iedereen welkom en vraagt de aanwezige leden de 

RIVM regels te respecteren. Hij vraagt om één minuut stilte om de overleden leden te 

herdenken. 

 

2. De agenda 

De agenda wordt verder onveranderd vastgesteld. 

 

3. KBO-Brabant (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 

1147 leden en KBO-Brabant heeft ongeveer 125.000 leden en profileert zich ook landelijk. 

Voor de contributie van € 21,-. Bent u lid van beide verenigingen. 

De afdeling Boxmeer behoort tot de KBO-Cluster Plus gemeente Boxmeer. Binnen de 

gemeente werken 9 afdelingen samen en vertegenwoordigen ca. 3364 KBO-leden. 

De KBO kring Land van Cuyk omvat 3 clusters (gemeentes Boxmeer, Cuyk en Sint Anthonis) 

Dit zijn 22 zelfstandige afdelingen met in totaal 6427 leden. 

Met een aantal grafieken wordt het verloop van het ledental geïllustreerd. De terugloop van 

het ledental van de afdeling is gering, ook ten opzichte van afdelingen elders in Brabant. De 

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

individuele belangenbehartiging. Plaatselijk hebben we de beschikking over : KBO-SWOGB 

Ouderenadviseurs, Belastingconsulenten, Thuisadministratie-hulpen, Client ondersteuning. 

Geestelijk adviseur, Juridisch adviseur, Activiteitenbegeleidingscommissie (ABC-groep) 

wijkcontactpersoon, vrijwilligers t.b.v. ledenblad en website en leden van bestuur. Ook is er 

regelmatig contact met Sociom, wijkagent, harmonie, BCV, adverteerders en BOL-

accountants. 

 

4. Activiteiten 

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

waarop de vrijwilligers hun inzet hebben getoond. Vrijwillig(st)ers zijn het cement van de 

maatschappij.  

Doelstelling KBO-lokaal: 

• Belangenbehartiging en dienstverlening. 

• Contact- activiteiten, sociaal, sportief, cultureel, educatief, bewegen en 

gezelligheid. 

• Informatieverstrekking. 

Het jaarverslag wordt als duidelijk ervaren en wordt ongewijzigd goedgekeurd. Met dank aan 

de secretaris. 

 

5. Verslag Kascommissie 2019 

Namens de kascommissie Tiny Thijssen, Marijke Hutten doet Harry Raafs verslag van het 

boekjaar 2019. Hij spreekt zijn waardering uit op de wijze waarop de penningmeester zich van 

zijn taak heeft gekweten. De overzichten waren helder, duidelijk en overzichtelijk. De 



vergadering wordt verzocht de penningmeester te dechargeren. Hiermee wordt unaniem mee 

ingestemd. Daarmee is tevens het bestuur gedechargeerd voor het gevoerde financiële beleid.  

 

6. Vaststelling van de kascommissie, bestaande uit 3 personen. 

De kascommissie bestaat uit Marijke Hutten (aftredend) Harry Raafs (aftredend), Tiny 

Thijssen voor nog 1 jaar. Nieuw commissielid Wiel Vloet en Jan Hutten als reserve lid. 

 

7. Verslag van de lustrumcommissie 2020 KBO afdeling Boxmeer 65 jaar. 

I.v.m. de corona gaan de feestelijkheden niet door. Deze zijn nu gepland op 19 september 

2021. Het beloofd een mooie dag te worden met H. Mis in de Basiliek, theater en toneel etc. 

 

8. Pauze 

Tijd voor een drankje. 

 

9. Vaststelling financieel verslag 2019 en begroting 2020. 

Het financieel verslag ligt ter inzage bij de secretaris en in de zaal aanwezig. 

De penningmeester geeft een toelichting op het financieel verslag van 2019 en de begroting 

voor 2020 en gaat op bepaalde punten wat nader in. Hij prijst alle vrijwilligers voor de 

correcte en volledige administratie van hun financiën, metname die van kaarten en kienen en 

van de kaartverkoop voor de diverse activiteiten. Dit jaar wordt er opnieuw meegedaan met de 

RABO club support en KBO Brabant premieplan. Voorstel om de contributie voor 2021 

ongewijzigd op € 21,- te handhaven. 

Het financieel verslag 2019 en de begroting 2020 worden daarna door de vergadering 

goedgekeurd met dank aan de penningmeester. 

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

 

10. Verkiezing bestuursleden. 

De heer Jan Hendriks is periodiek aftredend en stelt zich opnieuw herkiesbaar en wordt bij 

acclamatie is herkozen. 

Truus van den Brand is aftredend en niet meer herkiesbaar. Truus heeft 22 jaar in het bestuur 

gezeten van de KBO. Truus kon helaas niet op de vergadering aanwezig zijn om haar te 

bedanken voor het vele werk dat ze verricht heeft. Dit zal op en ander tijdstip alsnog gedaan 

worden. Het bestuur stelt voor Harry Raafs te benoemen als bestuurslid, onder applaus wordt 

hij gekozen.  

 

11. Rondvraag en sluiting 

Carel Thijssen: nu het fietsen en wandelen weer wordt opgepakt kunnen we dan het kienen 

ook weer opstarten, we zullen hier zeker een groep leden veel plezier mee doen.  

Het bestuur gaat kijken wat de mogelijkheden zijn bij de Weijer i.v.m. de richtlijnen van het 

IRVM. De voorzitter geeft aan dat er verschillende leden van de ABC groep zijn gestopt met 

de organisatie en we op zoek zijn naar nieuwe vrijwilligers. 

 

De voorzitter wil graag suggesties activiteiten voor jongere senioren. 

 

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

deelname aan de vergadering.  

Na afloop van de vergadering wordt u meestal uitgenodigd voor een gezellig samenzijn. Dit 

jaar laten we dat in verband met de coronavirus achterwege. 

 

 

       De notulist: Harry Raafs 


