
                   
 
                                       
 

KBO BRABANT     Secr. Dommelseweg 155  Tel.   040-2043697 

      5554 NP Valkenswaard   

Afd. Valkenswaard       Bankrek.no. NL63RABO 0152 9298 00   

      e-mail  : kbovalkenswaardsecretariaat@gmail.com 
      Website: www.kbo-valkenswaard.nl  

 
    
 

Verslag van de Algemene Ledenvergadering d.d. 11-02-2020. 

Aanwezig: 36 personen, zie presentielijst 

Afwezig met kennisgeving: M. Buiter; J. Willems, W. Peels 

 

1. Opening 

Voorzitter Peter Plompen heet allen welkom en opent de jaarvergadering. 

Er wordt om 1 minuut stilte gevraagd om de overleden leden te herdenken. 

Een dankwoord wordt uitgesproken voor de bestuursleden en de vrijwilligers. 

Door middel van een powerpoint presentatie geeft de voorzitter een toelichting op de activiteiten in 

2019 en de planning van 2020. 

Het jaaroverzicht 2019, zowel secretarieel als financieel, is aan de aanwezigen verstrekt.  

  

2. Mededeling/ extra agendapunten 

Er zijn geen extra agendapunten of mededelingen. 

 

3. Goedkeuring verslag algemene ledenvergadering 19-02-2019 

Het verslag van de algemene ledenvergadering, dat ook aan de aanwezigen is verstrekt, wordt zonder 

wijzigingen goedgekeurd. 

 

4. Secretarieel jaaroverzicht 2019 

De voorzitter neemt het jaaroverzicht 2019 door. De 4 pijlers van onze afdeling: Aandacht, 

Ontmoeting, Informatie en Belangenbehartiging lopen als een rode draad door de activiteiten van 

2019. 

De voorzitter staat stil bij de bestuurswisselingen in dit jaar. Het bestuur is nu weer op volle sterkte. 

Peter Plompen is in 2019 benoemd tot voorzitter; Ine Willems en Gerard van Nimwegen zijn tot het 

bestuur toegetreden. 

De nieuwsbrief “Het Journaal” en de website zijn aangepast. 

Er zijn geen extra activiteiten toegevoegd aan het programma. De bestaande activiteiten lopen naar 

wens. 

De werkgroep Ledenzorg ( cliëntondersteuner, vrijwillige ouderenadviseurs en ledenbezoekers) hebben 

weer veel leden bezocht en kunnen helpen.  

De voorzitter verzoekt de aanwezigen om te melden als er mensen hulp nodig hebben. 

In 2020 wordt een lid bezocht die 40 jaar lid is, een unicum. Zij zal in de bloemetjes worden gezet. Er 

is besloten  geen oorkonde meer aan te vragen bij KBO-Brabant. 

De werkgroep invullen belastingpapieren heeft 4 middagen de papieren ingevuld. 

 

Er zijn  binnen de afdeling 56 vrijwilligers aan het werk. Deze leden worden extra bedankt voor hun 

inbreng. Zonder vrijwilligers is het onmogelijk om de afdeling draaiende te houden. 

 

5. Beleidsplan 2016 – 2020 

Het nieuwe beleidsplan 2021 – 2026 zal worden opgesteld en in de jaarvergadering van 2021 worden 

voorgelegd aan de leden. 
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6. Financieel overzicht 2019 

 - verslag kascontrolecommissie - decharge penningmeester  

De kascontrolecommissie, bestaande uit Harrie van Beek, Harrie Pickaerts en Adriaan Staals, heeft in  

Juni/juli de financiële administratie gecontroleerd. Op 10-01-2020 is de totale financiële administratie 

gecontroleerd.  De heer Harrie van Beek spreekt namens de kascontrolecommissie uit dat de 

administratie er prima uit ziet. Er zijn geen onvolkomenheden geconstateerd en er wordt dan ook  

decharge verleend. 

 

De penningmeester loopt de cijfers nog eens door en geeft een toelichting op de posten. 

Er zijn meer inkomsten uit contributie dan begroot omdat er zich meer nieuwe leden hebben 

aangemeld. 

Een meevaller is de opbrengt uit de Rabo Clubkas en een donatie van SBGV. 

De activiteiten zijn geen kostenpost, kosten en inkomsten lopen ongeveer gelijk. 

De penningmeester bedankt de bestuursleden voor de aandacht die er is bij uitgaven. 

 

 - begroting 2020  

De begroting voor 2020 wordt toegelicht. De vergadering gaat akkoord met deze begroting. 

Voor 2020 staan geen nieuwe activiteiten op het programma. 

Mochten er leden zijn die ideeën hebben, dan dit graag melden. 

 

 - vaststellen kascommissie 2021 

Allereerst wordt de heer Harrie Pickaerts bedankt voor zijn deelname de afgelopen 2 jaar in de 

kascontrolecommissie. 

