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Verslag van de Algemene Ledenvergadering op 11 mei 2016 in 

De Schakel ( ALV 16) 

 

Aanwezig: 168 leden en 7 bestuursleden 

 

01. Opening 

Om 13.30 uur opent de voorzitter, dhr. Joop de Jonge, de vergadering met 

een woord van welkom aan alle aanwezigen. Een speciaal woord van welkom 

richt hij tot de ereleden en mevr. Truus Noij van het hoofdbestuur. 

In zijn overzicht van het afgelopen verenigingsjaar noemt hij met name 

het afscheid van een tweetal clubs: op 01 juli 2015 werd het Volksdansen 

opgeheven vanwege te weinig actieve dansers. De oud leden houden nu nog 

elke maandag op dezelfde tijd contact in de vorm van een gezellige middag 

in de soos. Iedereen ervaart deze bijeenkomsten als heel prettig. 

In de afgelopen maand is er vanwege gezondheidsredenen een einde 

gekomen aan The Old Stars. Sinds 1996 hebben ze heel wat optredens 

voor onze vereniging, maar ook voor anderen verzorgt, maar nu ging het 

echt niet langer. Het bestuur zal op gepaste wijze de oud leden bedanken. 

In het afgelopen verenigingsjaar werd het 60 jarig jubileum van de KBO Gilze 

gevierd met tal van extra activiteiten van de clubs en de werkgroepen.  

Daardoor hebben enkele clubs zelfs weer met succes wat aan ledenwerving gedaan. 

In de soos is ook weer heel hard gewerkt. Naast het vele werk dat door onze 

vrijwilligers toch steeds maar weer verricht wordt noemt de voorzitter in het 

bijzonder het opknappen van de ruimte door het schilderwerk en het vervangen 

van de verlichting. Met het vervangen van de tafels en stoelen en de aankleding 

van het geheel hebben we nu weer een frisse en fijne ontvangstruimte waar 

gelukkig erg veel gebruik van gemaakt wordt. De dank aan alle vrijwilligers 

wordt onderstreept met een extra applaus. 

Een nieuw initiatief in de soos is de openstelling op zondagmiddag. Voorlopig 

nog maar op de laatste zondag van de maand. De voorzitter nodigt iedereen 

uit hier eens kennis mee te maken. Het is erg gezellig. 

In de maand april werden maar liefst 5 leden van de KBO Gilze verrast met 

een Koninklijke Onderscheiding (waaronder 3 bestuursleden). 

Ook dit wijst op de kwaliteit van het verenigingsleven in Gilze. 

Maar om het ledental van de KBO Gilze op peil te houden en om vooral de  

jongere senioren te interesseren voor onze vereniging is het nodig dat iedereen 

eens een poging doet om nieuwe leden voor ons werk te werven.  

Ook het bestuur kan nog best wat versterking gebruiken. 

 

Na deze korte inleiding geeft de voorzitter het woord aan de vicevoorzitter. 
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02 Herdenking overleden leden. 

Mevr.  Joke Hendrickx leest de namen voor van de 33 leden voor die in het 

afgelopen verenigingsjaar zijn overleden. 

De vergadering houdt vervolgens een minuut stilte. 

 

03 Notulen Algemene Ledenvergadering 2015 

Bij het verslag van de ALV van 13 mei 2015 zijn geen op- of aanmerkingen. 

Het verslag wordt onder dankzegging goedgekeurd en vastgesteld. 

 

04 Jaarverslag 2015 

Het jaarverslag wordt zonder op- of aanmerkingen onder dankzegging 

goedgekeurd en vastgesteld. 

 

05 Financieel jaarverslag 2015 

deel a 

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

en van de staat van baten en lasten in 2015. Een samenvatting van het 

overzicht is in de zaal uitgedeeld.  

Het verslag is op papier voor de leden beschikbaar.  

De penningmeester a.i. geeft aan dat de vereniging in 2015 voor het eerst in jaren 

weer een positief resultaat laat zien van € 5018,33. 

Het jaar 2015 was voor deze grootste vereniging van Gilze een bijzonder 

goed jaar. De penningmeester verwijst voor de getallen naar de (rose) kopie 

die iedereen ontvangen heeft. De vereniging is in 2015 royaal gesteund door 

de plaatselijke winkeliers, door de Rabobank, door de Oud Papier Actie en 

door het opgeheven Gehandicaptenplatform Gilze en Rijen. 

