Katholieke Bond van Ouderen “St. Norbertus”
Verslag van de ledenvergadering van 15 maart 2016.
Aanwezig: ± 65 personen.
Aanwezig het bestuur van de KBO.
Afmelding door een aantal leden
1. Opening door de voorzitter de heer G. van Thiel.
Welkom aan alle aanwezigen.
Dit is de eerste keer voor de heer van Thiel dat hij deze vergadering als voorzitter leidt.
Hij spreekt zijn waardering uit over de inzet van alle vrijwilligers en is blij met de
samenwerking binnen het bestuur. Hij hoopt deze taak nog meerdere jaren te kunnen
vervullen.
De voorzitter vraagt even stilte voor de leden die het afgelopen jaar zijn overleden.
Na afloop van deze vergadering zal er een leuk optreden volgen.
2. Goedkeuring notulen van de vergadering van 10 maart 2015.
Opmerking van de voorzitter:
Het ledenbestand: We zijn van 821 naar 833 leden gegaan.
Er zijn 61 leden afgevallen, door: overlijden, verhuizing, opzeggen lidmaatschap.
En we hebben 73 nieuwe leden mogen verwelkomen, dit door ledenwerving in “de
Gennepenaar” en lid werft lid.
We streven er naar een ledenbestand van 900 leden te halen.
Opmerkingen door aanwezigen:
- De gemeente past een korting toe van 10 % op de subsidie. Hier moet bezwaar tegen
gemaakt worden, want grote verenigingen/activiteiten krijgen wel veel subsidie.
De penningmeester geeft aan hier later op terug te komen.
- Graag eerder de mogelijkheid het verslag, jaarverslag en financieel verslag tijdig voor de
vergadering in te kunnen zien.
Dit zou op de website geplaatst kunnen worden, maar voor mensen die geen computer
hebben, moet dit eerder ter inzage in de Goede Herder liggen.
Verslag van 10 maart 2015 wordt goedgekeurd.
3. Mededelingen.
- De voorzitter vertelt dat er op 17 februari jl. weer een gezamenlijk overleg is geweest met
de overige Gennepse afdelingen van de KBO in de Huuskamer in Ven Zelderheide. De
bedoeling is om tot meer samenwerking te komen.
1x per jaar wordt bij dit overleg de wethouder uitgenodigd.
Op 14 april a.s. komen de activiteitencommissies van de verschillende afdelingen bij elkaar.
- Henk Brinkman en Gerard van Thiel zijn bij de apotheek geweest en hebben daar de
problemen en klachten neergelegd. Afgesproken is om de klachten die men hoort te

inventariseren. Misschien zou er een enquête in de nieuwsbrief opgenomen kunnen
worden. Apotheek heeft de KBO uitgenodigd om daar te komen kijken.
- Samenwerking met de Zonnebloem loopt goed. A.s. zondag 20 maart is er weer een
zondagmiddagsoos.
Activiteiten die georganiseerd worden, worden aan elkaar doorgegeven.
- M.B.V.H. = Meer bewegen voor hartpatiënten. De bedoeling is om samen in overleg met
Gemeente een minicursus valpreventie te gaan organiseren. Vallen is een groot probleem.
Mensen blijven langer zelfstandig thuis wonen. Hoe kan een huis valvriendelijk gemaakt
worden?
- De website van de KBO is per 1 maart weer in de lucht. Pieter Lamers heeft hier hard aan
gewerkt en is nog steeds bezig om de website te verfraaien en up-to-date te houden. De
complimenten voor Pieter.
- Het voornemen is, om een voorlichter uit te nodigen, die kan vertellen over veiligheid
voor ouderen, brandpreventie en babbeltrucs.
- Henk krijgt de microfoon en gaat een toelichting geven over “belangenbehartiging”.
Heel veel verantwoordelijkheden in de zorg zijn van de overheid naar de gemeente
gegaan. Zoals b.v. apotheek – kijken naar oplossing.
Er is een convenant gesloten met MEE (deskundig opgeleide mensen) voor professionele
Cliëntondersteuning. Zorg die voor mensen belangrijk is.
Wij hebben vrijwillige ouderenadviseurs (VOA’s), zij gaan in gesprek met mensen die
hulp/zorg nodig hebben.
Ouderenadviseurs gaan in gesprek met MEE en TEAM TOEGANG om mensen nog beter te
kunnen bijstaan.
Samenwerking komt goed op gang.
4. Behandeling van het jaarverslag 2015 en het verslag van de ledenvergadering van 10 maart
2015.
Het verslag wordt even doorgekeken.
In het jaarverslag staan de volgende onderwerpen:
 Samenstelling van het bestuur.
 Het ledenaantal per 31 december is 837.
 Bijeenkomsten die bezocht werden.
 Wat deed de KBO St. Norbertus voor de leden:
- Informatie: Jaarboekje, Nieuwsbrief, Nestor.
 Actieve commissies: contactpersonen, vrijwillige ouderenadviseurs,
programmacommissie, computerbegeleiding, vrijwilligers.
 Bijzondere activiteiten: Kerstviering, Allerzielenviering, Attenties voor de zieken,
Website, Zomerschool.
 Opsomming van alle activiteiten die in 2015 zijn georganiseerd.
Het verslag wordt goedgekeurd, met dank aan de notulist.
5. Behandeling van het financieel verslag 2014.
Jo Martens geeft een toelichting op het financieel verslag:
- De subsidie is nog hetzelfde als in 2013/2014.
- We hebben een legaat ontvangen van Mevr. Liesje Janssen van € 1000,--. Dit bedrag wordt
gereserveerd voor het 55 jarig jubileum over 2 of 3 jaar.
- De omzet van de soos is goed.