De heren Harrie van Beek en Adriaan Staals vormen de kascontrolecommissie voor 2021. 

De heer Jos Musters meldt zich als reserve. 

 

 - vaststellen contributie 2021 

De contributie voor 2021 blijft gelijk , nl. € 22,50. 

Mocht KBO-Brabant met een extra verhoging komen voor de afdracht dan zal een eventuele verhoging 

van de contributie met de leden worden besproken. 

De vergadering gaat akkoord met de contributie voor 2021. 

Extra melding: Ieder nieuw lid kan alleen maar lid worden als men per automatische incasso betaalt. 

 

7. Bestuursverkiezing 

Huidige bestuur bestaat uit: 

Peter Plompen, voorzitter; Walter Mertens, secretaris, ledenzorg; Jan Sanders, penningmeester; Jan 

Geurts, activiteiten, nieuwsbrief; Ine Willems, ledenadministratie; Gerard van Nimwegen, webmaster. 

Voor 2020 zijn herkiesbaar Walter Mertens en Jan Geurts. De vergadering geeft door middel van een 

applaus haar goedkeuring voor een volgende termijn. 

Jan Sanders heeft aangegeven dat hij geen nieuwe periode zal ingaan. 

De voorzitter geeft aan dat het jammer is dat Jan tot dit besluit is gekomen en dankt Jan hartelijk voor 

zijn inbreng en zijn meer dan zorgvuldige penningmeesterschap.  

Jan geeft aan dat de voornaamste reden om te stoppen de druk is die hij voelt bij het innen van de 

contributies. Leden die niet per machtiging betalen of te laat betalen moeten worden aangemaand en 

bezocht. Een andere reden zijn de hoge bedragen die er omgaan binnen de afdeling. Dit geeft te veel  

verantwoordelijkheid en is fraude gevoelig. 

De voorzitter waarschuwt nog een keer voor de zgn. berichten van banken . Hij geeft aan nooit te 

reageren maar persoonlijk naar de bank te gaan. Geen berichten openen op computer of telefoon. 

 

Als nieuw lid van het bestuur wordt Leny Peels voorgesteld. 

De vergadering keurt dit goed. 

Op verzoek van de voorzitter houd zij een kort praatje. Echt voorstellen is niet nodig. Ze is immers 

“een ouwe getrouwe”.  

 

De voorzitter vraagt de vergadering akkoord te gaan met de aanstelling van Leny Peels als secretaris 

en Gerard van Nimwegen als penningmeester. De aanwezigen stemmen hiermee in. 

 

 



                   
 
                                       
 

8.  Rondvraag  

Er volgt een korte presentatie van de kbo Valkenswaard website. www.kbo-valkenswaard.nl 

 

Charles Huibers geeft aan dat er erg snel een aanmaning wordt gestuurd. Er wordt in de nieuwsbrief 

vermeld voor 31 januari betalen, 16 januari krijgt men al een herinnering. 

Automatische afschrijving wordt in het begin van januari verwerkt. 

Voor volgende jaren zal hierop gelet worden. 

 

Harrie van Beek vraagt aandacht voor de problemen bij het verlengen van het rijbewijs voor 75+ ers. 

Hij heeft hulp gekregen van KBO-Brabant.  

De voorzitter geeft aan dat als er leden zijn die hierbij hulp nodig hebben zich tot hem of een ander 

bestuurslid kunnen richten en niet naar KBO-Brabant te gaan bellen.  

In maart komt hierover een bericht in de nieuwsbrief. 

 

Joop van Velthoven vraagt of een klushulp via KBO afdeling mogelijk is. 

De voorzitter verwijst naar Cordaad. 

 

Walter Mertens geeft aan dat men voor meerdere zaken zich bij Cordaad kan melden, bijv. 

Automaatje. Je moet je dan wel aan de regels houden en de goede weg behandelen. 

 

De heer Sprengers vraagt hoe te voorkomen dat de nieuwe penningmeester ook problemen krijgt met 

incasseren van contributie.  

Dit wordt nog binnen het bestuur besproken. Bij onwil worden leden geroyeerd. De vergadering keurt 

goed om een strenger betaalbeleid te gaan hanteren. 

 

Heer van Ham vraagt of men perse 50 moet zijn om lid te worden.  

Het protocol van KBO-Brabant schrijft deze leeftijd voor. De afdeling kan altijd bekijken of er een 

alternatieve mogelijk is. 

 

De voorzitter sluit de vergadering en dankt allen voor de aanwezigheid. 

 

Na het officiële gedeelte wordt er een quiz gespeeld met Kahoot. 

De 32 vragen gaan over KBO en worden door de deelnemers verassend vaak goed beantwoord. 

 

 

Leny Peels  

13-02-2020 
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