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    KBO GELDERLAND  

Afdeling Ede/Bennekom  
       

Notulen van de Algemene Leden Vergadering (ALV) van woensdag 20 
maart 2019. 
Locatie: De Bosroos (hoek rotonde Veenderweg), ingang Rozenlaan te 
Ede. 

 
Aanwezig: 48 leden.  
Voorts van het bestuur de heren A.J. Damman (2de secretaris), A. Koch, 1ste secretaris en 
voorzitter ad interim, J.W. Reimink (1ste penningmeester) en de dames G.A.T.M. van Schoon-
hoven (bestuurslid commissie O & O), en mevr. A.E. Tax (2depenningmeester). 
Afwezig met kennisgeving: de  dames Wil de Graaf, Sylvia Jeurissen, Tineke Koch, Tonny 
Straatmann, Tonny Slangen en verder de heren Charles Slangen en Herman Arts,  
 
 

1: Opening door de voorzitter a. i. en vaststelling van de agenda 
a   Voorzitter a.i. 
De voorzitter a.i., Adri Koch opent na het luiden van de bel door Beer Radstaat, om exact 
14.00 uur de vergadering en heet een ieder van harte welkom. 
Allereerst vraagt hij een ogenblik stilte en indien mogelijk te gaan staan om de leden die ons in 
het afgelopen verenigingsjaar ontvallen zijn te kunnen herdenken. 
Vervolgens vermeldt hij de namen van de leden die verhinderd zijn deze vergadering bij te 
wonen en leest hij een gedicht voor met de titel “Dank aan de vrijwilliger”(zie bijlage 1).  
Verder meldt hij dat de financiële stukken, voorafgaande aan de behandeling van dit agenda-
punt, op nummer zullen worden verspreid en gevraagd wordt deze stukken aan het einde van 
de vergadering weer in te leveren. Verder liggen er op elke tafel een viertal exemplaren van 
zowel de agenda, het Algemeen Jaarverslag 2018 alsook van de notulen van de ALV van  
21 maart 2018.  
 
b   Vaststelling agenda 
De voorzitter a.i. stelt voor om aan agendapunt 7 het onderdeel 7c toe te voegen. Dit betreft 
het voorstel "Bestemming reserves” 
Verder om na agendapunt 5 een pauze in te voegen.  
De vergadering gaat hiermede akkoord en de agenda wordt hierna ongewijzigd vastgesteld. 
 

2: Vaststellen van de notulen van de Algemene Leden Vergadering (ALV) 
van 21 maart 2018 
Janus van Riel merkt op dat op pagina 7 Adri  Koch als voorzitter a.i. staat vermeld. Dat moet 
echter zijn A.C.C. van Riel want hij heeft in deze vergadering gefungeerd als ad hoc voorzitter. 
Dit vanwege ziekte van Adri Koch. 
Verder zijn er m.b.t. deze notulen, tekstueel noch inhoudelijk, geen opmerkingen. Deze zijn in 
verkorte vorm in de Nieuwsbrief van mei 2018 en ook op de website geplaatst. Met dank aan 
de 2de secretaris Bertus Damman, worden de notulen goedgekeurd en ondertekend. 
 

3: Toelichting op het Algemeen Jaarverslag 2018 
 De voorzitter ad hoc geeft een opsomming en waar nodig een toelichting op het Algemeen 
Jaarverslag 2018. Nieuw is onder meer de nieuwe wet op de privacy welke in 2018 van kracht 
is geworden. In dit verband meldt de voorzitter dat er foto’s worden gemaakt voor de Nieuws-
brief en hij informeert of iemand bezwaar heeft tegen plaatsing van een foto waarop hij/zij staat 
afgebeeld. Geen van de aanwezigen heeft bezwaar. 
Verder noemt hij o.a. de goed bezochte activiteitenmiddagen, de nieuwe redactiecommissie 
voor de nieuwsbrief die in 2018 van start is gegaan, de activiteiten van de Vrijwillige Ouderen 
Adviseur en het aantreden van Liesbeth Meens als nieuwe VOA  en het belangrijke werk van 
het Huba-team. Van de Ophaal Service wordt nog weinig gebruik gemaakt. Het kan zijn dat 
het nog niet zo bekend is dat dit mogelijk is maar ook dat het desbetreffende lid het zelf lukt 
om gehaald en gebracht te worden door vrienden, kennissen of familie. 
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Het bestuur wil bij dezen alle vrijwilligers danken voor hun grote inzet. Zonder hen zou 
de KBO Ede-Bennekom niet zijn wat het nu is. 
 