Toch zijn we nog niet uit de gevarenzone. Het nieuwe subsidiebeleid van de 

gemeente wijst erop dat er voortaan alleen nog maar subsidie gegeven zal 

worden voor projecten en dat de algemene ondersteuning niet meer voor 

gesubsidieerd zal worden. We wachten op het antwoord op de onder de nieuwe 

regels aangevraagde subsidie voor de tweede helft van 2016. 

Er zijn geen vragen van de leden bij het gepresenteerde financiële beleid. 

 

De penningmeester, dhr. Dick Jansen vraagt nog eens nadrukkelijk of de 

vergadering ook instemt met het handhaven van de contributie voor het jaar 

2017 op € 25,00 voor gewone leden en € 10,00 voor gastleden. Er zijn geen 

bezwaren en de leden geven hun instemming. 
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deel b 

De commissie tot onderzoek van de door de penningmeester opgemaakte stukken 

met betrekking tot de balans per 31 december 2015 verklaart vervolgens 

schriftelijk, dat de boeken in orde zijn bevonden. 

De commissie stelt de vergadering voor het bestuur voor het in 2015 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. 

 

deel c 

De voorzitter stelt de vergadering voor de financiële stukken over 2015 

goed te keuren en het bestuur decharge te verlenen. 

De vergadering gaat met applaus akkoord. 

 

06 Kascontrolecommissie 2016 

Artikel 10 lid 1 van de statuten schrijft voor dat er ook voor 2016 een 

kascontrolecommissie wordt benoemd.  

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

beschikbaar. De heren L.W. Koopman en A.H.W. van Dongen blijven lid. 

Mevr. M.J. Schouten – Schrauwen en Mevr. M. J. L. van Bemmel - Hermans 

 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. Nellie Kroonhof (lid) en dhr. Rien Kuijpens (lid). 

Het bestuur stelt voor als leden van het bestuur te benoemen 

mevr. Riet Brekelmans – van Zwienen en dhr. Ad Karstel.  

Ze worden bij acclamatie gekozen. 

 

Vervolgens dankt de afgetreden bestuursleden voor hun inzet voor de 

vereniging en geeft een korte samenvatting van hun verdiensten. 

 

Dhr. Rien Kuijpens was 16 jaar bestuurslid. Natuurlijk is hij het meest 

bekend als een toegewijd en nauwkeurig penningmeester, maar vele kennen 

hem ook als steun en raadsman in financiële zaken. Zo was hij voor veel 

mensen binnen en buiten de vereniging belastinginvuller en hulp bij het 

invullen van toeslagen voor huur en zorg. Bovendien vertegenwoordigde 

hij de vereniging vele jaren in de kring en bij de Algemene Ledenvergadering 

van KBO Brabant. 
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Mevr. Nellie Kroonhof was 17 jaar bestuurslid. Zij hield de ledenadministratie 

bij en zorgde voor de administratie van de bodes. Maar de meeste leden kennen 

haar als medeorganisator van de bestuursactiviteiten van de KBO Gilze, zoals 

de nieuwjaarsinloop, de ouderenmiddag en de kerstviering. 

Bovendien was Nellie voor het bestuur altijd de verzorgster van kaarten en 

bloemen bij lief en leed. 

Omdat Nellie Kroonhof vanwege ziekte niet bij dit afscheid aanwezig kan zijn, 

heeft ze aan de voorzitter een brief geschreven met het verzoek deze nu 

voor te lezen. De voorzitter leest de brief voor. In dit schrijven bedankt ze de 

leden voor het in haar gestelde vertrouwen en het bestuur voor de prettige 

samenwerking. Heel nadrukkelijk noemt ze daarbij ook de vele oud bestuursleden 

met wie ze mocht samenwerken. Door overleg en begrip kwamen we altijd weer tot 

overeenstemming. 

 

08 Mededeling van het bestuur.  

 

Omdat de voorzitter  geen bijzondere mededelingen meer heeft, geeft 

hij nu het woord aan mevr. Truus Noij. 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 dank aan het bestuur voor de  

uitnodiging om hier vanmiddag aanwezig te zijn. 

