Algemene Vergadering KBO Gelderland
(Concept) Notulen 25 april 2018
Tijd
Locatie
Kenmerk

:
:
:

10.30 – 12.00 uur
Zalencentrum Wieleman Westervoort
180425-AV-NT-MC

Aanwezig aantal personen: 127 personen
Aanwezig aantal afdelingen: 55 afdelingen
Aalten

Duiven

Oud Zevenaar & Ooy

Afferden

Ede-Bennekom

Overasselt/Nederasselt

Alphen

Eibergen

Puiflijk

Alverna

Elst/Overbetuwe

Renkum

Apeldoorn-Epe

Gendringen

Rheden/Rozendaal

Arnhem

Groenlo

Rijnwaarden 50+

Babberich

Harreveld

Silvolde-Terborg

Beltrum

Hengelo

Ulft

Bemmel-Doornenburg

Heumen

Wageningen

Bergharen/Hernen/Leur

Horssen

Wehl en Nieuw-Wehl

Beuningen

Keijenborg

Westervoort

Culemborg

Leuth

Weurt

Deest

Lichtenvoorde

Wijchen

Didam

Lievelde

Winssen

Doesburg

Malden

Winterswijk

Doetinchem/Gaanderen

Neede

Zevenaar

Drempt/Hummelo/Keppel

Nijmegen

Zutphen/Warnsveld

Dreumel

Noord
Veluwe/Hattem/Heerde/Wezep

Druten

Nunspeet

Bestuur KBO Gelderland
Dhr. P.J.J.M. Peters
Dhr. Th. B. van Pomeren
Dhr. W.M.A. Fleischeuer
Dhr. W.G. van Lier
Dhr. G.B.N. Wolters
Mw. B.M. Naijen
Dhr. R. Kremers
Mw. R. Aartsen - den Harder
Dhr. H. Zieleman - afwezig
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verder aanwezig: vrijwilligers van de projectgroepen, PCOB Duiven, KBO Overijssel, KBO-Brabant, oud
voorzitter van het bestuur mw. Kempen en afgevaardigden van het landelijk kantoor KBO-PCOB.
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1. Opening door dhr. Paul Peters, voorzitter
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom, met een speciaal welkom aan landelijk
voorzitter KBO-PCOB dhr. v.d. Kruijs, directeur KBO-PCOB mw. Vanderkaa en voorzitter van KBO
Overijssel dhr. Pieper. We verwachten nog dhr. L. Bisschops voorzitter KBO-Brabant en prof. mr.
Marjan Olfers (bijzonder hoogleraar sport en recht aan de Vrije Universiteit), zij zal in de middag een
lezing verzorgen.
Ook een speciaal welkom aan de nieuwe bestuursleden van KBO Gelderland: dhr. R. Kremers en mw.
R. Aartsen.
2. Overweging door mw. Ria Aartsen, bestuurslid
Mw. Aartsen houdt een korte overweging over armoede onder ouderen en leest het verhaal “Brood
zal ik geven” voor.
3. Mededelingen door dhr. Paul Peters, voorzitter
-

-

-

-

Karin Goes heeft op 1 februari 2018 een dochter gekregen, Puck. Het voorstel is om een
passend cadeau aan te bieden namens de afdelingen. Dit wordt met groot applaus ontvangen.
Moeder en kind maken het goed.
Samenwerking met KBO-Brabant heeft de aandacht van KBO Gelderland en wordt verder
onderzocht.
De verbouwing van het kantoor van KBO Gelderland (grote cursusruimte) levert veel voordeel
op omdat er geen externe ruimten gehuurd hoeft te worden. Er hebben al verschillende
cursussen plaatsgevonden zoals de cursussen voor Voa’s en Belastinginvullers.
Lokale belangenbehartiging: de werkgroep heeft afdelingen ondersteund om voor de
gemeenteraadsverkiezingen punten in te brengen. Ook nu naar het nieuwe college is het
noodzaak om de belangen van KBO-PCOB aan te kaarten. De werkgroep zal met adviezen
komen.
Dhr. Peters heeft contacten met De Vereniging Dorpshuizen Kleine Kernen Gelderland. Deze
contacten zijn voor ons van belang.
Mededelingen door Theo van Pomeren, secretaris

