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KBO GELDERLAND 
Afdeling Ede/Bennekom 

 
Notulen van de Algemene Leden Vergadering (ALV) van woensdag 16 
september 2020. 
Locatie: De Schuilplaats, Otterloseweg 18a, Ede. 

 
Aanwezig: 25 leden (zoals aangegeven op de door Trudy van Schoonhoven opgemaakte lijst 
van aanmeldingen).  
Voorts van het bestuur mevr. Annelies Tax (2e penningmeester) en de heren Arie van Alphen 
(voorzitter) en Adri. Koch, 1ste secretaris 
Afwezig (ziek): Trudy van Schoonhoven (bestuurslid commissie O & O),  
 
 

1: Opening door de voorzitter en vaststelling van de agenda 
a   Voorzitter  
De voorzitter opent om ca. 14.00 uur de vergadering en heet een ieder van harte welkom. Hij 
begroet in het bijzonder Wim en Bep Reimink die niet meer als lid maar als gasten aanwezig 
zijn. Ook een bijzonder Welkom aan Roel Kremers, lid van KBO-Ede maar tevens lid van het 
bestuur van de KBO Gelderland. 
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 leest hij een gedicht voor met de titel “Ode aan de vrijwilliger”(zie bijlage 1).  
Hij licht de bijzondere omstandigheden toe waarin de ALV plaats vindt. Helaas uiterst sober en 
zonder gezellig samenzijn na afloop van de vergadering. Hij spreekt zijn waardering uit voor al-
le aanwezigen die desondanks toch zijn gekomen.  
Door de Corona perikelen konden onze activiteiten helaas vanaf het voorjaar al geen door-
gang vinden. Wel zal de Kerstviering op 16 december worden gehouden. Ook daarvoor is ge-
kozen voor de Schuilplaats. Onze nieuwsbrief kon gelukkig toch steeds worden bezorgd bij 
onze leden dankzij Beer Radstaat en zijn vrijwilligersgroep. Hij merkt nog op dat onze mooie 
nieuwsbrief nog mooier zou kunnen worden wanneer er nog wat meer inbreng zou worden ge-
leverd door anderen dan het redactieteam. Schroom dus niet om uw bijdragen in te sturen. 
Verder noemt hij onze nieuwe website www.kbo-ede.nl. Hij bedankt hierbij Erik Erkelens en 
ook Annelies Tax die een grote rol hebben gespeeld bij de ontwikkeling ervan. 
 Verder meldt hij dat de financiële stukken, voorafgaande aan de behandeling van dit agenda-
punt, op nummer zijn verspreid en gevraagd wordt deze stukken aan het einde van de verga-
dering weer in te leveren. Hij vraagt verder aan de aanwezigen, i.v.m. de wet op de privacy, of 
iemand bezwaar heeft tegen plaatsing van een foto waarop hij/zij staat afgebeeld. Geen van 
de aanwezigen heeft bezwaar. 
 
b   Vaststelling agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 

2: Vaststellen van de notulen van de Algemene Leden Vergadering (ALV) 
van 20 maart 2019 
N.a.v.: blz.5 agendapunt 9a: Informatie bij Oranjefonds heeft geen concreet resultaat opgele-
verd v.w.b. subsidie voor de toen beoogde jaarlijkse busreis. 
Verder zijn er m.b.t. deze notulen, tekstueel noch inhoudelijk, geen opmerkingen. Met dank 
aan de opsteller Bertus Damman, worden de notulen goedgekeurd en ondertekend. 
 

3: Toelichting op het Algemeen Jaarverslag 2018 
 De secretaris geeft een opsomming en waar nodig een toelichting op het Algemeen Jaarver-
slag 2019.Hij noemt o.a. de activiteiten van de Vrijwillige Ouderen Adviseurs 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. 
 
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. 
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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 hebben aangeleverd. 
 