Ze prijst de KBO Gilze als een bloeiende vereniging met aandacht voor 

elkaar en een afdeling met vele activiteiten voor ontmoeting en ontspanning. 

Maar er is ook een nieuw gezicht voor de KBO. 

In het hoofdbestuur ligt de focus nu op de cliëntondersteuning voor alle 

voorzieningen die de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning moet 

bieden. Uit de publiciteit is al duidelijk dat vele gemeentes moeite hebben 

met het juist uitvoeren van de nieuwe regels. En het is ook een moeilijke 

materie die vaak veel verder gaat dan het verzorgen van huishoudelijke hulp. 

Maar de KBO Brabant heeft in elke gemeente eigen cliëntondersteuners 

opgeleid. En zo zijn er ook in Gilze en Rijen nu al vier van deze goed opgeleide 

ondersteuners beschikbaar om hulp te bieden bij het voeren van het 

eerste gesprek met de gemeente, maar ook om de procedure verder te 

bewaken en zo nodig beroep aan te tekenen tegen de beslissing van de 

gemeente. 

Naast deze eigen  initiatieven heeft de KBO Brabant ook veel belangstelling 

voor de activiteiten in de verschillende afdelingen. Dat de KBO Gilze daarbij 

een voorbeeld is van een bloeiende vereniging blijkt ook wel uit de onlangs 

vijf uitgereikte Koninklijke Onderscheidingen. 

De KBO Brabant wil bij het afscheid van de twee bestuursleden van de afdeling 

Gilze zijn waardering uitspreken voor hun inzet en vrijwilligerswerk. 
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Want alleen dankzij zijn vele vrijwilligers kan dit werk voor de senioren 

in de KBO gestalte krijgen. Mevr. Noij vraagt om een applaus van de aanwezigen. 

 

Vervolgens richt zij het woord tot dhr. Rien Kuijpens. Zij noemt nogmaals zijn 

verdienste als penningmeester en belastinginvuller. Maar zij kent Rien vooral 

als penningmeester van de kring en als lid van het penningmeesteroverleg van 

de KBO Brabant. Gelukkig blijft hij deze functies nog bekleden. 

Rien is een voorbeeld van een nauwkeurig penningmeester die het bestuur 

steeds maar weer wijst op de financiële gevolgen van de voorgenomen besluiten. 

Als blijk van waardering speldt ze hem de zilveren speld van de KBO Brabant 

op en reikt hem de bijbehoren de oorkonde uit. 

Er zijn bloemen van het bestuur en een applaus vanuit de zaal. 

 

Mevr. Noij wil ook graag iets zeggen over de verdiensten van Nellie Kroonhof 

die na zoveel jaren bestuurswerk ook vandaag afscheid neemt. 

Zij somt de hele reeks werkzaamheden op die Nellie in al die 17 jaar met zoveel 

inzet heeft verricht. Zij wenst Nellie een spoedig herstel. 

De speld en de oorkonde zullen door de voorzitter van de afdeling aan Nellie 

thuis worden opgespeld en overhandigd. 

Ook voor Nellie is er een applaus van de aanwezigen. 

 

De voorzitter dankt mevr. Truus Noij voor haar woorden en voor het 

uitreiken van de spelden. 

 

09 Rondvraag 

 

Aanvankelijk zijn er geen vragen, maar toch vraagt mevr. Lia Schouten aandacht 

voor een bijzondere prestatie van twee vrijwilligers die in het afgelopen jaar 

een diploma Sociale Hygiëne behaalden, waardoor het mogelijk werd voor 

de soos een horecavergunning ( voor zwak alcoholische dranken) aan te vragen. 

De voorzitter antwoordt dat in het Jaarverslag 2015 hierover al een 

stukje is opgenomen. In de soos hangen de behaalde diploma’s voor iedereen 

zichtbaar achter de bar. Overigens is de gevraagde vergunning nog niet binnen. 

 

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 14.15 uur. 

 

Na een pauze met koffie/thee en worstenbrood speelt onze toneelclub 

Tot Ieders Genoegen een blijspel “Jonas weet ’t wel!” 
 