-

-

-

Voor de Algemene Vergadering hebben zich 56 van de 84 afdelingen aangemeld. Er zijn 55
afdelingen aanwezig.
Vanaf november 2017 tot nu heeft KBO Gelderland aan vijf KBO leden een Zilveren speld
uitgereikt.
Er zijn afdelingen die meer dan drie bestuursleden hebben aangemeld. De bedoeling is dat er
per afdeling maximaal 2 tot hoogstens 3 bestuursleden aanwezig zijn.
N.a.v. een vraag van afdeling Nunspeet wordt vermeld dat de afdracht aan KBO Gelderland
niet is veranderd terwijl de afdracht aan de Unie KBO verhoogd is vanwege de indexering. Dit
kost KBO Gelderland 16 ct. per lid. Dit wordt vooralsnog niet in rekening gebracht bij de
afdelingen; voor 2018 is zelfs een korting van 2 euro afgesproken. Er wordt nu alvast in ‘de
week’ gelegd dat, mede vanwege de indexeringen, dit te zijner tijd mogelijk toch tot een
verhoging van de contributieafdracht moet worden overgegaan.
Subsidieaanvragen: Maria Smits is druk bezig met subsidieaanvragen. Bij het Oranjefonds is
een aanvraag gedaan waar binnenkort uitsluitsel over verwacht wordt. Het VSB fonds heeft al
een toezegging gedaan van € 15.000 voor het organiseren van scholingsbijeenkomsten.
Bijeenkomsten: 14 mei a.s. scholingsbijeenkomst Veiligheid in en om huis, 31 mei a.s. Gracieus
ouder worden. Zie ook de verstuurde Nieuwsflits van april.
Tom Marijnissen van Renkum: KBO Renkum is onlangs gefuseerd met PCOB Renkum. Vanaf 1
maart 2018 heten zij Seniorenbond Renkum. Vanaf 50 jaar zijn mensen welkom bij de bond.
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-

-

KBO Gelderland gaat afdelingen ondersteunen in de samenwerking met PCOB wanneer zij uit
eigen kring niet voldoende bestuursleden kunnen vinden. De afdeling IJsselsenioren is één van
de eersten hierin.
Er zijn veel vragen over de uitvoering van de nieuwe Wet AVG. KBO-PCOB geeft binnenkort
een handleiding uit voor de afdelingen. KBO Gelderland zal hierover informatie verstrekken.

