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Verslag algemene ledenvergadering 2018 gehouden op 19 februari 2019. 

1. Opening.                                                                                                                                         

De voorzitter heet iedereen hartelijk welkom en is verheugd dat men in zo’n grote getale 

aanwezig is. Er zijn berichten van verhindering ontvangen van W.Steussy, Jan en vrouw 

Gijsbers, Leny en Wil Peels, Peter Poell en Marijke , mevr. Rath.                                  

Aan de hand van een powerpoint presentatie zal de voorzitter toelichting geven over het 

gebeuren van het jaar 2018 en een vooruitblik werpen op 2019.                                  

Onze KBO afdeling staat voor ontmoeting, aandacht, informatie en belangenbehartiging. 

Deze onderwerpen komen uitvoerig aan de orde in het jaaroverzicht onder agendapunt 4 

van deze vergadering.                                                                                                   

Voor 2019 staan er niet veel veranderingen op de planning. De activiteiten blijven 

gehandhaafd. Het bestuur staat altijd open voor nieuwe ideeen van de leden.               

De voorzitter spreekt zijn waardering uit voor alle vrijwilligers want zij maken het mogelijk 

alle activiteiten uit te voeren.                                                                                                        

Na het officiële gedeelte van deze ledenvergadering is voor een ontspannend optreden 

gezorgd.                                                                                                                                      

De voorzitter vraagt even stilte voor de overleden leden van het afgelopen jaar en voor 

de leden die het momenteel moeilijk hebben. 

2. Mededelingen. – Extra agendapunten.                                                                                             

Iedereen heeft kennis kunnen nemen van de agenda en de bijbehorende stukken via het 

journaal. Er zijn geen extra agendapunten . 

3. Goedkeuring van het verslag ALV 2017.                                                                                              

Het verslag is via het journaal  aan de leden  aangeboden en was bij het binnenkomen 

vandaag nog verkrijgbaar. Er zijn geen op-of aanmerkingen gemaakt zo dat het verslag 

kan worden goedgekeurd. De voorzitter dankt de notulist. 

4. Jaaroverzicht 2018.                                                                                                                                 

Het jaaroverzicht kon van tevoren worden opgevraagd en ingezien door de leden. Er ziijn 

geen op-of aanmerkingen gemaakt.  De voorzitter gaat op enkele onderwerpen uit het 

verslag in. Zo  staat hij even stil bij :  de doelstelling, de contributie, het ledenaantal, het 

bestuur, de ontmoeting, de informatie, de belangenbehartiging.                          

Samenvattend stelt hij dat 2018 een jaar was vol activiteiten, vol werkzaamheden in het 
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zo goed mogelijk invullen van onze doelstellingen, energieslurpend door bestuurs-

hobbels en uiteindelijke wijziging in de samenstelling ervan. Hij spreekt nogmaals zijn 

dank uit voor alle leden die zich op een of andere wijze hebben ingezet voor de afdeling. 

5. Beleidsplan 2016-2020.                                                                                                                               

Er is momenteel geen aanleiding om het beleidsplan, geldend tot 2020, te wijzigen of 

aan te passen.  

6. Financieel Overzicht.                                                                                                                                      

Het financieel overzicht kon van tevoren worden ingezien door de leden. Er zijn geen op-

of aanmerkingen bij de penningmeester gemaakt.  De penningmeester licht   een aantal 

overzichten uitvoerig toe : het financiële rapport 2018, het verslag van de kascontrole-

commissie,, de begroting 2019, het vaststellen van de contributie 2020 en het benoemen 

van de kascontrole-commissie voor 2020.  

7. Bestuursverkiezing.                                                                                                               

Er zijn in het jaar 2018 een aantal bestuursleden  afgetreden. De bestuurlijke taken zijn 

onder  de 4 overblijvende bestuursleden verdeeld .                                                                        

De vergadering wordt gevraagd Peter Plompen die de taak als waarnemend voorzitter 

vervulde , te benoemen tot voorzitter van onze afdeling.  De vergadering gaat hiermee 

akkoord.                                                                                                                                       

Als aspirant bestuurlid is Ine Willems de gelederen komen versterken. Wij stellen voor 

om Ine nu te benoemen tot bestuurlid.                                                                                       

Ook heeft  recent Gerard van Nimwegen, reeds enige tijd als webmaster van afdeling en 

kring aktief betrokken,  zich als aspirant bestuurslid gemeld.  

8. Rondvraag en sluiting.                                                                                                                            

Ons lid Jacqueline van den Nieuwenhoven vraagt even  aandacht voor het door KBO 

Brabant geïnitieerd project “Veilig wonen” Zij is bereid via workshop hier uitvoerig op in 

te gaan op afdelingsnivo.                                                                                                                  

Er  volgt nu de bekendmaking van de winnaar van de  puzzel uit de laatste Journaal.                                                                                                             

Daar er verder geen vragen zijn sluit de voorzitter de algemene ledenvergadering 2018 

en dankt de aanwezige leden voor hun getoonde interesse en aandacht. 

 

                                                          


