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Verslag van de Algemene Ledenvergadering op 13 mei 2015 in 

De Schakel ( ALV 15) 

 

Aanwezig: 162 leden en 8 bestuursleden 

 

01. Opening 

Om 13.30 uur opent de voorzitter, dhr. Jan Ophof, de vergadering met 

een woord van welkom aan alle aanwezigen.  

Hij merkt op dat dit de 60ste jaarvergadering van KBO Gilze is en hij maakt 

de leden attent op de extra activiteiten die de verschillende clubs in het teken 

van dit jubileum organiseren. 

Hij heeft ook een Chinese spreuk die hij op dit moment van afscheid op 

zichzelf betrekt: “10 Jaar ervaring is niets! Misschien heb je het wel 10 jaar 

verkeerd gedaan!”. 

Hij verklaart de afwezigheid van de penningmeester, dhr. Dick Jansen. 

Dhr. Rien Kuijpens zal in deze vergadering als penningmeester a.i. optreden. 

Vervolgens leest hij de 7 berichten van verhindering voor. 

Omdat in deze bijeenkomst de voorzitter zal gaan aftreden, spreekt hij nu 

al zijn dank uit voor de samenwerking in het bestuur in de afgelopen periode. 

 

02 Herdenking overleden leden. 

Mevr. Nellie Kroonhof leest de namen voor van de 53 leden voor die in het 

afgelopen verenigingsjaar zijn overleden. 

De vergadering houdt vervolgens een minuut stilte. 

 

03 Notulen Algemene Ledenvergadering 2014 

Bij het verslag van de ALV van 07 mei 2014 zijn geen op- of aanmerkingen. 

Het verslag wordt onder dankzegging goedgekeurd en vastgesteld. 

 

04 Jaarverslag 2014 

Het jaarverslag wordt zonder op- of aanmerkingen onder dankzegging 

goedgekeurd en vastgesteld. 

 

05 Financieel jaarverslag 2014 

deel a 

De penningmeester a.i., dhr. Rien Kuijpens, geeft een overzicht van de balans  

en van de staat van baten en lasten in 2014. Een samenvatting van het 

overzicht is in de zaal uitgedeeld. Het verslag is op papier voor de leden 

beschikbaar.  

De penningmeester geeft aan dat de vereniging in 2014 een verlies heeft 

gehad van €648,46. 

Hij geeft een verklaring voor het verlies in 2014: 
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Omdat er minder leden waren, zijn de contributiebijdragen lager. 

Er is ook minder subsidie ontvangen van de gemeente. 

Het bedrag van giften en donaties was in 2014 ook lager. 

De bank geeft tegenwoordig minder rente. 

Er waren ook enige verbeteringen in het afgelopen jaar: 

Er werd vanwege het lagere aantal leden minder betaald aan KBO Brabant. 

De kosten van de activiteiten werden streng beheerd. 

Er waren voor het bestuur lagere organisatiekosten. 

Er waren op het einde van het jaar een aantal hogere baten dan verwacht. 

In totaal is de KBO Gilze er in 2014 er € 500,23 op achteruit gegaan. 

De penningmeester a.i. maakt nog een paar extra opmerkingen bij dit verslag: 

Het bestuur beraadt zich op de vervanging van de tafels en stoelen in de 

soos. Reparatie is op den duur duurder. Er wordt nog gezocht naar de beste 

offerte . En naar de middelen om deze aanschaf te betalen. 

Het lijkt op de rekening van de KBO Gilze misschien dat er nog een groot 

bedrag op de rekening staat, maar dat hoge bedrag is van het comité van 

het Nationaal Ouderenfonds en is slechts bij de KBO “geparkeerd”. 

Er zijn nog een aantal vergoedingen voor het jaar 2014 te betalen, omdat 

sommige declaraties pas na 31 december binnen komen. 

De subsidie van de gemeente gaat structureel achteruit. Elk jaar met wel 

€3000,00. De penningmeester zegt dat in zijn periode de subsidie van de 

gemeente al gehalveerd is en dat de vooruitzichten vanwege het nieuwe 

subsidiebeleid van de gemeente voor alle verenigingen en clubs vanaf 2016 

heel somber zijn. 

In 2014 heeft de Buma/Stemra dubbele kosten berekend. Het bleek dat 

ze niet op de hoogte waren van het convenant met KBO Brabant. 

Op een vraag van een van de aanwezigen wat de KBO Brabant doet van de 

hoge bijdrage die ze per lid rekenen geeft dhr. Kuijpens een aantal  

voorbeelden van nieuwe aandachtsvelden van de KBO Brabant zoals de 

belangenbehartiging, de herstructurering volgens de gemeentelijke indeling 

en nieuwe initiatieven zoals het tabletproject, de opleiding van VOA’s en 

cliëntondersteuners in het kader van de WMO. 

deel b 

De commissie tot onderzoek van de door de penningmeester opgemaakte stukken 

met betrekking tot de balans per 31 december 2014 verklaart vervolgens 

schriftelijk, dat de boeken in orde zijn bevonden. 

