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Verslag van de Algemene Ledenvergadering op 17 mei 2017 in De Schakel ( ALV 17) 

 

Aanwezig: 150 leden en 6 bestuursleden 

 

01. Opening 

Om 13.35 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, oud-

bestuursleden en de jubilarissen. 

Hij meldt het bericht van verhindering van een zevental leden die vanmiddag niet aanwezig 

kunnen zijn. 

In zijn overzicht van het afgelopen verenigingsjaar noemt hij eerst het overlijden van ons 

bestuurslid Ad Karstel. We zullen hem later in de vergadering met de overleden leden van  

de vereniging herdenken. 

De bezoekersgroep van de KBO Gilze heeft in het afgelopen jaar naast de aandacht voor 

de zieken ook aan alle alleenstaande 80+ leden een bezoek gebracht. In de komende periode 

wordt een bezoek gebracht aan onze 80+ leden met een partner. Dit werk van de 

bezoekersgroep wordt door alle partijen hoog gewaardeerd. 

De openstelling van ’t Trefpunt op zondagmiddag is per 30 april gestopt. 

Na een succesvolle start was het aantal bezoekers zo sterk gedaald dat het niet meer de 

moeite loont om daarvoor vrijwilligers in te zetten. 

De KBO Gilze werkt een plan uit om met ingang van het nieuwe jaar te gaan werken met de 

mogelijkheid tot automatische incasso van de contributie. 

De penningmeester zal er straks in zijn bijdrage nog iets meer over vertellen. 

De Clubkascampagne van vorige maand bracht dankzij vele stemmen het mooie bedrag van 

€ 781,63 op. De vereniging streeft er naar om het aantal leden van de Rabobank die ons  

hun stemmen willen geven volgend jaar verder uit te breiden. 

Op 26 april hebben weer drie leden van de KBO Gilze een Koninklijke Onderscheiding mogen 

ontvangen. De KBO stuurde een felicitatie en een bloemetje.  

De zaal applaudisseert als teken van waardering. 

Het bestuur van de KBO Gilze verzoekt iedereen alle post voor de vereniging naar het adres 

Kerkstraat 81 te sturen. De post naar privé adressen blijft door omstandigheden nog wel  

eens te lang liggen. 

De KBO afdeling Gilze kan nog wel een aantal vrijwilligers gebruiken om als VOA of 

cliëntondersteuner onze dienstverlening te versterken. 

Ook het bestuur is dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden. 

Toen de voorzitter 9 jaar geleden in het bestuur kwam, waren er 12 bestuursleden. 

Nu is het aantal gedaald tot 6. 

De vereniging KBO kan niet zonder de tientallen vrijwilligers die zich steeds 

weer inzetten voor ons allemaal. Graag een dankbaar applaus voor dit vele werk! 

 

02 Herdenking overleden leden. 

Mevr.  Joke Hendrickx leest de namen voor van de 46 leden die in het afgelopen 

verenigingsjaar zijn overleden. 

De vergadering houdt vervolgens een minuut stilte. 

 

 



 

 2 

03 Notulen Algemene Ledenvergadering 2016 

Bij het verslag van de ALV van 11 mei 2016 zijn geen op- of aanmerkingen. 

Het verslag wordt onder dankzegging goedgekeurd en vastgesteld. 

 

04 Jaarverslag 2016 

Het jaarverslag wordt zonder op- of aanmerkingen onder dankzegging goedgekeurd en 

vastgesteld. 

 

05 Financieel jaarverslag 2016 

deel a 

De penningmeester, dhr. Dick Jansen, geeft een presentatie van het financiële overzicht 

 van het kalenderjaar 2016. Hij zegt dat het financiële jaarverslag zal worden toegestuurd 

aan alle belangstellenden die zich inschrijven voor toezending via e-mail of via de post. 

Vanmiddag geeft hij een overzicht van de voornaamste getallen via de beamer.  

