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Katholieke Bond van Ouderen “St. Norbertus” 
 

 
Verslag van de ledenvergadering van 12 maart 2019. 
 
Voordat de vergadering begint, heet de  voorzitter iedereen hartelijk welkom en kondigt aan 
dat  eerst het woord gegeven zal worden aan mevr. Silvia Lekatompessy-Vermeulen en de dhr. 
Hans Schook. Zij zijn al vele jaren werkzaam bij de Rabobank, maar zij spreken nu niet alleen 
voor de Rabobank, maar ook voor de ABN en ING. 
 
Hun thema is: “Hoe kunnen wij als bank,  dichtbij de mensen blijven staan”. 
 
De banken beschikken over mobiele adviseurs. 
Als men niet meer in de gelegenheid is om zelf iets te regelen, dan kan een mobiele adviseur 
ingeschakeld worden. 
Iedere bank bedenkt zelf hoe ze mensen kunnen helpen. De bezoeken zijn kosteloos, behalve 
wanneer men een hypotheek afsluit. 
 
De geldautomaten gaan verdwijnen uit de winkels en bij de banken. Er wordt een unit geplaatst 
achter de Aldi en daar kan dan geld gepind worden. Uiteindelijk is besloten om de unit te 
plaatsen op het Europaplein. 
 
Een mogelijkheid  van betalen met bankpas in de winkels is: contactloos betalen en dit kan in 
de winkels tot een bedrag van € 25,00. 
Contactloos betalen is vaak nog veiliger dan betalen met de pincode, want mensen die erop uit 
zijn iets met uw bankpas te willen doen, zien aan de beweging van de hand, wat de pincode is.  
 
Internet bankieren, dit gebeurt in de meeste gevallen. 
Hierover wordt in november een cursus gegeven in de bibliotheek. 
KBO computerclub geeft ook al i.s.m. de Rabobank een cursus. 
 
Actueel is het skimmen van pasjes of zogenaamde mailtjes van de bank. 
Let wel: banken vragen nooit om pincodes. 
Bezoek de site: www.veiligbankieren.nl 
 
Bedankt dat jullie naar ons hebben willen luisteren. Hebt u problemen, dan moet u wel zelf 
contact opnemen met de banken. We zij altijd bereid om nog een keer terug te komen voor 
uitleg. 
 
Vragen/opmerkingen van de aanwezigen: 
--   De jaarkalender wordt gemist, kan deze niet terugkomen? 
      Antwoord: Er waren veel opmerkingen over de jaarkalender, dus de bank heeft besloten  
                          deze maar niet meer uit te geven. Maar misschien komt ze wel weer terug. 

http://www.veiligbankieren.nl/
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--   Achter de Aldi, dat is een onveilige plek. Kan het niet ergens anders? Er is besloten     
      deze unit te plaatsen op het Europaplein. 
      Antwoord: De gemeente bepaalt de plaats en de vergunning is al rond. 
                          Deze unit is bestemd voor de RABO, ABN-AMRO en ING. 
--  Storten van geld, waar kan dat dan? 
     Antwoord: Storten van geld kan men ook doen in deze unit. 
 
Er wordt nog snel een foto gemaakt, niemand heeft daar problemen mee. 
 
De voorzitter bedankt  mevr. Silvia Lekatompessy-Vermeulen en de dhr. Hans Schook voor hun 
uitleg en ook voor de vlaai,  geschonken door de Rabobank. 
 

Vervolg ledenvergadering van 12 maart 2019. 
 
Aanwezig: ± 60 personen. 
Aanwezig het bestuur van de KBO, m.u.v. Franca van Os 
Afmeldingen:  4 personen. 
 
1. Opening door voorzitter Gerard van Thiel. 
     Na het gesprek met de mensen van de RABO vraagt de voorzitter even stilte voor de leden     
     die het afgelopen jaar zijn overleden. 
 