De commissie stelt de vergadering voor het bestuur voor het in 2014 gevoerde 

beleid decharge te verlenen. De betreffende verklaring is voldoende ondertekend. 

De kascontrolecommissie prijst de duidelijke uitleg en de keurige verzorging 

van de boeken door de penningmeester in het afgelopen jaar. 
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N.a.v. het verlies financiële verslag over 2013 en 2014 en in het licht van de steeds 

verminderende subsidie van de gemeente geeft de kascontrolecommissie de 

vergadering in overweging nu al structurele maatregelen te treffen door de 

contributie vanaf 2016 niet zoals het bestuur voorstelt te handhaven op  

€22,00 per lid, maar te verhogen naar € 25,00 per lid per jaar. 

De bijdrage van de gastleden kan gehandhaafd blijven op € 10,00 per jaar. 

De penningmeester brengt het voorstel om de contributie te verhogen tot 

€ 25,00 in stemming. De meerderheid van de leden stemt vóór het voorstel. 

Op een vraag van een van de leden, of dit besluit rechtstreeks van invloed 

kan zijn op de subsidie van de gemeente vanaf 2016 wordt ontkennend 

geantwoord. 

deel c 

De voorzitter stelt de vergadering voor de financiële stukken over 2014 

goed te keuren en het bestuur decharge te verlenen. 

De vergadering gaat onder dankzegging met applaus akkoord. 

 

06 Kascontrolecommissie 2015 

Artikel 10 lid 1 van de statuten schrijft voor dat er ook voor 2015 een 

kascontrolecommissie wordt benoemd.  

Mevr. W.C.H. van Geel- Ermes en dhr. A.C.J. Karstel stellen zich wederom 

kandidaat. De heren L.W. Koopman en A.H.W. van Dongen melden zich als nieuwe 

leden. De vergadering stemt in met de benoeming van deze commissie. 

 

07 Bestuursverkiezing 

Volgens een vastgesteld schema zijn aftredend en niet herkiesbaar: 

Mevr. Tonnie Wirken (lid) en dhr. Jan Ophof (voorzitter). 

Het bestuur stelt voor als leden van het bestuur te benoemen 

mevr. Joke Hendrickx en dhr. Cees Willemen.  

Ze worden bij acclamatie gekozen, onderstreept met een applaus. 

Dhr. Jan Ophof spreekt vervolgens een dankwoord aan mevr. Tonnie Wirken 

voor de 20 jaar inzet voor de KBO Gilze. Haar organisatietalent voor de 

bingo, de reisjes,de voorlichtingsmiddagen en de ledenwerving zullen in de 

toekomst zeker gemist worden. Gelukkig zal Tonnie nog bij een aantal 

activiteiten betrokken blijven en waar nodig de helpende hand bieden. 

Vervolgens treedt dhr. Jan Ophof officieel af en geeft de leiding van de 

vergadering over aan dhr. Rien Kuijpens. 

Die begint zijn optreden als tijdelijk voorzitter met een dankwoord aan 

Dhr. Jan Ophof. Hij haalt herinneringen op aan de afgelopen periode 

waarin ze samen als voorzitter en als penningmeester zo vaak samen hebben 

overlegd. Hij memoreert een aantal gebeurtenissen uit het verleden zoals 

het soms moeizame gesprek met de gemeente over de subsidie en over het 

onderhoud van de soos.  
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Dhr. Kuijpens stelt vervolgens namens het bestuur voor dhr. Joop de Jonge 

te kiezen tot nieuwe voorzitter van de KBO afdeling Gilze. 

Maar eerst schetst hij de loopbaan van dhr. Joop de Jonge in de afgelopen  

zeven jaar van buurman tot soosbeheerder, van voorzitter van maar liefst drie 

clubs van de KBO tot vicevoorzitter na het overlijden van dhr. Jos de Vet. 

Op voorstel van dhr. Kuijpens wordt dhr. Joop de Jonge bij acclamatie gekozen 

tot voorzitter van de KBO Gilze. 

Hij overhandigt hem de voorzittershamer als teken van zijn nieuwe functie. 

 

Intussen is mevr. Truus Noij gearriveerd. Zij is lid van het hoofdbestuur van 

KBO Brabant en van daaruit contactpersoon met de kring Gilze en Rijen. 

Mevr. Noij begint haar toespraak met een felicitatie aan de KBO Gilze die 

dit jaar zijn 60 jarig jubileum viert. Zij schetst hoe in de afgelopen jaren 

het beeld is gewijzigd van bejaarden naar senioren. Ook in de KBO heeft dit 

vele wijzigingen en aanpassingen met zich mee gebracht. De aandacht van 

de KBO wisselde van kaarten, biljarten en kienen naar vooral belangenbehartiging. 

