
 

CONCEPT  

KBO AFDELING BOXMEER 

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN  

17 maart 2022 
Aanwezig:  57 personen  

Afgemeld: Jan Hendriks, Wim Kuster, Irene Silvertand, Mevr. Kooijmans, Henriette Verdijk 

en Cis Lebour. 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering, heet iedereen welkom en vraagt om één minuut stilte om 

de overleden leden te herdenken. 

 

2. De agenda 

De agenda wordt verder onveranderd vastgesteld. 

 

De voorzitter geeft een PowerPoint presentatie met o.a. 

• Boxmeer heeft op 1-1-2022 1049 leden en zijn voor € 23,- lid van KBO-afdeling 

Boxmeer en van KBO-Brabant met 125.000 leden. 

• KBO-Kring Land van Cuijk omvat 5 clusters (gem. Boxmeer, Cuijk, Mill en St. 

Hubert, Grave en St. Anthonis. 28 Zelfstandige afdelingen en ruim 8016 KBO-leden. 

• Gemiddelde leeftijd vrouwen 79,4 en mannen 79,5 

• KBO-afdeling Boxmeer werkt samen met;. SWOGB  (Stichting Welzijn Ouderen 

Gemeente Boxmeer), en de ASD Boxmeer, Gemeente Boxmeer (w.o. WMO-loket), 

Advies en Informatie Dienst, WWZ-coördinator, Ouderenadviseurs, Belasting 

invulhulpen, Thuisadministratie-hulpen, Parochie, Harmonie, BCV, GGD, GBB, 

adverteerders, BOL-accountants en met SOCIOM. 

• Doelstelling KBO-Boxmeer: Belangenbehartiging en dienstverlening, “contact’’-

activiteiten sociaal, sportief, cultureel, educatief – bewegen – gezelligheid. 

• Samenwerking KBO Kring Land van Cuijk: geïntegreerde aanpak Wonen – Welzijn -

Zorg. Project Samen Sterk ouder worden in het Land van Cuijk. Gezamenlijke 

subsidieaanvraag en activiteiten organiseren. 

• Informatieverstrekking: glossy magazine KBO-Actief, website, ONS van KBO 

Brabant, Website KBO-Brabant, Nieuwsflashes en KBO-kalender. 

 
3. Notulen Algemene Leden Vergadering van 14 oktober 2021 worden door de vergadering 

goedgekeurd. 

 

4. Jaarverslag 2021 

Het jaarverslag en activiteiten overzicht ligt ter inzage op de tafels. 

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

de secretaris. 

 

5. Verslag Kascommissie 2021. 

Namens de kascommissie Wiel Vloet en Jan Ronnes doet Wiel verslag van het boekjaar 2021. 

Hij spreekt zijn 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 mee ingestemd. Daarmee 

is tevens het bestuur gedechargeerd voor het gevoerde financiële beleid.  



 

 

 

6. Vaststelling van de kascommissie, bestaande uit 2 leden en een reserve lid.  

De kascommissie bestaat uit Wiel Vloet (aftredend) Jan Ronnes en Jan Hutten als reserve lid, 

nieuw commissielid Frans Voermans. 

 

7. Verslag van de lustrumcommissie 2021 KBO-afdeling Boxmeer 65 jaar. 

De voorbereidingen voor het feest zijn in volle gang. De voorzitter was vol lof over de 

voorbereidingen. Commissieleden Carel Thijssen en Gerrie van Kempen benadrukte om zeker 

te komen, het belooft een geweldige theatershow te worden met ongeveer 50 deelnemers. Op 

zaterdag 9 en zondag 10 april van 11.00-14.00 uur kunnen de gratis kaartjes exclusief voor 

KBO-leden bij Riche opgehaald worden. Verdere mededelingen komen in KBO-actief van 

april. 

Voor het jubileumfeest van 2025 werden nieuwe commissieleden gevraagd, mevr. Tini 

Thijssen heeft zich al gemeld. 

 

8. Vaststelling financieel verslag 2021 en begroting 2022: 

In verband met afwezigheid van de penningmeester Wim Kuster geeft de voorzitter toelichting 

op het financieel verslag van 2021 en de begroting van 2022. Hij gaat op bepaalde punten 

nader in zoals de waardering subsidie van de Gemeente Land van Cuijk die nog even op zich 

laat wachten. Door inspanningen van onze penningmeester Wim Kuster zullen we binnenkort 

weer een mooi bedrag ontvangen van “Premieplan voor de ouderen’’ 

Het financieel verslag 2021 en de begroting 2022 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: Als u bij VGZ de zorgverzekering met aanvullende verzekering afsluit ontvangt u 

de contributie terug. 

 

9. Verkiezing bestuursleden. 

Mevr. Mechelien Verhees en de heren Anton van Erve en Henk Thuis stellen zich beschikbaar 

voor 1 jaar. De heer Wim Kuster stelt zich herkiesbaar voor een periode van 3 jaar. Zij worden 

onder luid applaus voor de genoemde periode herkozen. Met onmiddellijke ingang wordt de 

functie van secretaris bekleed door Harry Raafs. 

 

10. Rondvraag en sluiting 

Jan Ronnes: benadrukte de doelstellingen van KBO-Boxmeer en vindt dat actiever gezocht 

moet worden naar vrijwilligers. 

Marjo Christiaans: pleit voor meer gezamenlijke activiteiten met andere KBO-afdelingen in 

Gemeente Land van Cuijk. 

 

De voorzitter wil graag suggesties activiteiten voor jongere senioren. 

Nu het weer kan gaat het bestuur kijken of er nog behoefte is om te kaarten en/of kienen, we 

komen hier binnenkort op terug. Een oproep van onze voorzitter: Meld je als vrijwilliger. 

Verder dankt de voorzitter alle vrijwilligers voor hun inzet. 

 

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 


