Katholieke Bond van Ouderen “St. Norbertus”
Verslag van de ledenvergadering van 14 maart 2017.
Aanwezig: ± 60 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 voor het bijwonen van deze ledenvergadering. Fijn dat
iedereen de moeite heeft genomen om te komen.
De voorzitter vraagt een moment stilte voor alle leden, die het afgelopen jaar zijn overleden.
Na afloop van deze vergadering zal er een optreden volgen.
2. Goedkeuring notulen van de vergadering van 15 maart 2016.
De agenda, het verslag van de ledenvergadering van 15 maart 2016, het jaarverslag 2016
en de jaarrekening hebben ter inzage in “Goede Herder” gelegen en hebben op de website
gestaan. Het verslag wordt doorgenomen:
Pag. 1:
- Het ledenbestand: We zijn van 833 naar 816 leden gegaan.
Er zijn 54 leden afgevallen, door: overlijden, verhuizing, opzeggen lidmaatschap.
En we hebben 37 nieuwe leden mogen verwelkomen. We hebben nu 17 leden minder dan
vorig jaar. Het streven is te groeien naar 900 leden.
Extra aandachtpunt zal zijn: een ledenwerfcampagne te starten.
- De gemeente is voornemens een ander subsidiebeleid te gaan hanteren.
- Op 18 april a.s. is er een overleg met de contactpersonen, zij verzetten veel werk en 2x per
jaar wordt er even vergaderd om dingen weer helder te krijgen.
- De voorzitter spreekt bewondering uit voor de vrijwilligers, zonder hen zou het vele werk
allemaal niet gedaan kunnen worden.
- Apotheek is sterk verbeterd. Als het zo blijft dan is het niet nodig actie te ondernemen.
Pag. 2:
- Punt 5. Behandeling van het financieel verslag 2014 moet zijn 2015.
Pag. 4:
- Willemien van Duuren moet zijn Wilmy Jaspers.
- Tijdens de kerstviering heeft de KBO van Destion 2 tablets/Ipads en beamer gekregen.
Iedereen is vrij om op maandag binnen te lopen in de Goede Herder, dit natuurlijk wel in
overleg met Ton Pelser.
Het verslag van 15 maart 2016 wordt vastgesteld.
3. Mededelingen.
- De voorzitter geeft het woord aan de heer Gérard Cloin.
Hij krijgt 10 minuten de tijd om zijn verhaal te vertellen.
Op 7 mei 2017 wordt 500 jaar Reformatie in Goch gevierd. Er zijn dan een aantal feestelijke
activiteiten in Goch en het is de bedoeling dat er vanuit Gennep naar toe gegaan kan
worden. Voor deze gelegenheid zullen er bussen in gezet worden en men krijgt de

mogelijkheid zich hiervoor op te geven. Als Gennep het 400 jarig bestaan viert dan zullen
mensen uit Goch ook de gelegenheid krijgen om naar Gennep te komen.
Er zal hierover nog een artikel in de nieuwsbrief verschijnen.
- De voorzitter geeft vervolgens het woord aan de heer Henk Brinkman.
In de nieuwsbrief heeft een artikel gestaan over ouderenbeleid/belangenbehartiging.
Vraag en aanbod.
Er zijn mensen die willen / kunnen iets doen voor een ander, maar er zijn ook mensen die
hulp nodig hebben.
Het is de bedoeling deze mensen met elkaar in contact te brengen.
Bijv.: Er zijn mensen, die misschien graag met iemand willen fietsen of wandelen. Als je kunt
laten horen wat je zou willen of zou kunnen bieden, dan kun je op deze manier met elkaar
in contact gebracht worden.
De eenzame ouderen, hierover zijn gesprekken tussen gemeente en huisartsen. Hoe kan
hier iets aan gedaan worden?
- Kerstviering was afgelopen jaar op dinsdag, maar in 2017 gaan we weer naar de maandag
en wel op 11 december.
- Tijdens de kerstviering hebben wij van Destion 2 Ipads/tablets + 1 beamer gekregen.
Misschien is het mogelijk om Destion een keer uit te nodigen voor een bijeenkomst.
- In de nieuwsbrief heeft een oproep van de Hartstichting gestaan om zo collectanten te
krijgen, die bereid zijn te collecteren. Aanmelden hiervoor kan bij Annie Vorstenbosch.
- De programmacommissie gaat een meerdaagse reis organiseren. Hierover zijn nog veel
vragen/onduidelijkheden. Liesbeth vertelt dat het een experiment is en dat hierover in april
een voorlichtingsmiddag zal worden gehouden.
- De Stichting van de Goede Herder heeft bij de gemeente een uitbreiding van het gebouw
aangevraagd. Deze aanbouw zal aan het gedeelte van het GON komen. Het betreft een
activiteitenruimte, waar ook de KBO gebruik van zal kunnen maken. De tekening is
goedgekeurd. De gemeente wordt eigenaar. De kosten, die deze uitbreiding met zich
meebrengt moet door de Stichting zelf bekostigd worden.
4. Behandeling van het jaarverslag 2016.
Het verslag wordt even doorgekeken.
In het jaarverslag staan de volgende onderwerpen:
• Samenstelling van het bestuur.
• Het ledenaantal per 31 december is 817.
• Bijeenkomsten, die bezocht werden.
• Wat deed de KBO St. Norbertus voor de leden:
- Informatie: Jaarboekje, Nieuwsbrief, Nestor, Website.
• Actieve commissies: contactpersonen, ouderenadviseurs, programmacommissie,
computerbegeleiding, vrijwilligers.