Aangezien er vanuit de vergadering geen verdere vragen zijn, wordt het verslag vervolgens 
vastgesteld en goedgekeurd. Dit met dank aan al diegenen die de kopij van de betreffende 
onderdelen hiervoor aan de eindredacteur Adri Koch hebben aangeleverd te weten Trudy van 
Schoonhoven (O & O), Charles Slangen (Ledenadministratie),  Douwe Ettema (coördinator-
Huba team, belastingactiviteiten),  Frans Bik (VOA, Vrijwillige  Ouderenadviseur) en Gerda 
Hiensch (Zorg en Welzijn en Ophaal Service). 
 

4: Financieel Jaarverslag 2018 
De 1ste  penningmeester, Wim Reimink geeft een toelichting op de door hem verstrekte cijfers. 
 
a1   Balans 2018 
~ De post Algemene Reserve bedroeg ultimo boekjaar 2018 een bedrag van € 21.966,82.  
~ Het positief resultaat over het boekjaar 2018 bedraagt  € 225,35..  
 
a2   Exploitatierekening 2018             

             ~ De inkomsten in 2018 zijn met € 3.147,09 beduidend hoger dan begroot o.a. door: 
             ~ Als contributiegelden van onze leden werd € 1.247,75 meer ontvangen dan begroot.. 

~ Dit heeft vooral te maken met een hoger bedrag aan ontvangen contributie (€ 1.247,75)  
   als gevolg van de door de ALV goedgekeurde contributieverhoging in 2018. 

                Als oninbaar moest echter wel een bedrag € 181,00 worden afgeboekt. 
~ De post Donaties/giften is beduidend hoger dan begroot (€ 590,50 meer). In een aantal  

                gevallen werd iets meer betaald dan de verplichte contributie bijdrage. 
   Zo werd van een lid een contributiebijdrage ontvangen van € 123,50 i.p.v. de verplichte  
   bijdrage van € 23,50. Bij navraag door de penningmeester bij dit lid bleek dit geen vergissing  
   te zijn, doch doelbewust een extra gift ter grootte van € 100,-..   
~ De post Bijzondere baten is € 1.220.24 hoger uitgevallen. Dit is vooral te danken aan het feit  
   dat door de Gemeente Ede een subsidie bedrag was toegekend voor de 3 Ouderenbonden  
   KBO, PCOB en ANBO.  
   In 2018 werd de ANBO Ede echter opgeheven en als zodanig kon het gereserveerde ANBO 
   bedrag na overleg hierover evenredig worden verdeeld worden tussen de KBO en PCOB.  
 

            a3    Algemene informatie  
              ~ De afdrachten per lid aan de Unie KBO en KBO Gelderland waren in de afgelopen jaren 

     als volgt: 
  -  in 2010  € 11,60 -  in 2011  € 11 ,60 -  in 2012 € 11,95  -  in 2013  € 12,95 
  -  in 2014  € 13,35  -  in 2015  € 13,70  -  in 2016  €14,20 -  in 2017  € 14,20 
  -  in 2018  € 14.35 -  in 2019  € 14,74 
 

                           De afdrachten worden overgemaakt naar KBOG die een groot gedeelte hiervan weer door- 
                           sluist naar de landelijke Unie KBO. 

 
 Tot 2017 werd de bijdrage aan de Unie KBO vastgesteld op basis van het aantal leden per  
 31 december van het voorgaande jaar. 
 Vanaf 2018 wordt de afdracht voor het 1-ste halfjaar vastgesteld op basis van het aantal leden  
 per 31 december van het voorafgaande jaar en per 30 juni 2018 op basis van het aantal leden 
 voor het 2e halfjaar 2018.Deze regeling is in het algemeen gunstiger. 
 
Het ledenaantal bedroeg per 31 december: 
2015: 599      2016: 572 
2017: 564      2018: 540 
 
De penningmeester stelt voor om het resultaat over het boekjaar 2018 ten bedrage van 
€ 225,35, toe te voegen aan de Algemene Reserve. 
De vergadering gaat akkoord met dit voorstel. 
 
