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Verslag van de ledenvergadering van de KBO “St. Norbertus”, 
op vrijdag 24 juni 2022, in de Goede Herder, aanvang 14.00 uur. 

 
Agendapunten. 

 
1. Opening door de voorzitter Gerard van Thiel. 

Net na een regenbui opent de voorzitter de vergadering.  

Ongeveer 30 personen zijn aanwezig, vijf afmeldingen zijn ontvangen. 
De voorzitter staat even stil bij 26 leden die aan onze afdeling zijn 

ontvallen. Vorig jaar ontvielen ons 27 leden.  
Gelukkig zijn er enkele leden bij gekomen, waardoor het ledenaantal 823 
personen bedraagt. 

  
2. Goedkeuring notulen van de vergadering van 28 september 2021. 

De notulen worden door de vergadering goedgekeurd. 
Naar aanleiding van de notulen: 

• De pinmogelijkheden werken tot tevredenheid. 

• Het tuinteam vraagt om uitbreiding van enkele personen. Wie is 
geïriseerd? 

• Eventuele suggesties voor een dagreis of andere activiteiten zijn 
welkom. 

• Een uitstapje duurt soms lang, voor enkele leden TE lang. dat is niet 

voor. Er zijn overigens diverse activiteiten die een halve dag duren. 
• De avondvierdaagse werd goed bezocht. Er deden veel actieve 

wandelaars mee. Mensen die in een rolstoel zitten zijn welkom, 
maar dat is niet de eerste doelgroep waarvoor de avondvierdaagse 
georganiseerd wordt. 

 
3. Mededingen. 

• Rabo-clubsupport. Deze actie wordt weer in september gehouden. 
De voorzitter brengt dit item onder de aandacht van de leden. 

• Ook de avondvierdaagse wil graag aan deze clubsupport meedoen 

en vraagt daarom om “reclame” via de KBO. Dit wordt door de 
voorzitter toegezegd. 

• De seniorenpagina in de Maas- en Niersbode wordt goed 
gewaardeerd. 

• Overleg tussen de wethouder en de vijf seniorenafdelingen van de 

gemeente Gennep is opgestart. Dit overleg verliep goed. Veel 
concrete toezeggingen zijn niet gedaan enkele onderwerpen zullen 

in de toekomst duidelijk worden. Het betreft veelal zaken van 
andere afdelingen. 

• Consumptieprijzen. De prijzen van consumpties zijn licht verhoogd 
en gelijkgetrokken met de GON. 

• Enquête. Het bestuur is van plan een enquête te houden over 

diverse onderwerpen. De uitkomsten worden mede gezien in het 
kader van toekomstige ontwikkelingen. 
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• Ledenwerving is een onderwerp wat al lang speelt. Nieuwe posters 

zijn verkrijgbaar bij de ledenadministrateur. 
•  De leden worden gewezen op verborgen eenzaamheid. Let eens op 

senioren in uw buurt of omgeving. Zijn zij mogelijk eenzaam, neem 
ze als introducee mee naar een van onze activiteiten. Met name de 
soos is een goede gelegenheid. 

• De voorzitter heeft geprobeerd, op verzoek van diverse leden, de 
uitgever van de Gennepenaar te bewegen het blad uit te blijven 

geven. Toekomstige ontwikkelingen moeten afgewacht worden. 
• De hobbyruimte zou veel beter benut kunnen worden. Het idee van 

een repair-café is naar voren gebracht. Wie wil daaraan 

meewerken? 
• Therese Hoen wil het bestuur bijstaan als secretaris. Het bestuur 

gaat daar graag op in. 
 

4. Behandeling van het jaarverslag 2021. 

Het jaar 2021 wordt bezien, het jaarverslag wordt behandeld. Hier zijn 
geen vragen of opmerkingen over waarna het jaarverslag werd is 

vastgesteld. 
 

5. Behandeling van het financieel verslag 2021. 
• De penningmeester licht het verslag toe. Het jaar 2021werd met 

een klein verlies afgesloten. 

• De opbrengsten van o.a. soos viel wat tegen, maar door corona 
konden vele zaken niet doorgaan. 

• De afdrachten aan Limburg en het land worden toegelicht. Zie ook 
hier onder. 

• De begroting wordt toegelicht. Inkomsten en uitgaven worden 

behandeld. De vrees bestaat dat de energiekosten verder zullen 
toenemen.  

• Er zijn geen vragen of opmerkingen. Waarna de stukken werden 
goedgekeurd. 

 

De voorzitter gaat in op de afdrachten aan KBO provinciaal en land. 
Hierover bestaat bij vele afdelingen onvrede gedurende de afgelopen 

jaren.  
Vertrek bij de KBO-provincie betekent weggaan bij de landelijke Unie.  
KBO-Brabant trad al uit het landelijke verband. Diverse provincies 

overwegen om uit het landelijk verband te stappen. Ook Limburg heeft pro 
forma de landelijke samenwerking opgezegd. Pro forma opzeggen 

betekent dat een half jaar van te voren aangegeven wordt dat het 
lidmaatschap per 1 januari in het volgende jaar wordt opgezegd. 
Momenteel wil de afdeling Gennep per 1 juli, samen met de afdelingen 

Milsbeek en Heijen, pro forma opzeggen. Een eventuele definitieve 
opzegging kan dan per 1 januari aanstaande plaatsvinden.  

Landelijke belangenbehartiging moet echter in stand blijven, vandaar dat 
het aansluiten bij een landelijke club gewenst blijft. 
Bij voorbeeld de koepel van senioren kent vele leden, waarvoor de 

belangen behartigd worden. Aansluiting daarbij zou kunnen via Federatie 
Algemene Senioren vereniging (FASv). Het bestuur wil gaan onderzoeken 

wat het beste is voor de leden van de afdeling Gennep. Zaken als clubblad, 
ledenadministratie en kortingen worden onderzocht. 
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Aan de vergadering wordt gevraagd of men het eens is met een pro forma 

opzegging. De vergadering is het ermee eens. In een extra 
jaarvergadering kan dan definitief beslist worden of aansluiting bij KBO-

Limburg blijft bestaan. De uitnodiging voor die vergadering zal een 
duidelijke toelichting kennen zodat ieder goed op de hoogte is. 
De vergadering is unaniem voor de pro forma opzegging per 1 juli. 

 
6. Verslag van de kascontrolecommissie. 

• De kascontrole heeft plaatsgevonden. Er zijn alleen complimenten, de 
penningmeester wordt decharge gegeven. 

• P. Wessels, C. Kersten en F. Esmeijer zitten in de nieuwe commissie. 

 
7. Bestuurssamenstelling. 

• Het bestuur doet de voordracht om Willemien Janssen te benoemen als 
nieuw bestuurslid. 

• Er zijn geen tegenkandidaten.  

• De vergadering is het met de benoeming eens, waarna Willemien 
plaats neemt achter de bestuurstafel.  

• Willemien stelt zich voor aan de vergadering. 
 

8. Rondvraag. 
Er bestaat een vraag naar de telefoonnummers van jarigen, ten behoeve 
van onze contactpersonen. De ledenadministratie neemt deze vraag mee. 

De bushalte bij de kerk is weg. Kan dit onderwerp wordt door het bestuur 
meegenomen naar de gemeente? Dit wordt toegezegd door de voorzitter. 

Er bestaat een leesclub, die nog groter zou kunnen worden. De voorzitter 
zegt toe dat dit meegaat in de nieuwsbrief. Overigens de kunstclub zit vol. 
 

Hierna sluit de voorzitter onder dankzegging de vergadering. 
 

De verslaglegger. 
Ger Michels. 


