
 

Katholieke Bond van Ouderen “St. Norbertus” 

 

 
Verslag van de ledenvergadering van 13 maart 2018. 

 

Aanwezig: ± 65 personen. 

Aanwezig het bestuur van de KBO. 

Afmeldingen:  ± 15 personen. 

 

1. Opening door voorzitter Gerard van Thiel. 

    Welkom aan alle aanwezigen voor het bijwonen van deze ledenvergadering.  Het is een      

    geweldige opkomst. 

    De vergadering is iets later begonnen, want er was een kleine storing aan het koffieapparaat. 

    De voorzitter vraagt een moment stilte voor 28 leden, die het afgelopen jaar zijn overleden. 

 

2. Goedkeuring notulen van de vergadering van 14  maart 2017. 

     De agenda, het verslag van de ledenvergadering van 14 maart 2017, het jaarverslag 2017    

     hebben ter inzage in de “Goede Herder” gelegen en hebben op de website gestaan.  Het  

     verslag  wordt doorgenomen: 

     Pag. 1: 

     -    Het ledenbestand: We zijn van 816 naar 817 leden gegaan.  

          We hebben 59 leden verloren, door: overlijden, verhuizing, opzeggen lidmaatschap. 

          En we hebben 60 nieuwe leden mogen verwelkomen. We hebben nu 1 lid meer dan      

         vorig jaar. Het streven is te groeien naar 900 leden.  

         Er is een ledenwerfactie geweest. Contactpersonen hebben enveloppen bij mogelijk   

         nieuwe leden in de bus gedaan. 

         Inhoud envelop: brief van het bestuur,  

                                       KBO/PCOB magazines  

                                      10 punten waarom men lid zou moeten worden.  

         De adressen, waar de enveloppen zijn bezorgd worden t.z.t. nog een keer benaderd. 

         Liesbeth Hesen vraagt: Hoe oud zijn de nieuwe leden? 

         Frans geeft hier antwoord op: Dat weten we niet,  ca. 250 leden zijn jonger  dan 70     

         jaar. 

    -    Het subsidiebeleid van de gemeente blijft voorlopig hetzelfde. 

    -    De voorzitter zegt bijzonder trots te zijn  op de vrijwilligers, die wij hebben. Zij verzetten  

         heel veel werk. 

    -    Apotheek. Er is weer een gesprek geweest met de apotheek.  

          De voorzitter geeft het woord aan Henk Brinkman: 

          Henk is zelf een keer naar de apotheek geweest. Heeft een nummertje getrokken en heeft  

          vervolgens 5 minuten moeten wachten. 

          Het is een heel circuit waar dingen mis kunnen gaan, het begint al bij de huisarts. 

          Op korte termijn komt iemand van de apotheek een keer uitleg geven. 

          Opmerking uit de zaal:  Het bord in de apotheek hangt op een verkeerde plek, men kan       

          niet goed zien welk nummertje er aan de beurt is. 

          Het gerucht gaat dat er een tweede apotheek zou komen. 



     Pag. 2: 

     -   Diny de Groot: Wat wordt er gedaan aan de eenzame ouderen? 

          Henk Brinkman krijgt het woord: 

          Vraag en aanbod. 

          Er zijn mensen die willen / kunnen iets doen voor een ander, maar er zijn ook mensen die  

          hulp nodig hebben. 

          Belangenbehartiging, dit is opgepakt maar er is nog niets uitgekomen. 

          Er zijn gesprekken geweest hierover met de politieke partijen. 

          Gesprekken tussen gemeente en huisartsen. Floor v.d. Giesen is weg en er zijn op de      

          gemeente nog meer mensen weg. Dit is blijven liggen. 

          Vraag is: Hoe kunnen we dit als KBO oppakken? 

     Pag. 3: 

     -     Bij punt 6 staat: dhr. Albeda dit moet zijn dhr. Albada. 

     Het verslag van 14 maart 2017 wordt vastgesteld. 

     Met dank aan de notuliste. 

 

3.  Mededelingen. 

     -  Het overleg met OOGG (Ouderenoverleg Gemeente Gennep) loopt goed. 

         --    Samen wordt de “Samenloop voor Hoop” gelopen op 16/17 juni a.s. Hierover zal Carla                

                Kersten nog vertellen later in de vergadering. 

         --    Op  18 april a.s. wordt een kienmiddag georganiseerd in de Pub in Ottersum voor het   

                Goede Doel. De wensbus is hier ook van op de hoogte en er kunnen individueel  

                afspraken  mee gemaakt worden. 

         --    Elke laatste zaterdag van de maand kan een uitstapje gemaakt worden met de  

                wensbus. Dit wordt voorlopig georganiseerd door Milsbeek, Ottersum en Gennep. Er   

                wordt een commissie samengesteld en namens Gennep gaat Chris Vorstenbosch  

                hieraan meewerken.  Heijen en Ven Zelderheide hebben nog geen afgevaardigde voor  

                de commissie kunnen regelen en sluiten misschien later nog aan. Ottersum begint  

                hiermee de laatste zaterdag van april 2018. 