•

Bijzondere activiteiten: Kerstviering, Allerzielenviering, Attenties voor de zieken,
Website, Zomerschool.
• Opsomming van alle activiteiten die in 2016 zijn georganiseerd.
Opmerking van Liesbeth:
Alle activiteiten waar eten aan gekoppeld is, lopen als een trein.
Het jaarverslag wordt goedgekeurd, met dank aan de notulist.
5. Behandeling van het financieel verslag 2016.
Penningmeester Jo Martens geeft een toelichting op het financieel verslag:
-- Op pagina 3 staat een foutje bij de optelling van begroting 2016: € 4.070,-- moet zijn
€ 14.070,--- De begroting is netjes gevolgd.
-- De kerstviering is iets goedkoper geweest.
Dhr. Jan Eijkholt wil even het woord en zegt dat hij de balans mist, hierop zijn de bezittingen
en schulden te zien.
Hierop antwoordt de penningmeester, dat de kascontrolecommissie alles heeft gezien.
Het financieel verslag gaat zo naar de gemeente voor de aanvraag van de subsidie.
In 2016 heeft de KBO voor de laatste keer een speciale subsidie gekregen van de Rabobank
en dus konden/mochten wij toen ook niet mee doen met de clubkascampagne van de
Rabobank.
Men kan meedoen aan deze clubkascampagne als men lid is van de Rabobank. En lid kan
men worden als men een rekening en/of hypotheek daar heeft. Men is niet automatisch lid,
maar moet zich vóór 1 april 2017 aanmelden en dan kan in mei gestemd worden.
Het stemmen kan ook op de Rabobank, men krijgt dan evt. hulp.
Men krijgt 5 stemmen en 2 stemmen kan men geven voor zijn/haar favoriete vereniging en
de andere 3 stemmen kunnen dan aan 3 andere verenigingen gegeven worden.
Met een en/of rekening kan iedereen afzonderlijk lid zijn. In maart komt de uitleg nog een
keer in de nieuwsbrief.
6. Mevr. Rieky de Groot en dhr. Jos van Duuren hebben de kascontrole uitgevoerd.
Mevr. Heijnen en dhr. Albeda waren verhinderd.
Volgens mevr. Rieky de Groot was het een aardigheid om te zien hoe het er financieel
uitziet. Het was prima verzorgd en geeft de complimenten voor dit vele werk aan de
penningmeester.
De penningmeester bedankt mevr. de Groot en dhr. van Duuren voor het controlewerk.
Mevr. de Groot treedt af als lid van de kascommissie.
De Kascommissie voor 2017 bestaat uit: mevr. Hendriks-Heijnen, dhr. Albeda, dhr. van
Duuren. Reserve is dhr. Eijkholt
7. Bestuursverkiezing.
Het bestuur heeft het afgelopen jaar uit 6 personen bestaan.
Wij hebben een kandidaat gevonden, die het bestuur wil komen versterken, mevr. Franca
van Os heeft vanaf augustus 2016 de vergaderingen bijgewoond en ook geholpen tijdens

activiteiten. Als de vergadering akkoord gaat, dan wordt Franca van Os een bestuurslid van
de KBO Gennep.
De aanwezigen zijn akkoord.
8 Rondvraag.
Piet Nas:
De laatste keer zijn er problemen geweest met de nieuwsbrief, die niet compleet was.
Dit kan ondervangen worden als Piet vooraf de digitale nieuwsbrief heeft ontvangen van de
drukker.
Er wordt gekeken wat hier aan gedaan kan worden.
Diny de Groot:
Voordat de Nestor bij de leden is, is het “uiteten gaan” al volgeboekt.
Niet iedereen krijgt op hetzelfde moment de Nestor in de brievenbus.
Het is de bedoeling dat iedereen de kans krijgt om aan de activiteiten deel te nemen, hoe
kunnen we dit ondervangen?
Voorstel: loten.
Annie geeft aan dat toen 30 maart volgeboekt was bij Hotel de Kroon, er overleg is geweest
of er nog een mogelijkheid was om te komen eten op 23 maart. Dit is mogelijk en ook weer
volgeboekt.
Opmerking vanuit de zaal: Het is niet mogelijk om met een rolstoel bij de Kroon naar binnen
te kunnen.
In het bestuur zal over de problemen nagedacht moeten worden.
Liesbeth geeft aan dat de oplossing van de programmacommissie gaat komen en
vervolgens bedankt Liesbeth Annie voor haar geweldige inzet.
Jan Eijkholt heeft een vraag aan het bestuur:
- Beschikt de KBO over een geluidsinstallatie die buiten gebruikt kan worden?
Dit moet bekeken worden, want er is wel een geluidsinstallatie in de kelderruimte.
- Heeft iemand nog kruisbeelden waar niets mee gedaan wordt. Jan Eijkholt verzamelt ze,
en wil ze wel hebben voor zijn verzameling.
Marie José Gerards:
Is het misschien een keer mogelijk dat dhr. Eijkholt zijn kruisbeelden kunnen bekijken.
Volgens Jan Eijkholt is dat wel mogelijk, maar niet met heel veel mensen tegelijk.
Mimi van de Kamp heeft een opmerking:
Gehandicapten niet meer zo noemen, maar mensen met een lichamelijke beperking.
De voorzitter bedankt de activiteitencommissie voor het vele werk wat ze verrichten.
Hij bedankt iedereen voor de aanwezigheid en wel thuis.
Sluiting van de vergadering
En nu volgt er een optreden van Hans van Baarschot..