Allereerst komt er een toelichting bij cijfers van KBO Brabant. Hij vertelt hoe de jaarlijkse 

afdracht van € 11,93 per lid weer besteed wordt om allerlei diensten voor de organisatie van 

KBO Brabant te kunnen betalen. 

Hij noemt een aantal posten zoals de directe dienstverlening , de ondersteuning van de 

afdelingen en kringen, de kosten van het tijdschrift ONS, de diensten zoals Leaweb en de 

verzekeringen. 

Vervolgens geeft hij een toelichting bij de staat van lasten en baten van de KBO afdeling 

Gilze. Hij somt de opbrengsten en kosten op en komst zo tot een netto resultaat van 

€ 6067,64 in het kalenderjaar 2016. 

Vervolgens noemt hij de staat van bezittingen en schulden in 2016. 

Na de presentatie geeft hij aan de zaal gelegenheid om vragen te stellen, maar de toelichting 

was blijkbaar zo duidelijk dat er geen vragen gesteld worden. 

Tenslotte vertelt de penningmeester dat hij klaar is met de voorbereiding van het 

invoering van een automatische incasso voor de contributie.  De verklaringen kunnen 

worden ingevuld en ondertekend. Later dit jaar zal aan alle leden nog eens gevraagd 

worden om van deze incasso gebruik te maken, zodat die per 01-01-2018 kan ingaan. 

De penningmeester, dhr. Dick Jansen vraagt de Algemene Vergadering of zij instemt met het 

handhaven van de contributie voor het jaar 2018 op € 25,00 voor gewone leden en € 10,00 

voor gastleden. Er zijn geen bezwaren en de leden geven hun instemming. 

deel b 

De commissie tot onderzoek van de door de penningmeester opgemaakte stukken met 

betrekking tot de balans per 31 december 2016 verklaart vervolgens 

schriftelijk, dat de boeken in orde zijn bevonden. 

De commissie stelt de vergadering voor het bestuur voor het in 2016 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 2016 goed te keuren en 

het bestuur decharge te verlenen. De vergadering gaat met applaus akkoord. 
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06 Kascontrolecommissie 2017 

Artikel 22 van de statuten schrijft voor dat er ook voor 2017 een kascontrolecommissie 

wordt benoemd. 

Mevr. M.J. Schouten – Schrauwen, Mevr. M. J. L. van Bemmel – Hermans, Dhr. A.H.W. van 

Dongen en Dhr. L.W. Koopman willen ook in 2017 de kascontrolecommissie vormen. 

De vergadering stemt in met de benoeming van deze commissie. 

 

07 Bestuursverkiezing 

Volgens een vastgesteld schema zijn aftredend en herkiesbaar: 

Dhr. Dick Jansen , penningmeester voor 3 jaar. 

Dhr. Wim van Wezel, secretaris voor 1 jaar. 

Ze worden bij acclamatie herkozen. 

 

08 Mededeling van het bestuur.  

De voorzitter deelt mee dat de plaats van Ad Karstel in de werkgroep Wonen met Gemak 

van het Seniorenplatform gemeente Gilze en Rijen zal worden overgenomen door Dhr. Jan 

Ophof. 

Daarna maakt hij van de gelegenheid gebruik om de bestuursleden achter de tafel nog eens 

aan de zaal voor te stellen. 

 

09 Rondvraag 

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 

 

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. 

 

Huldiging van de jubilarissen: 

 

De KBO Gilze heeft dit jaar 31 leden die 25 jaar lid zijn. Van deze jubilarissen zijn er 

vandaag 23 in de zaal aanwezig. Ze ontvangen een oorkonde van KBO Brabant  en een 

bloemetje. Wie niet bij deze huldiging aanwezig kan zijn ontvangt de oorkonde en het  

boeket thuis. 

Na de bijeenkomst in De Schakel is er voor de genodigden nog een afsluitende  

koffietafel in ’t Trefpunt. 

 

 

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

Tot Ieders Genoegen een blijspel “Jool in Tirool”. 

 