4: Financieel Jaarverslag 2018 
De voorzitter licht toe dat in het kader van de voorbereiding van de, in eerste instantie op 25 
maart j.l. geplande ALV, de financiële stukken door de toenmalig 1ste penningmeester, Wim 
Reimink zijn opgesteld. Wim heeft zich bereid verklaard desgewenst eventuele vragen over 
deze stukken te beantwoorden. 

 
a1   Balans 2019 
~ De post Algemene Reserve bedroeg ultimo boekjaar 2019 een bedrag van € 10.442,17.  
~ Het positief resultaat over het boekjaar 2019 bedraagt € 108,41.  
 
a2   Exploitatierekening 2019 

             *De inkomsten in 2019 zijn € 1.190,30 hoger dan begroot o.a. door: 
             ~ Aan contributiegelden van onze leden werd € 317,50 meer ontvangen dan begroot. 

~  Als oninbaar moest echter wel een bedrag € 94,00 worden afgeboekt. 
~ De subsidie van de Cosbo (Centraal Orgaan Samenwerkende Bonden voor Ouderen), be-
groot op € 3.500,00 bedroeg € 3.585,00 
~ Aan extra meer betalingen bij de inning van contributie werd iets minder ontvangen dan be-
groot (begroot € 750,00 en ontvangen € 591,25) 
*De uitgaven zijn € 1.153,11 minder geweest dan werd begroot. Dit is hoofdzakelijk te danken 
aan het feit van veel lagere kosten voor de nieuwsbrief. De kosten bedroegen € 3.479,93 ter-
wijl een bedrag van € 5.500,00 was begroot.  
 

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

steeds hoger geworden: vanaf 2007 is het bedrag van € 10,45 gestegen naar € 14,74 in 
2019/2020. Aan onze bezwaren tegen deze niet onderbouwde verhoging werd tot dusver niet 
tegemoet gekomen. De afdrachten worden overgemaakt naar KBOG die een groot gedeelte 
hiervan weer doorsluist naar de landelijke Unie KBO. 
 
Het ledenaantal bedroeg per 31 december: 
 2018: 540 2019: 526 
 
De voorzitter stelt voor om het resultaat over het boekjaar 2019 ten bedrage van 
€ 108,41, 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 vele werkzaamheden. De aanwezige 
leden onderstrepen de woorden van de voorzitter met een applaus. 
 
a4   De Kascontrolecommissie (KCC) 
De KCC, bestaande uit de leden Jan van den Boom, Richard Bakker en Cees Govers heeft 
een kort verslag van haar bevindingen opgesteld en verklaart dat de commissie op 18 februari 
2020 de boeken van de vereniging over het verenigingsjaar 2019 heeft ingezien ten huize van 
de 1ste penningmeester, de heer Wim Reimink en daarbij de Balans 2019 en de Jaarrekening 
2019 keurig op orde heeft bevonden, geverifieerd en akkoord bevonden. Het verslag is toege-
voegd 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 2019. 
De voorzitter bedankt hierna de leden van de KCC voor de verrichte werkzaamheden. 
 

5: Begroting 2019 
De voorzitter geeft een toelichting op de begroting 2020  
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De voorzitter licht toe dat de vergadering is opgesteld voor de Corona perikelen, Sinds maart 
konden de geplande activiteiten geen doorgang vinden. Wel zijn er uitgaven gedaan zoals 
bloemetjes voor de 80/90 jarigen en een bloemetje voor de bezorgers van de nieuws brief. En 
veel andere uitgaven zoals afdracht aan de Unie en KBOG, en bv. de nieuwsbrief en de Kerst-
viering gaan gewoon door. En voor het najaar zal bezien worden of we nog nieuwe activiteiten 
kunnen bedenken binnen de dan geldende beperkingen. Diverse posten kunnen achteraf af-
wijkend door de voortdurende onzekere situatie. Maar dat kan pas op een later tijdstip worden 
aangegeven. Hij stelt daarom voor de huidige begroting vast te stellen in haar huidige vorm. 

 
6: Definitief vaststellen contributie 2020 en vooruitzichten voor volgende jaren. 

-Het bestuur stelt voor om de contributie voor het kalenderjaar 2010 te handhaven op het ni-
veau van 2019, te weten voor alleenstaanden € 23,50 en voor echtparen/samenwonenden € 
40,00. De Algemene Ledenvergadering gaat hierna akkoord met het voorstel. 

