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Verslag van de Algemene Ledenvergadering op 23 mei 2018 in De Schakel ( ALV 18) 

 

Aanwezig: 164 leden en 5 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 erevoorzitter, 

oud-bestuursleden en de jubilarissen. 

Hij meldt het bericht van verhindering van achttien leden die vanmiddag niet aanwezig kunnen 

zijn. 

In zijn overzicht van het afgelopen verenigingsjaar zegt hij dat 2017 voor de KBO Gilze een 

prima jaar is geweest. We staan er financieel goed voor en ook het ledenaantal is in dit 

jaar vrij constant gebleven. 

De verschillende clubs van de Seniorenvereniging KBO Gilze kunnen nog best wat extra 

leden gebruiken. Hebt u dus interesse, meldt u zich dan aan. We horen graag van u! 

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. Bovendien zijn al onze 

80+ leden met een partner een keer bezocht om te vernemen hoe het met hen gaat. 

Dit werk van de bezoekersgroep wordt door alle partijen hoog gewaardeerd. 

Wel willen we u vragen om zieke leden op tijd bij de werkgroep te melden. 

Het is zo jammer als we later moeten horen dat een bezoekje zo welkom was geweest. 

In het afgelopen jaar zijn twee nieuwe activiteiten ontwikkeld. 

We gingen met maar liefst 117 leden uit Gilze naar de musical Soldaat van Oranje. 

In december organiseerden we voor het eerst een Kerstdiner voor onze leden in de soos. 

De 48 deelnemers hebben zo genoten dat meteen de vraag kwam om dit in het volgend 

jaar te herhalen 

 

Een Seniorenvereniging als de KBO Gilze kan niet zonder de inzet van tientallen  

vrijwilligers. Zij zetten zich steeds weer in voor ons allemaal.  

Graag een dankbaar applaus voor dit vele werk! 

 

02 Herdenking overleden leden. 

Mevr.  Joke Hendrickx leest de namen voor van de 30 leden die in het afgelopen 

verenigingsjaar zijn overleden. 

De vergadering houdt vervolgens een minuut stilte. 

 

03 Notulen Algemene Ledenvergadering 2017 

Bij het verslag van de ALV van 17 mei 2017 zijn geen op- of aanmerkingen. 

Het verslag wordt onder dankzegging goedgekeurd en vastgesteld. 

 

04 Jaarverslag 2017 

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

vastgesteld. 
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05 Financieel jaarverslag 2017 

deel a 

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

van het kalenderjaar 2017. 

Maar hij begint zijn praatje met een vraag aan de zaal: hoeveel van de hier aanwezige leden 

gebruikt regelmatig e-mail? Het blijkt ongeveer de helft te zijn. 

 

Vervolgens geeft hij via een projectie van de beamer een overzicht van de voornaamste 

getallen van de staat van baten en lasten in het laatste verenigingsjaar van de KBO Gilze. 

Hij somt de opbrengsten en kosten op en komst zo tot een netto saldo van € 2497,54 in 

het kalenderjaar 2017. 

Het totaal van de activa ging van € 29.648,41 (2016) naar € 39.920,78 (2017) 

Van de € 26.613,00 die we aan contributies ontvingen moesten we € 11.751,05 weer aan 

de KBO Brabant overmaken, zodat we nog € 14.861,95 voor onszelf overhielden. 

Van de gemeente Gilze en Rijen ontvingen we een subsidie van € 16.000 voor het uitvoeren 

van onze activiteiten in de vorm van lichamelijke en geestelijke inspanning/ontspanning. 

Verder werden we gesteund door de Oud Papier Actie en door de Club Kas Actie van de 

Rabobank. 

De inkomsten van de soos ’t Trefpunt brachten ruim € 36.000,00 in het laatje, maar daar 

moetje de kosten van de exploitatie en het onderhoud van € 19.404,89 natuurlijk wel van 

aftrekken. 