2. Goedkeuring notulen van de vergadering van 13 maart 2018 
     De agenda, het verslag van de ledenvergadering van 13 maart 2018, het jaarverslag 2018    
     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 817 naar 835 leden gegaan.  
          We hebben 45 leden verloren, door: overlijden (32), verhuizing (3), opzeggen    
          lidmaatschap (10). 
          Dit jaar 2019 hebben we al 850 leden, dit is mede te danken aan de contactpersonen,              
          die geweldig werk verrichten.  
          Contactpersonen heel erg bedankt! 
    -    Het subsidiebeleid van de gemeente is hetzelfde gebleven. 
    -     Er is een 2e apotheek gekomen en dat is goed. 
          Het blijft echter opletten welke medicijnen men krijgt, want het kan gebeuren dat men  
          medicijnen krijgt,  die niet voor jou bestemd zijn of waarvan de dosering niet goed is. 
    Pag.2: 
    -     “Wat wordt er gedaan voor de eenzame ouderen?” 
          Belangenbehartiging  is en blijft een moeilijk proces, maar wel heel belangrijk. 
          Dit kun je als KBO niet alleen, hierbij heb je hulp nodig van gemeente, huisartsen,    
          politieke partijen. 
          Contact met gemeente is niet gemakkelijk omdat men het afgelopen jaar te maken heeft     
          gehad met wisseling van medewerkers. 
   Pag. 3: -- 
   Pag. 4: 
   -      De website ziet er keurig verzorgd uit. Applaus voor Pieter Lamers. 
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    Het verslag van 13 maart 2018 wordt vastgesteld. 
    Met dank aan de notuliste. 
3.  Mededelingen. 
      -  Jaar van de ontmoeting. 
         In de gemeente Gennep zijn 40 verschillende culturen en het is de bedoeling deze culturen  
         met elkaar in contact te brengen. 
         Dit jaar worden er 8 uitstapjes  (steeds op de laatste zaterdag van de maand) met de   
         wensbus gemaakt. Er kunnen dan steeds 4 senioren en 4 statushouders met de wensbus     
         mee. Het eerste uitstapje is geweest op 23 februari jl., het is een fantastische dag geweest. 
         Het verslag staat op de website. 
         Francine Esmeijer doet in het kort haar verhaal over het verloop van de 1e reis met de   
         wensbus. 
         In mei is er weer een rit en hiervoor kan men zich aanmelden bij Annie of Kitty. 
     -   Clubkascampagne. 
         157 leden hebben gestemd en de opbrengst is  €  740,00. 
         Als iedereen, die een  rekening heeft bij de Rabobank en lid is en zou stemmen, dan zou  
         dat € 2000,00 kunnen opbrengen. 
     -   Er komt dit jaar weer een meerdaagse reis en wel van 9 t.m. 14 september 2019. 
     -   De voorzitter geeft het woord aan Carla Kersten en zij vertelt over de avond4daagse van  
         14, 15, 16 en 17 mei a.s.  
         Nieuwe logo is: “Wandelen tussen Maas en Niers”.  De avond4daagse is niet alleen  
         bestemd voor senioren, maar voor alle leeftijden. Deelnemers zijn niet verplicht 4   
         avonden te lopen. De avond4daagse begint niet meer op maandag maar op dinsdag. 
         Rolstoelers kunnen mee, maar Norbertus moet zelf voor vrijwilligers zorgen 
     -   Uitbreiding GON is op naam van de Stichting.  
         Totale kosten € 55.000,-- is betaald van fondsengeld en sponsoren, totaal € 59.000,--. 
         Er is subsidie aangevraagd bij de provincie voor zonnepanelen. 
     -   Er wordt een fietsinstructiemiddag georganiseerd door VVN in combinatie met een  
         fietsenwinkel. Men hoeft niet te fietsen. 
         Toelichting over gebruik van E-bike. 
     -   A.s. zaterdag, 16 maart is er is er in het Atrium van Norbertus een positieve  
         gezondheidsmarkt van 13.00 – 16.30. De KBO staat er met een stand. 
     -   Wilmy Jaspers: heeft een museumkaart over voor Rembrandt in Amsterdam. Wie heeft  
                                     interesse? 
 
4.  Jaarverslag 2018. 
     Het verslag wordt even doorgenomen: 
      -   Programmacommissie is plm. 8 jaar bezig geweest en heeft aangegeven te willen stoppen  
          met het organiseren van activiteiten. 
          Veel activiteiten konden niet doorgaan omdat er te weinig belangstelling voor was. 
          Programmacommissie, hartelijk dank voor het vele werk wat jullie hebben gedaan. 
 
         Nieuw gevormde  programmacommissie bestaat uit: 
         Mientje Jansen  
         Franca van Os namens bestuur 
         Paul Mengelberg ook actief bij computerclub. 
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         Mariet van Thiel 
         Wij wensen de programmacommissie veel succes! 
          
         Als er nog iemand wil meehelpen bij de programmacommissie, dan is dat mogelijk. 
          
          Groot succes is: 
          De eetclub, die elke 2 maanden georganiseerd wordt. De 1e keer in 2019 is het in Hotel de  
          Kroon geweest. 
     