 -Het vooruitzicht voor de komende jaren is heel onvoorstelbaar door de problemen bij Unie 
KBO en ook bij de KBO Gelderland. Met name ten aanzien van de hoogte van de afdracht van 
contributie aan de Unie en aan de KBOG. Als gevolg van onenigheid over de vorm van sa-
menwerking tussen PCOB en KBO zijn er 13 lokale afdelingen uit de KBOG gestapt. Daardoor 
verkeert de KBOG in financiële problemen. Ook gaat de afdracht aan de Unie, tegen de zin 
van de KBOG en ook van onze afdeling, steeds meer omhoog terwijl geen duidelijkheid wordt 
gegeven over de noodzaak van deze verhoging. Verder bestaat het bestuur van de Unie thans 
maar uit een persoon. Een zeer onwenselijke situatie waarin voorlopig geen verandering komt. 

 De lokale Gelderse afdelingen zullen in november op een Algemene Ledenvergadering van de 
KBO Gelderland de situatie bespreken. Besproken wordt o.a. een plan voor een nieuwe koers 
van de KBOG met de focus op ontwikkeling en vernieuwing. Voor dit project wordt 1 euro per 
lid van de lokale afdelingen gevraagd. Beoogd wordt om op deze wijze uit de problemen te 
komen en het ledenaantal te vergroten. Daarnaast horen we meer over de financiële situatie 
van de KBO Gelderland en de vraag of de KBO Gelderland wel binnen de Unie wil blijven. 
Over de afweging die wij daarna als lokale afdeling moeten maken zal het bestuur de leden tij-
dig informeren.   
 

7: Bestuursverkiezing 
7a   Volgens het rooster van aftreden zijn in 2020 geen bestuursleden aftredend. Wel zal het 
iedereen duidelijk zijn dat er grote behoefte is aan nieuwe bestuursleden ter versterking van 
het thans tot 4 personen afgeslankte bestuur..De voorzitter doet een dringend beroep op de 
aanwezigen om mogelijke kandidaten te zoeken binnen de eigen kennissen kring of familie. 
7b   Afscheid van de heer Bertus Damman als 2e secretaris. 
De voorzitter spreekt Bertus toe. Hij noemt de grote verdiensten van Bertus gedurende de lan-
ge tijd die hij bestuurslid is geweest. Een heel fijne collega waar alle bestuursleden altijd heel 
prettig mee hebben samen gewerkt. Hij was altijd heel correct en heel nauwgezet bij uitvoering 
van de secretariaatswerkzaamheden. Hij noemde verder ook de andere activiteiten zoals het 
zingen bij de Christelijke Oratoriumvereniging in Bennekom en, samen met Mariet, het opa en 
oma zijn met het bij behorende oppassen voor hun kleinkinderen. Hij bedankt Bertus tenslotte 
voor al zijn gewaardeerde activiteiten als bestuurslid en biedt hem een afscheidsplaquette aan 
met opschrift. Vervolgens bedankt Bertus hem voor de mooie woorden en geeft aan dat hij de 
afgelopen jaren met plezier en steeds in goede verstandhouding binnen het bestuur heeft ge-
werkt. 
7c Afscheid Wim Reimink als 1e penningmeester en Bep Reimink als lid en verslaggeefster 
van de maandelijkse activiteitenmiddagen. -De voorzitter memoreert dat we Wim kennen als 
zeer toegewijd penningmeester die zijn werk heel nauwgezet deed en er op lette dat er geen 
overbodige uitgaven werden gedaan. Ook kennen we Wim van zijn grote zorg voor het beper-
ken van de contributieafdracht aan de KBOG en de Unie KBO. Voor hem was het financieel 
handelen van de Unie uiteindelijk de reden om geen KBO-lid meer te willen zijn. Het bestuur 
heeft begrip voor dat standpunt maar vindt het bijzonder jammer om op deze wijze een goede 
penningmeester te moeten missen. Namens het bestuur biedt de voorzitter hem ten afscheid 
een geschenkenbon aan. 
Wim bedankt de prettige samenwerking binnen het bestuur en zegt bereid te zijn om zonodig 
te helpen eventuele financiële kwesties. 
-Namens het bestuur bedankt Adri Koch Bep voor haar verslaglegging, gedurende een groot 
aantal jaren, van de diverse activiteiten tijdens de maandelijkse middagen. De artikelen daar-
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over in de nieuwsbrief werden door de lezers zeer gewaardeerd. Als dank daarvoor biedt hij 
Bep een boeket bloemen aan. 
 