Vanuit de vergadering zijn er geen verdere opmerkingen en vragen en hierna bedankt de 
voorzitter de 1ste penningmeester Wim Reimink voor zijn heldere toelichting en vele werk-
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zaamheden. De aanwezige leden onderstrepen de woorden van de voorzitter met een luid ap-
plaus. 
 
a4   De Kascontrolecommissie (KCC) 
De KCC, bestaande uit de leden Janus van Riel, Jan van den Boom en Richard Bakker doet 
bij monde van Jan van den Boom kort verslag van haar bevindingen en verklaart dat de com-
missie op 26 februari 2019 de boeken van de vereniging over het verenigingsjaar 2018 heeft 
ingezien ten huize van de 1ste penningmeester, de heer Wim Reimink en daarbij de Balans 
2018 en de Jaarrekening 2018 keurig op orde heeft bevonden, geverifieerd en akkoord be-
vonden. Het verslag is toegevoegd aan de financiële stukken (bijlage 2) 
Door het bestuur is hierna op voorstel van de KCC aan de penningmeester décharge verleend 
voor de financiële verantwoording over het verenigingsjaar 2018 waarna het bestuur vervol-
gens door de Algemene Ledenvergadering wordt gedechargeerd voor het gevoerde financiële 
beleid in het verenigingsboekjaar 2018. 
De voorzitter bedankt hierna de leden van de KCC voor de verrichte werkzaamheden. 
 

5: Begroting 2019 
De penningmeester geeft een toelichting op de begroting 2019  
Vanuit de vergadering informeert de heer Cees Govers waarom de begroting 2019 voor de 
Nieuwsbrief € 1000,- lager is dan in 2018. 
De penningmeester licht toe dat de lay-out en opmaak vanaf medio 2017 niet meer verzorgd 
kon worden door een eigen lid en vervolgens uitbesteed werd aan een extern communicatie-
bureau in Renkum. De Nieuwsbrieven werden toentertijd gedrukt bij een internetdrukker.  
Dit impliceerde dat de totale kosten van de Nieuwsbriefuitgaven in 2018 aanzienlijk hoger zijn-
uitgevallen dan in voorgaande jaren. 
In de loop van 2018 kon gelukkig de redactie van de Nieuwsbrief uitgebreid worden met ons 
KBO lid Erik Erkelens die deskundig is op het terrein van lay-out en opmaak en vanaf septem-
ber 2018 is de samenwerking met het communicatiebureau beëindigd. De Nieuwsbrieven wor-
den nu ook gedrukt bij een andere internetdrukker. Al met al zijn de kosten voor de Nieuws-
brief hierdoor lager. 
Vanuit de vergadering zijn met betrekking tot dit agendapunt geen verdere opmerkingen waar-
na de begroting 2019 door de Algemene Ledenvergadering unaniem wordt vastgesteld en 
goedgekeurd. 
Hierna spreekt vanuit de vergadering Richard Bakker zijn grote waardering uit voor het vele en 
deskundige werk van onze 1-ste penningmeester  
Wim Reimink benadrukt dat dit niet alleen zijn werkzaamheden betreffen maar ook van onze 
2-de penningmeester Annelies Tax. Zij verzorgt de ledenadministratie/contributie inning, het-
geen veel tijd en energie vergt. 
 
De vergadering wordt hierna om 15.05 uur onderbroken voor een pauze van ongeveer 
15 minuten en daarna vervolgd met agendapunt 6. 
Na de pauze deelt de voorzitter mede dat de presentie lijsten rond zullen gaan ter onder-
tekening. 
 

6: Definitief vaststellen contributie 2019 en vooruitzichten voor 2020 en volgende jaren. 
Het bestuur stelt voor om de contributie voor het kalenderjaar 2019 te handhaven  --dit on-
danks een negatieve begroting--  op het niveau van 2018, te weten voor alleenstaanden  
€ 23,50 en voor echtparen/samenwonenden € 40,00. 
De Algemene Ledenvergadering gaat hierna akkoord met het voorstel de contributie voor 2019 
te handhaven op het niveau van 2018. 
 

7: Bestuursverkiezing 
7a   Volgens het rooster van aftreden zijn in 2019 aftredend en weer herkiesbaar Wim Reimink 
en Adri Koch. Bertus Damman is aftredend en stelt zich niet herkiesbaar. De ALV gaat una-
niem akkoord met het opnieuw benoemen van Wim Reimink tot 1-ste penningmeester en Adri 
Koch tot 1-ste secretaris.  
Adri Koch spreekt zijn waardering uit voor het vele werk dat Bertus als 2-de secretaris heeft 
verricht in de afgelopen 12 jaar en ook voor het feit dat hij heeft aangegeven om gedurende de 
periode dat er nog geen opvolger is gevonden, zo veel mogelijk de werkzaamheden van 2-de 
secretaris wil voortzetten. 
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7b   Voor de voorzittersvacature functie wordt voorgesteld om Arie van Alphen te benoemen 
tot voorzitter.  
De Algemene Ledenvergadering gaat hiermede onder luid applaus unaniem akkoord  
Hierna overhandigt Adri de fraaie door ons lid Herman Arts zelfgemaakte voorzittershamer aan 
Arie waarna hij plaatsneemt achter de bestuurstafel en de voorzittershamer ook even daad-
werkelijk hanteert. 
Adri wenst de nieuwe voorzitter veel succes en wil hem graag het woord geven. 
De nieuwe voorzitter neemt hierna het woord en stelt zich voor. Hij memoreert een aantal 
(speer) punten welke in het lopende jaar maar ook in de jaren daarna volop aandacht zullen 
vragen, te weten: 
! Aanwas nieuwe leden.  