                De kosten per rit  heen en terug  bedragen € 5.00 p.p. Met de bus kunnen 9 personen  

                mee incl. de chauffeur. 

          --   Glasvezel. Hierover is een gesprek geweest met een bureau. Zij gaan in opdracht van  

                de gemeente  inventariseren of hier interesse voor is. Als 35 % een contract tekent,  

                dan wordt er in 2020 gestart met de aanleg. In september volgt hier meer informatie          

                over.  

     -  Loopvoetbal. In Ottersum is een club waar je kunt loopvoetballen. Er zal gekeken worden  

        of er interesse is. 

     -  Op 6 mei a.s. kan men weer naar Goch. Er wordt dan een dag georganiseerd net zoiets als      

        Summertime. 

     -  Uitbreiding GON. Er is vandaag een gesprek geweest met de gemeente. Er is groen licht  

        gegeven. Nu moet er terug naar de sponsors gegaan worden of zij akkoord kunnen gaan     

        met de bouw van speciale units. De ruimte kan gebruikt gaan worden als klussenruimte of      

        repaircafé. 

     -  Clubkascampagne, van 10 september t/m 28 september 2018 kan er weer gestemd   

        worden. Hier zijn we vorig jaar mee begonnen. Wij hebben 167 stemmen  gekregen en dat  

        heeft € 790,00 opgeleverd. 

        Jo Martens kan zien hoeveel mensen bij de Rabobank een rekening hebben. Als iedereen  



        die een  rekening heeft bij de Rabobank en lid is dan zou dat € 2000,00 op kunnen brengen. 

        Er zal nog bekend gemaakt worden hoe het een en ander in zijn werk gaat. 

     -  De voorzitter geeft het woord aan Carla Kersten. 

        Carla Kersten  vertelt over Samenloop voor Hoop, een 24-uurs loop. Na 5 jaar wordt het  

        weer in Gennep georganiseerd. De OOGG gaat ook meedoen en heeft een wandelgroep  

        gemaakt:   OwaMaNie (Ouderen wandelgroep Maas en Niers). Geef je hiervoor op en   

        wandel mee. 

        Wandelaars dienen zich in te schrijven op de website van Samenloop voor Hoop. Vraag om  

        hulp als het niet lukt. De kosten hiervoor zijn €  15,--.  

        Er komt ook een stand waarvoor mensen nodig zijn, die deze willen bemannen. 

        In mei is er nog een keer een bijeenkomst en dan kan men aangeven wanneer men wil  

        lopen. Nu kan men zich ook al opgeven, maar het moet toch ook via de website. 

          

         Verder vertelt Carla Kersten nog over de avond4daagse. Er is een werkgroep gevormd van   

         6 personen. De avond4daagse is op 14, 15, 17 en 18 mei en wandelen is voor iedereen. 

         Nieuwe logo is: “Wandelen tussen Maas en Niers”. 

         Scootmobiels zijn welkom. 

         Over deelname rolstoelers wordt nog contact opgenomen met het bejaardenhuis. 

 

      -  De voorzitter  heeft nog enkele mededelingen: 

          --- Meerdaagse reis is dit jaar in september en wordt georganiseerd door Milsbeek. 

          --- 6 en 7 april a.s. is de seniorenbeurs in Mill. 

 

4. Behandeling van het jaarverslag 2017. 

     Het verslag wordt even doorgenomen: 

     Pag.2: 

     De nieuwsbrief wordt gemaakt door Frans Kerkhoff. Gerard spreekt zijn waardering hierover    

     uit. 

     --  Diny de Groot zegt het jammer te vinden dat een antwoordstrookje op een pagina staat  

         waarop aan  de achterzijde tekst staat. Dan mist men bij het invullen informatie die daar  

         staat. 

     --  Liesbeth Hesen vindt de nieuwsbrief rommelig, is te druk. 

          De  nieuwsbrief van Ottersum is rustiger. 

          Er wordt teveel aandacht geschonken aan dingen die niet belangrijk zijn. Films worden te  

          uitgebreid vermeld.  Het bestuur moet hier aandacht aan besteden. 

      Pag. 3: 

      --  Marijke Pelser heeft een opmerking over het uiteten gaan. Veel mensen tekenen heel                

           snel in. Vervolgens is het vlug volgeboekt. Annie geeft aan, dat dit anders gedaan gaat   

           worden. 

       Pag. 3, 4. 

       -- De programmacommissie wordt hartelijk bedankt voor het vele werk wat zij verzetten. 

       Pag. 5 

       -- Dinie: Het zingen op woensdagmorgen is geen activiteit van de KBO. 

       -- Bridgen is ook geen activiteit van de KBO, maar men moet wel lid zijn om hieraan deel    

           te kunnen nemen.  

 

5.  Behandeling van het financieel verslag 2017. 



     Penningmeester Jo Martens geeft een toelichting op het financieel verslag: 

     Het is bijna allemaal hetzelfde als in 2016. 

     Het verschil zit vooral in de kosten van MFC:  40 %  GON. 

                                                                                       40 %  KBO. 