Ze wijst nog eens op de door de VBOB opgeleide cliëntondersteuners die 

voor de senioren ook in deze gemeente beschikbaar zijn om hen bij te staan 

in de contacten met de gemeente. Deze ondersteuning is in deze tijd van 

zoveel wijzigingen in de regelgeving omtrent de WMO soms hard nodig. 

De KBO Gilze en de kring Gilze en Rijen zijn in het gesprek met de gemeente 

een factor van betekenis en binnen onze dorpsstructuur kennen we de zogenaamde 

participatiemaatschappij  al jaren voordat ze die in Den Haag hadden bedacht. 

Mevr. Noij dankt vervolgens mevr. Tonnie Wirken en dhr. Jan Ophof voor 

hun inzet voor de KBO en speldt hen namens het hoofdbestuur de speld van 

verdienste op en geeft hen de bijbehorende oorkonde. 

Voor ieder van de afscheid nemende bestuursleden heeft ze nog een persoonlijk 

woordje om hen te danken voor de verdiensten voor de KBO in de afgelopen jaren.  

De toespraakjes worden onderstreept met applaus en een boeket bloemen. 

Bloemen zijn er ook voor mevr. Lucy Ophof. 

Na een dankwoordje van Tonnie Wirken voor de samenwerking in de afgelopen 

jaren sluit mevr. Noij dit deel van de vergadering af door een welgemeend 

applaus te vragen voor alle medewerkers die samen de ruggengraat van de KBO 

vormen. 

 

08 Mededeling van het bestuur.  

De nieuwe voorzitter, dhr. Joop de Jonge, dankt de vergadering voor het 

in hem gestelde vertrouwen. 

Hij dankt mevr. Noij voor haar toespraak en felicitatie. 

Hij dankt het bestuur van KBO Brabant voor de envelop met inhoud t.g.v. 

de viering van het 60 jarig bestaan van de KBO Gilze. 
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09 Rondvraag 

Dhr. Jan Vermeeren vraagt of naast de voorzitter ook de andere functies 

in het nieuwe bestuur al zijn vastgesteld. Het antwoord is neen. 

Alleen de voorzitter wordt in functie gekozen. Alle andere taken worden 

in het bestuur in goed overleg in de komende tijd verdeeld. 

Mevr. Ineke Koopman vraagt of het bestuur zich nog heeft ingespannen om 

de ongunstige dienstregeling van de bussen nog aan de orde te stellen. 

Het antwoord is ja. Het onderwerp is in het Seniorenplatform herhaaldelijk 

aan de orde geweest. Ook een andere route voor de bus door het dorp. 

We wachten op een toegezegde evaluatie van het gemeentebestuur. 

Het onderwerp openbaar vervoer blijft in de aandacht van het platform. 

Mevr. Lanslots merkt op dat in de lijst van overledenen één onlangs  

overleden lid niet werd genoemd. Dat klopt. De rouwkaart werd pas vanmorgen 

aangetroffen. Zijn naam zal de lijst van volgend jaar openen. 

Mevr. Helma van de Corput vraagt of de bijdrage aan Den Bosch in 2015 nog 

wordt verhoogd. Neen, de afdracht aan KBO Brabant blijft gelijk. 

Dhr. Antoon van Dongen spreekt als secretaris van De Vrolijke Zangers zijn 

ongenoegen uit over de medewerking van het bestuur. Hij noemt een aantal 

voorbeelden waaruit dit volgens hem zou blijken: het steeds weer verminderen 

van de subsidie voor de dirigent, het aanschaf van de mappen en het negeren 

van de voorstellen voor de extra activiteit i.v.m. het jubileum. 

Verder noemt hij een aantal problemen bij het koor zoals het gebrek aan leden. 

Dhr. Jan Ophof en dhr. Rien Kuijpens geven antwoord waarbij ze de nadruk 

leggen op de feitelijke gang van zaken en de met het koor gemaakte afspraken. 

Niet het bestuur, maar de gemeente weigert de kosten voor de dirigent te 

vergoeden zoals dat wel gebeurt bij de gym of het dansen! Het bestuur heeft 

met het koor de aflopende regeling vastgesteld voor de open einde kosten 

van het koor. De oude situatie was niet meer op te brengen. Een koor met 

een teruglopend ledenaantal legde het grootste beslag op de kosten van  

alle clubs. Over de mappen was afgesproken te komen tot een gelijkwaardige 

vervanging op kosten van het bestuur. Maar eerst overleggen en dan pas 

aanschaffen. Zo is het niet gelopen en daarom houdt het bestuur zich aan de 

afspraak. 

 

10. Sluiting 

De voorzitter dankt dhr. Piet Schouten voor de verzorging van het geluid en 

sluit de bijeenkomst met dank voor een ieders bijdrage om 15.15 uur. 

 

Na een pauze met koffie/thee en worstenbrood speelt onze toneelcluTot Ieders 

Genoegen twee eenakters. 
 