8: 8a Benoeming leden Kascontrolecommissie (KCC) voor het lopende jaar 2020 
 Volgens het rooster is aftredend de heer Jan van den Boom. 
In de KCC is Richard Bakker nu 3-de jaars en Cees Govers wordt 2e jaars. De voorzitter doet 
een oproep voor een nieuw reserve lid die volgend jaar als lid van de commissie zal optreden. 
(1-ste jaars). Niemand uit de zaal meldt zich. Het bestuur zal daarom zelf een kandidaat hier-
voor benaderen.  

 8b Benoeming commissie ledenwerving 
 De voorzitter zegt dat het bestuur een extra initiatief wil ontwikkelen om meer mensen als lid 

binnen te halen voor de KBO. Bedoeling is om een enkele geïnteresseerden te vinden die, 
samen met enkele bestuursleden, een commissie ledenwerving te vormen. Hij vraagt de aan-
wezigen om zich daarvoor te melden of eventueel daarvoor kandidaten aan te geven. 
 

9: Mededelingen vanuit het bestuur 
De voorzitter noemt enkele punten: 

 -De Kerstviering en Kerstlunch die op 16 december in de Schuilplaats zal worden gehouden  
 -Ideeën voor eventuele nieuwe activiteiten in dit najaar. 

-De dringende behoefte aan vervulling van de bestuursvacatures 
-De afweging die wij ook als lokale afdeling moeten maken naar aanleiding van de problema-
tiek binnen de Unie KBO en KBO Gelderland. Het bestuur zal hierover de leden tijdig informe-
ren.  
-Tenslotte wil hij Erik Erkelens bedanken voor zijn grote bijdrage aan de ontwikkeling van onze 
nieuwe website en zijn bijdrage aan de maandelijkse nieuwsbrief. Adri Koch reikt hem als dank 
een boeket bloemen aan. 
 

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

11: Sluiting van de vergadering 
Er zijn geen verdere vragen vanuit de ALV en de voorzitter sluit hierna om 15.20 uur de 
vergadering en bedankt iedereen voor hun aanwezigheid en inbreng. 
 
 
 
Ede, .......................september 2020 

 
 
 
Adri. Koch      Arie van Alphen 
1e secretaris       Voorzitter 
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Bijlage 1 
 

Ode aan de vrijwilliger 

Niet door anderen verplicht, maar uit een vrije wil. 

Bij het leven van een ander, 

sta jij even stil. 

Niet omdat het moet, maar omdat je het kan. 

Niet gedwongen, maar wel passend 

in jouw eigen levensplan. 

Belangeloos en spontaan, 

vanuit jouw eigen hart gegeven, 

ga jij als vrijwilliger door het leven. 

“Waarmee kan ik jou bedanken?” 

is een vraag die jij niet graag wil horen. 

Nee, geen materieel uitgesproken klanken 

kunnen jou daadwerkelijk bekoren. 

Een beloning die je aards gezien letterlijk kan betasten, 

voelt voor jou als opgedrongen lasten. 

“Nee, dank u…ik heb het met liefde voor u gedaan.” 

Dat zijn jouw woorden, 

het is een missie waar je bewust in bent gaan staan. 

Jouw ‘beloning’ mogen we zoeken in het geestelijk ontvangen. 

Liefde voor jouw naaste is voor velen onvoorstelbaar 

en soms zelfs een hartsverlangen. 

Dank je wel en onderschat nooit de kracht die jouw inzet toont. 

Een OPRECHT geven, wordt door liefde beloond 
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Bijlage 2 
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