Nadat de penningmeester nog een korte toelichting heeft gegeven op de extra kosten 

die gemaakt zijn om al die activiteiten in 2017 door te kunnen laten gaan, stelt hij vast 

dat van het overschot van het afgelopen verenigingsjaar een bedrag van € 7460 naar 

de reservepot voor de instandhouding overgeheveld kan worden.  

Om straks een extra reserve te hebben voor de viering van het 70 jarig bestaan van de 

KBO Gilze gaat nu € 1000,00 naar de reservering voor de jubileumviering. 

 

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. 

 

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

handhaven van de contributie voor het jaar 2019 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 2017 verklaart vervolgens 

schriftelijk, dat de boeken in orde zijn bevonden. 

De commissie stelt de vergadering voor het bestuur voor het in 2017 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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deel c 

De voorzitter stelt de vergadering voor de financiële stukken over 2017 goed te keuren en 

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

 

06 Kascontrolecommissie 2017 

Artikel 22 van de statuten schrijft voor dat er ook voor 2018 een kascontrolecommissie 

wordt benoemd. 

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

Dongen willen ook in 2018 de kascontrolecommissie vormen. 

Aan de commissie wordt mevr. A.P.M. Landsberger toegevoegd. 

De vergadering stemt in met de benoeming van deze commissie. 

 

07 Bestuursverkiezing 

Volgens een vastgesteld schema zijn aftredend en herkiesbaar: 

Dhr. Joop de Jonge. Hij wordt bij acclamatie voor een periode van drie jaar gekozen tot 

voorzitter van de KBO afdeling Gilze. 

Mevr. Joke Hendrickx. Zij stelt zich herkiesbaar voor de periode van drie jaar. 

Dhr. Cees Willemen. Hij stelt zich herkiesbaar voor de periode van drie jaar. 

Op voorstel van de nieuw gekozen voorzitter worden zij bij acclamatie beiden opnieuw 

gekozen. 

De voorzitter stelt vervolgens drie nieuwe bestuurkandidaten voor: 

Mevr. Annet Cleijsen, Groenvoort 05 

Mevr. Hanneke Dobbelsteen, Akkerstraat 01 

Mevr. Joke van der Zanden, Wildschut 29 

Op voorstel van de voorzitter worden ook zij bij acclamatie verkozen. 

Vanaf dit moment telt het bestuur weer negen bestuursleden. 

 

08 Mededeling van het bestuur.  

Op verzoek van de voorzitter geeft de secretaris een korte toelichting over de invoering 

van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

De KBO Gilze verzamelt alleen gegevens die voor het werk van de KBO zelf nodig zijn. 

Bij uw aanmelding bij de vereniging heeft u die gegevens zelf verstrekt. 

De KBO Gilze gaat heel zorgvuldig om met deze gegevens. We geven deze gegevens nooit 

af aan derden.  

Als u wilt weten wat we van u in de ledenadministratie bewaren, dan kunt u die gegevens 

altijd inzien en zo nodig wijzigen. 

Misschien hebt u uw e-mailadres aan ons bekend gemaakt of u vindt een foto van een 

activiteit waar u bij aanwezig was. Hebt u een probleem met het gebruik van uw foto 

of e-mailadres, laat het ons weten. We gaan graag met u in overleg wat we moeten doen. 

 

De voorzitter spreekt zijn dank uit voor iedereen die dit vlotte verloop van de 

jaarvergadering mogelijk heeft gemaakt. 

Speciale woorden van dank zijn er voor dhr. Piet Schouten, die ook nu weer zorgde 

voor de technische ondersteuning.  

 

 



 

 4 

 

09 Rondvraag 

Dhr. Jan Gosens bedankt de webmaster van de website voor de mooie foto’s. 

 

10. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering met dank voor een ieders bijdrage om 14.15 uur. 

 

Huldiging van de jubilarissen: 

 

De KBO Gilze heeft dit jaar 07 leden die 25 jaar lid zijn. Van deze jubilarissen zijn er 

vandaag 05 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 “De Overkant”. 

 