- De zonwering moest handmatig bediend worden, nu kan dit met een druk op de knop
bediend worden. Kosten € 1200,--.
- Er is € 500,-- meer uitgegeven aan drukwerk i.v.m. ledenwerving.
Er wordt gevraagd of er niet een extra mis gelezen kan worden voor Liesje, waarin ze
vernoemd wordt. Met Allerzielen is er een mis voor alle overledenen van de KBO.
Voor het jubileum is er in 2016 nog geen bedrag gereserveerd.
6. Pater Berndsen treedt af als lid van de kascommissie.
De Kascommissie 2015 bestaat uit: mevr. Rieky de Groot, en mevr.
Hendriks-Heijnen, dhr. Jos van Duuren. Reserve is dhr. Albeda.
Mevr. Rieky de Groot vertelt dat de boeken gecontroleerd zijn en dat alles er prima uitziet.
Compliment voor de penningmeester.
7. Bestuursverkiezing.
Dhr. Martin Artz is aftredend en niet herkiesbaar. Martin heeft veel werk verricht m.n.
betreffende de ledenadministratie. Tevens heeft hij ook 12 jaar in de educatiecommissie
van het Regiobestuur gezeten.
De voorzitter bedankt Martin voor het werk, dat hij 12 jaar heeft gedaan.
De voorzitter van het Regiobestuur dhr. Martin Arntz spreekt ook nog even een woord van
dank uit voor de samenwerking en ook namens het bondsbestuur krijgt Martin Artz de
zilveren speld opgespeld en wordt hem een oorkonde overhandigt.
Dhr Arntz neemt afscheid van dhr. Martin Artz en is blij dat mw. Marijke Michels de
opvolgster van Martin is binnen de educatiecommissie.
Voorzitter Gerard van Thiel bedankt dhr. Martin Arntz voor zijn gesproken woorden en hij
bedankt Marijke Michels voor de taak die zij binnen het bestuur heeft verricht en hij is blij
dat zij de taak in de educatiecommissie op zich gaat nemen. Marijke blijft zitting nemen in
de programmacommissie en zij blijft ook de nieuwsbrief verzorgen.
We hebben afscheid genomen van 2 bestuursleden en hebben nu dus 2 vacante
bestuursfuncties.
Omdat er zich geen kandidaten bij het bestuur voor de vacatures hebben gemeld, stelt het
bestuur dhr. Frans Simons voor als bestuurslid. Hij heeft zich bereid gevonden de taak van
dhr. Martin Artz over te nemen.
De vergadering gaat akkoord met zijn benoeming en de voorzitter wenst hem veel succes.
Verder is het bestuur druk aan het zoeken naar iemand die de PR-taak van mw. Marijke
Michels zou willen overnemen.
Dhr. Mat Knapen wil ondersteuning bieden op het gebied van PR.

8 Rondvraag.
Marijke Michels:
Marijke bedankt iedereen voor de jarenlange prettige samenwerking. Zij blijft nog actief
binnen de programmacommissie en helpt mee met het organiseren van de activiteiten
tijdens de zomerschool.
Martin Artz.
Ook Martin bedankt een ieder voor de prettige samenwerking
Willemien van Duuren.
Niet iedereen heeft een computer en is dus ook niet in de gelegenheid is om de website te
bezoeken. Zou er een mogelijkheid zijn dat er een computer komt?
Een mogelijkheid zou kunnen zijn, dat dit kan op maandag tijdens de computerles.
Deze mogelijkheid zal onderzocht worden.
Sluiting van de vergadering
Na de pauze, om 15.00 uur volgt er een optreden van de dames Wellens.