Het ledenaantal vertoont al een aantal jaren een dalende lijn door vertrek maar vooral ook 
door overlijden van huidige leden. Dit wordt te weinig gecompenseerd door te weinig aan-
was van nieuwe leden. Er moet energie gestoken worden om deze trend om te buigen.  
Oproep: kijk vooral goed om u heen. 

! Fusieproces KBO/PCOB 
Het bestuur vindt de fusie een goede zaak maar dit mag niet tot hogere kosten leiden. In-
tegendeel, verwacht mag worden dat een fusie juist lagere kosten met zich mee brengt 
maar hierover zijn er de nodige twijfels. 
Er moet een Plan Van Aanpak zijn maar die heeft de voorzitter (nog) niet gezien. 
De structuur van de KBO is: lokale KBO afdeling >> provinciale KBO >> Landelijke  Unie 
KBO. De PCOB kent geen “provinciale tussenlaag”. Bij de KBO gaat de verplichte afdracht 
naar de provinciale KBO die daarna een belangrijk deel doorsluist naar de landelijke Unie 
KBO. Bij de PCOB gaat de afdracht rechtstreeks naar de landelijke PCOB. 
Een 5-tal provinciale KBO’s is niet tevreden met de huidige structuur, er is een protestactie 
op gang gekomen en enkele lokale KBO afdelingen hebben de Unie KBO verlaten. 

! De contributie moet vastgesteld worden op basis van reële cijfers en niet op basis van be-
grotingscijfers zowel bij onze eigen lokale afdeling maar ook bij de provinciale KBO en bij 
de Unie KBO.  

! Invulling bestuur vacatures 
Er zijn nu 2 vacatures, te weten die van 2-de secretaris en van PR. 
 Arie doet een dringende oproep: ‘kijk goed om u heen’ zodat deze vacatures opgevuld 
kunnen worden. 

! Keurmerk Senior Vriendelijk Ziekenhuis Gelderse Vallei.   
De COSBO heeft een brief geschreven naar het ziekenhuis De Gelderse Vallei. Dit n.a.v. 
het feit dat dit ziekenhuis niet meer het keurmerk ‘Senior Vriendelijk’ heeft. In de brief 
wordt nu de vraag gesteld hoe nu de seniorenzorg/seniorenvriendelijkheid is gewaarborgd. 
Inmiddels is de bedoelde brief beantwoord en daarin worden een aantal items genoemd 
welke moeten aangeven dat het ziekenhuis nog steeds senior vriendelijk is. De teamma-
nager Hanneke Snellen geeft in de brief aan dat ze graag e.e.a. mondeling bij de COSBO 
wil toelichten. 

! Bezuinigingen Sociaal Domein. 
De gemeente Ede heeft aangekondigd dat er dit jaar en de komende jaren jaarlijks  € 3,5 
mln. bezuinigd moet worden op het Sociaal Domein.  
De COSBO heeft hierover grote zorgen en heeft een brief geschreven naar de het College 
van B & W. Op 21 maart wordt hierover vergaderd met de Gemeenteraad.  
Tenslotte spreekt de nieuwe voorzitter zijn dank uit voor het vele werk door de vrijwilligers. 
 

7c   Bestemming Algemene Reserve 
Het bestuur stelt voor om de post Algemene reserve op te splitsen in meerdere posten tenein-
de meer duidelijkheid te geven over de doeleinden waarvoor de reserves t.z.t. kunnen worden 
aangewend.  
Wim Reimink merkt op dat de post Algemene Reserve vrij hoog is en dat het verstandiger is 
om een bedrag ter grootte van € 15.000,- te benoemen voor speciale bestemmingen en deze 
bedragen hiervoor dan te reserveren. 
 