     -   Carla Kersten krijgt het woord om iets over Samenloop voor Hoop te vertellen.  In 2018    
         samen met de OOGG geregeld. Er is goed overleg geweest met andere afdelingen. Er was     
         een eigen stand en dat werd fijn gevonden door de lopers, want dan wisten ze waar en bij  
         wie ze hoorden.  Er zijn vele kilometers gelopen en over 5 jaar hopen we weer mee te         
         doen. 
 
5.  Behandeling van het financieel verslag 2018. 
     Penningmeester Jo Martens geeft een toelichting op het financieel verslag: 
     Wij hebben een keurig jaar gedraaid, uiteindelijk overgehouden € 794,91. 
     Begroting 2019 een negatief resultaat van € 450,--, 
     De contributie hoeft niet omhoog en de consumptieprijs kan ook hetzelfde blijven. 
     De kastcontrolecommissie bestaat uit: Jos van Duuren, Thijs Albada en Marietje Noij.      
     Reserve is: Paul Wessels. 
 
     Wij moeten uitkijken naar een nieuwe penningmeester. 
     Een goede tip is welkom. 
 
6.  Het verslag van de kascontrolecommissie.  
      Thijs Albada doet het woord. Steekproefsgewijs zijn de bonnen gecontroleerd. 
       Het werk zag er prima verzorgd uit. 
 
      Kascommissie voor 2019 bestaat uit: Marietje Noij, Thijs Albada en Paul Wessels. 
      Reserve kandidaat is: Carla Kersten. 
    
7.   Bestuurssamenstelling. 
       Gerard van Thiel heeft 1 periode van 4 jaar zitting gehad in het bestuur van KBO Gennep. 
       Hij is  herkiesbaar. Er zijn geen tegenkandidaten. 
 
       Jo heeft 3 periodes van 4 jaar zitting gehad in het bestuur van KBO Gennep. 
       Hij is niet herkiesbaar, maar hij heeft wel aangegeven zo lang we niemand hebben     
       gevonden die zijn taak kan gaan overnemen, hij zijn taak wil voortzetten. 
       Maar dat kan natuurlijk niet voor heel lange tijd. 
  
       Henk Brinkman gaat ons na 9 jaar verlaten. Het is een eer om met hem samen te werken. 
      Belangenbehartiging  is heel belangrijk, maar het is en blijft  een moeilijke materie. 
       Henk heeft ook zitting in het Regiobestuur en is ouderenadviseur. Hij geeft ook les om  
       mensen op te leiden om ouderenadviseur te worden.   
       Als blijk van waardering wordt hem een envelop en bos bloemen overhandigd. 
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      Voordracht om Ger Michels te benoemen als bestuurslid. 
      Er zijn geen tegenkandidaten. Ger welkom binnen het bestuur van KBO Gennep. 
  
8   Rondvraag. 
     Wilmy Jaspers: 
     Er bestaat:  - een mantelzorgdag 
                           - een mantelzorgmarkt 
                           - en mantelzorg ontspanning. 
                           Hiervoor zijn heel veel vrijwilligers nodig. 
      Er is een Sociaal advies domein. Hierover staat het een en ander vermeld in het    
      Informatieboekje. 
 
      Glasvezel wordt in Gennep aangelegd. 
      De kabel wordt tot in de woning aangelegd, maar hoeft niet aangesloten te worden.  
      Aansluiting later kost wel extra geld. 
   
      Liesbeth Hesen: Eten is een heel groot succes en dat is ook belangenbehartiging. 
    
     Carla Kersten vertelt over de Norbertuswandeltocht die op 20 april a.s. georganiseerd gaat    
     worden. 
 
     Therese Hoen heeft zitting genomen in het bestuur van  de Regio. 
     Heel veel succes! 
 
     Frans Simons: leeftijdsopbouw van nieuwe leden:       8 %     tussen 50 en 60 jaar 
                                                                                        45 %    tussen 60 en 70 jaar 
                                                                                       38 %    tussen 70 en 80 jaar 
                                                                                           9 %    ouder dan 80 jaar 
  
De voorzitter bedankt iedereen voor de aanwezigheid en als er  nog leuke ideeën voor 
activiteiten zijn, noteer het en doe het in de brievenbus van de KBO. 
En nog even iets heel belangrijks: “We zijn heel blij dat Annie weer terug is”. 
 
Voor iedereen wel thuis! 
      
Maart 2019, 
KvG 
        
  
     


