KBO AFDELING BOXMEER
NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN
14 oktober 2021

Aanwezig: 75 personen

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering, heet iedereen welkom en vraagt de aanwezige leden de
RIVM-regels te respecteren. 2020 was een vreemd jaar. Hij vraagt om één minuut stilte om
de overleden leden te herdenken.
2. De agenda wordt verder onveranderd vastgesteld.
3. Notulen Algemene Leden Vergadering van 25 september 2020 worden goedgekeurd.
De voorzitter geeft een overzicht van de samenwerkingsverbanden van de KBO-afdeling
binnen het KBO Cluster Plus gemeente Boxmeer. Binnen de gemeente Boxmeer zijn 9
KBO-afdelingen samenwerkend (1-1-2021): samen 3.336 KBO-leden vertegenwoordigend.
De KBO-afdeling Boxmeer telt momenteel 1.098 leden en KBO-Brabant heeft ongeveer
125.000 leden en profileert zich in de provincie en ook landelijk.
Voor de contributie van 21 euro bent u lid van beide verenigingen.
De voorzitter ging in zijn presentatie verder in op de thema’s rond wonen-zorg-welzijn,
woonscans, buurtkamers, zorg nu voor later, en zorg samen.
KBO-afdeling Boxmeer samenwerking: SWOGB (Stichting Welzijn Ouderen Boxmeer), en de
ASD Boxmeer. Gemeente Boxmeer (w.o. WMO-loket) Advies en informatie Dienst, WWZ
coördinator, ouderenadviseurs, belasting invulhulpen, thuisadministratiehulpen. Parochie,
harmonie, wijkagent, BCV, GGD, GBB, adverteerders, BOL-accountants en met SOCIOM.
Wij zijn in de KBO-afdeling Boxmeer gezegend met veel toegewijde vrijwillig(st)ers die
geweldig werk verrichten. Dit is bekend bij al onze ketenpartners en zeker ook bij de
gemeente.
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.
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, hiervoor hartelijk dank. Met name Carel
Thijssen en Wiel Vloet dankte hij voor het vele werk voor ons mooie maandblad KBO-Actief.
Doelstelling KBO-lokaal:
• Belangenbehartiging en dienstverlening.
• Contact-activiteiten, sociaal, sportief, cultureel, educatief, bewegen en
gezelligheid.
• Informatieverstrekking, glossy magazine KBO-Actief, website, ONS van KBO
Brabant, website KBO-Brabant, nieuwsflashes en KBO-kalender.
Het jaarverslag wordt als duidelijk ervaren en wordt ongewijzigd goedgekeurd. Met dank aan
de secretaris.

5. Verslag Kascommissie 2020
Namens de kascommissie Wiel Vloet, (Jan Hutten reserve), doet Tini Thijssen verslag van het
boekjaar 2020. Zij spreekt haar waardering uit op de wijze waarop de penningmeester zich
van zijn taak heeft gekweten. De overzichten waren helder, duidelijk en goed op orde. De
vergadering wordt verzocht de penningmeester te dechargeren. Hiermee wordt unaniem
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 Tini Thijssen (aftredend), nieuw commissielid Jan Ronnes, Wiel
Vloet voor het 2e jaar en Jan Hutten als reserve lid.
7. Verslag van de lustrumcommissie 2020 KBO afdeling Boxmeer 65 jaar
I.v.m. de corona gingen de feestelijkheden niet door. Deze zijn nu gepland op zondag 1 mei
2022. Het belooft een mooie dag te worden met H. Mis in de basiliek, theater en toneel met
alleen artiesten uit Boxmeer. De repetities zijn in september weer opgepakt.
8. Pauze: tijd voor een drankje
9. Vaststelling financieel verslag 2020 en begroting 2021
De penningmeester geeft een toelichting op het financieel verslag van 2020 en de begroting
voor 2021 en gaat op bepaalde punten wat nader in. Dit jaar wordt er opnieuw meegedaan
met de RABO club support en KBO Brabant premieplan. Voorstel om de contributie voor 2022
te wijzigen naar 23 euro; dit wordt goedgekeurd door de vergadering.
Het financieel verslag 2020 en de begroting 2021 worden daarna door de vergadering
goedgekeurd met dank aan de penningmeester.
Daarmee wordt de penningmeester en het bestuur decharge verleend voor het gevoerde
beleid. Tip van een van de aanwezigen doorgegeven via de secretaris: als u bij VGZ de
zorgverzekering met aanvullende verzekering afsluit ontvangt u de contributie terug.
10. Verkiezing bestuursleden
Mevr. Gerrie van Kempen en de heer Gerrit Vos zijn periodiek aftredend,. Zij stellen zich
opnieuw verkiesbaar voor een nieuwe periode van 3 jaar. Voorzitter Anton van Erve is ook
periodiek aftredend en stelt zich nog beschikbaar voor 1 jaar.
11. Rondvraag en sluiting
Marjo Christiaans: is er een mogelijkheid voor een bijdrage/subsidie via KBO om een gedeelte
van de contributie van een sportclub terug te krijgen, zodat meer mensen gaan bewegen? Dit
is alleen mogelijk via de gemeente en voor mensen met een laag inkomen.
Neel Peeters: Presentatie is niet goed leesbaar, letters te klein. Volgend jaar aanpassen.
Aaltje Jansen: Kan er weer gestart worden met kaarten? We zijn in overleg met de Weijer
voor de ruimte en zijn nog op zoek naar enkele vrijwilligers voor de organisatie.
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. Er was nog een nazit met een glaasje en hapje.

De notulist: Harry Raafs