                                                                                       20 %  Turkse gemeenschap. 

      De prikdienst maakt op donderdagmorgen gebruik van de bestuurskamer. Hiervoor betalen  

      ze huur. 

      De marktmensen betalen ook iets om gebruik te kunnen maken van de toilet. 

      Kleine aanschaffingen: nieuw koffiezetapparaat. 

      Contributie blijft voor 2018: € 20,00. 

      Subsidie gemeente Gennep is verhoogd met 10%. De subsidie is gegaan van € 7,50 naar               

      € 8,50 per lid. Er komt ook nog een subsidie-nabetaling over 2017. 

      Bert v.d. Bosch: Er is geen inzage wat er nog in de kas zit. 

      Jo Martens vertelt dat dit een afspraak is tussen alle KBO’s.  De kascontrolecommissie heeft  

      alles gecontroleerd en gezien. 

 

6.  Het verslag van de kascontrolecommissie.  

      Jos van Duuren en Thijs Albada  hebben steekproefsgewijs de kas gecontroleerd. 

      Thijs Albada  zegt heel veel respect te hebben voor het werk van Jo Martens, het ziet er heel   

      goed en overzichtelijk uit. Prima werk!  

      Jo Martens bedankt Jos van Duuren en Thijs Albada voor het controlewerk. 

 

      Mevr. Hendriks-Heijnen heeft  de kas niet kunnen controleren i.v.m. het overlijden van haar   

      partner en zij was tevens aftredend als kascommissielid  

      Het reserve kascommissielid Jan Eijkholt is overleden. 

      Er moeten nu 2 nieuwe kascommissieleden dit werk gaan overnemen. 

      Marietje Noij en Paul Wessels gaan dit doen. 

      Marietje Noij (1e keer)  gaat de volgende keer samen met Jos van Duuren (3e keer) en Thijs   

      Albada (2e keer) de kas controleren. 

      Reserve is Paul Wessels. 

    

7.   Bestuurssamenstelling. 

      Henk Brinkman heeft  2  periodes van 4 jaar zitting gehad in het bestuur van de KBO    

      Gennep. Hij is  herkiesbaar. 

      Er zijn geen tegenkandidaten 

 

      Kitty van  Gils heeft  1 periode van 4 jaar zitting gehad in het bestuur van de KBO  Gennep. 

      Zij  is  herkiesbaar. 

      Er zijn geen tegenkandidaten. 

 

8   Rondvraag. 

     Otto Hendriks: 

     Hij is KBO bestuurslid / penningmeester geweest in Elsendorp. Elsendorp heeft 1100   

     inwoners en 140 KBO-leden. Hij woont sinds 2 jaar weer in Gennep. 

     Hij merkt op dat er een goede opkomst van leden is. Volgens hem wordt het allemaal goed      

     aangepakt. 

      



     Jan Noij: 

     Kan het project “Smakelijk eten” niet naar 3 keer? 

     Liesbeth Hesen knikt nee, het is organisatorisch niet mogelijk. 

     Annie Vorstenbosch zegt dat het nu al een heel gegoochel is om het allemaal goed te   

     organiseren. 

     

     Jan van Elsen: 

     Idee: Corvee- dienst draaien om het gebouw netjes te houden. 

 

     Diny de Groot: 

     Al 2x meegemaakt dat de deuren van de WC openstaan en het licht daar aan is. 

     Antwoord hierop is: Het licht gaat na een aantal minuten vanzelf uit. 

 

     Pater Berntsen van Libermannhof: 

     Hij is op zoek naar nieuwe leiding voor hun yoga-groep. Kan iemand helpen? 

     Otto Hendriks geeft de naam van Diny Heijmans door en in het informatieboekje van de KBO  

     staat ook nog een telefoonnummer.  

 

     Leo van Schayk: 

     KBO/PCOB – Hoe en wanneer wordt de naam verandert? Er wordt over nagedacht en   

     gesproken. 

     Henk Brinkman vult aan, er was een mooie naam: WijSr, maar deze mocht niet meer   

     gebruikt worden. 

     Landelijk gezien is er wel samenwerking tussen KBO en PCOB. Het bureau werkt samen en    

     het  tijdschrift wordt ook samen gemaakt. 

 

     Liesbeth Hesen: 

     Activiteiten: - Op 13 april is er een interessante lezing 

                            - 7 juni a.s. dagreis met eten in de Goede Herder. 

                            - 2 juni is er een lezing om de natuur te bekijken. 

                            - Zomerschool. 

 

     Bert v.d. Bosch: 

     Applausje voor het bestuur. 

 

     Uit de zaal: 

     Applausje voor de foto op het jaarverslag en het informatieboekje. De foto is gemaakt door   

     Marcos van Printmarkt Gennep. 

 

     En nog een applausje voor de maker van onze website: Pieter Lamers. 

    

     De voorzitter bedankt iedereen voor de aanwezigheid en we sluiten af met een drankje en  

     een hapje.  

     En voor iedereen wel thuis! 

      

  Maart 2018, 

  KvG 



        

  

     