De voorgestelde doeleinden zijn: 
 
! Voorziening ziekenbezoek    €   1.000,- 
! 35 jarig Jubileum KBO in 2020   € 10.000,- 
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! Investeringsreserve communicatie/archivering €   2.500,- 
! Onderhoud website     €      500,- 
! Contributieaanpassing door Unie KBO/KBOG €   1.000,- 

                                                                                  --------------- 
Totale bedrag bestemming reserve                 € 15.000,- 
 

                     Na deze toelichting stelt de voorzitter aan de ALV voor om akkoord te gaan met dit voorstel. 
                     De ALV gaat hiermede unaniem akkoord. 
 

8: Benoeming leden Kascontrolecommissie (KCC) voor het lopende jaar 2019 
 Volgens het rooster is aftredend de heer Janus van Riel. 
In de KCC is Jan van den Boom nu 3-de jaars. Richard Bakker was reserve lid en wordt nu 2-
de jaars. Als nieuw reserve lid meldt zich ter vergadering de heer Cees Govers (1-ste jaars). 
Voorgesteld wordt om Cees Govers te benoemen als lid van de KCC.  
De ALV gaat hiermede akkoord. 
 

9: Mededelingen vanuit het bestuur 
 
a   Trudy van Schoonhoven (O & O) vraagt aandacht voor de komende activiteiten in het jaar  
     2019; zoals de ‘knutsel middag’ op 17 april en de volgende etentje van de Eetgroep op  
     30 april. 
     Verder memoreert ze de gezamenlijke busreis van KBO /PCOB op 23 mei. Hierbij kunnen  
     er zowel van KBO- als PCOB zijde een maximaal aantal personen deelnemen aan deze  
     activiteit. De reis gaat naar Twente (Ootmarsum e.o.). De kosten bedragen € 65,- pp. 
     Kees Huikeshoven merkt op dat er voor een dergelijke activiteit volgens hem subsidie is te 
     verkrijgen bij het Oranjefonds. Trudy zal dit navragen. 
 
b   Greet Groeneveld oppert de idee dat kinderen hun moeder op moederdag een cadeau 
     kunnen geven b.v. in de vorm van een geldelijke bijdrage voor de KBO busreis en deze 
     suggestie op te nemen in de Nieuwsbrief welke eind april verschijnt. De redactie van de  
     Nieuwsbrief heeft deze suggestie genoteerd. 
 
c   Ria Funk merkt op dat de waardebonnen van ‘Ede Doet’ misschien ingezameld/gedoneerd  
     kunnen worden voor de KBO. Mogelijke oproep hiervoor plaatsen in de Nieuwsbrief. 
     Dit idee zal nader bekeken worden op haalbaarheid. Mogelijk kan men deze waardebonnen  
     niet bestemmen voor een activiteit van een vereniging. 
 
d   Vilma Schellenberg vraagt zich af of we in 2019 nog gaan eten met Jules van Slooten als  
     kok. Trudy antwoordt dat dit in 2019 niet mogelijk is onder meer omdat Jules ziek is. 
 

12: Rondvraag   
Er zijn geen vragen m.b.t. dit agendapunt 
 

 13: Sluiting van de vergadering 
Er zijn geen verdere vragen vanuit de ALV en de voorzitter ad hoc sluit hierna om 15.55 uur de 
vergadering en bedankt iedereen voor hun aanwezigheid en inbreng. 
 
 
 
Ede, .............maart 2020 

   
 
 
A.J. Damman      Arie van Alphen 
2esecretaris a.i.      Voorzitter 
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Bijlage 1 
 
Er is veel egoïsme in het leven, 
Velen willen steeds meer en meer, 
Zijn niet blij met wat ze geven, 
Zeggen practisch nooit “dank u” meer. 
 
Gelukkig zijn er nog die om iemand geven. 
Die steken net iets anders in elkaar. 
Als vrijwilliger gaan ze door het leven  
en staan voor een ander klaar. 
 
Ze zijn niet op jacht naar geld en goed, 
men voelt hun warmte stromen. 
Ze zijn bescheiden, geven moed 
door even maar naar hier te komen. 
 
Waarom geen mooi verdiende complimenten  
voor deze harten van zilver en goud. 
Waarom geen mooie monumenten,  
ze zijn toch uniek, bijzonder en vertrouwd. 
 
Vrijwilligers, jullie inzet is belangrijk in ons leven. 
Daarom wil ik jullie bedanken voor wat je doet. 
Voor alles wat jullie hebben gegeven, 
de vriendschap en de geschonken moed. 
 
Bron: Yvette Vanavermaete (Triestesse) 
 
 
Bijlage 2 
 

 