4. Vaststellen Verslag Algemene Vergadering 29 november 2017
Pagina 5:
Dhr. Keijbets is niet van afdeling Renkum maar van Wageningen. Dit zal worden aangepast in het
verslag.
Er zijn verder geen opmerkingen of vragen ten aanzien van het verslag.
De secretaris heeft een aanvulling op het verslag:
Het Belastingproject is tot nu toe goed verlopen. Kantoor geeft aan dat er aanzienlijk minder
telefoontjes binnen komen zoals er nu gewerkt wordt.
Het verslag is door de Algemene Vergadering met bovenstaande wijziging vastgesteld.
5. Vaststellen Jaarverslag KBO Gelderland 2017
De Algemene Vergadering heeft geen opmerkingen, vragen of voorstellen tot wijziging, daarmee is het
Jaarverslag van KBO Gelderland 2017 vastgesteld door de AV.
6. Verslag controle door de financiële commissie
Dhr. Hent Hopman stelt dat de commissie geen onregelmatigheden heeft aangetroffen in het
financieel verslag 2017.
De commissie stelt dan ook aan de vergadering voor het financiële verslag vast te stellen en de
penningmeester decharge te verlenen.
7. Vaststellen Financieel Verslag 2017
Toelichting van dhr. Wil Fleischeuer, penningmeester:
De financiële positie is het afgelopen jaar behoorlijk gewijzigd. Dit heeft twee oorzaken, enerzijds het
amendement van de groep EWARE: de afdracht van de contributie is eenmalig met 2 euro p.p.
verlaagd. Anderzijds het vertrek van een medewerkster van kantoor: dit kostte KBO Gelderland een
groot bedrag. Deze twee zaken geven een flinke dreun op het eigen vermogen.
De verwachting komende jaren is dat het aantal leden verder zal gaan dalen. We hopen dit te keren
bv. door wat Renkum gedaan heeft: de leeftijdsgrens naar 50 te brengen i.p.v. 65 plus. De aanwas van
onderaf is belangrijk voor onze toekomst. Over het algemeen neemt het animo om lid te worden van
een vereniging af. Bestuursleden vinden blijft ook een lastig probleem.
Vragen uit de zaal:
Silvolde, dhr. Raben:
Op pagina 21 staat dat er een bedrag van € 17.500 is ontvangen van St. Vrienden van KBO Gelderland
voor een ‘nieuw project’. Wat is dit nieuwe project?
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Antwoord:
Het gaat hier niet om een nieuw project maar om het huidige Belastingproject waarvoor het gebruik
van een nieuw aangiftesysteem nodig was (eHerkenning i.p.v. Fiscaal gemak).
Er zijn verder geen vragen.
Opmerking van dhr. Fleischeuer:
Er is een protocol voor kascommissie nodig. Dit zal door dhr. Fleischeuer worden opgesteld.
De Algemene Vergadering is akkoord met- en stelt het Financieel Verslag 2017 vast.
Financiële commissie
De voorzitter vraagt aan de Algemene Vergadering twee nieuwe leden voor de kascommissie. Dhr.
Bert van Swelm van afdeling Leuth en dhr. Jo Roording van afdeling Didam melden zich en zijn hierbij
aangesteld als kascommissie.
Dhr. Enno Bos uit Arnhem blijft reserve lid. Dhr. Han Bosz uit Dieren meldt zich later ook als reserve
lid.
Omdat dhr. Fleischeuer gaat stoppen is er ook een nieuwe penningmeester nodig. Dit wordt
uitdrukkelijk aan de AV meegegeven aangezien niemand zich op dit moment meldt.
8. Ontwikkelingen KBO-PCOB door mw. Ria Aartsen
Mw. Ria Aartsen is plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de ledenraad KBO-PCOB. Zij heeft
meteen na haar start in het bestuur van KBO Gelderland deelgenomen aan een vergadering van de
ledenraad. Daarnaast heeft zij aan twee regionale bijeenkomsten van ‘KBO-PCOB vernieuwt’
deelgenomen. Zie bijlage 1 voor de presentatie van mw. Aartsen.
Vragen n.a.v. de presentatie
Malden, dhr. Festen:
Ben je nu wel goed bezig om een nieuwe vereniging te maken terwijl je ziet dat het niet lukt om de
ouderen in beweging te krijgen om lid te worden (dalend lidmaatschap)?
Antwoord:
Er moet wel vernieuwing en verjonging komen om jongere senioren aan ons te binden.
Dit is expliciet één van de opdrachten die de stuurgroep, waarin dhr. Gerard Wolters op persoonlijke
tital in zit, heeft meegekregen. Samensmelting aan de ene kant en een vernieuwende beweging en
organisatiestructuur anderzijds. Deze twee doelstellingen verenigen. In eerste instantie richten op de
samensmelting en als dat afgerond is in tweede instantie: is dat toekomstbestendig en is het haalbaar.
Dhr. Festen:
Het is wel zinvol om nu al bezig te zijn met de vernieuwing waardoor men leden aan zich bindt, dan
kan het na de samensmelting makkelijker ingevoerd worden.
Mw. Vanderkaa:
We zijn er op meerdere fronten ook al mee bezig. Zo is er binnenkort een sessie van de stuurgroep
met andere verenigingen hoe zij een vernieuwing hebben aangepakt. Je moet je organisatie daar ook
al op inrichten.
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9. Rondvraag
Renkum, dhr. Marijnissen:
Vanaf wanneer geldt de korting op de Tuinen van Appeltern?
Antwoord:
Deze korting geldt voor heel het tuinseizoen 2018 (vanaf 1 maart 2018)
Ulft, dhr. Wielens:
De afdeling is bezig om sociale contacten tussen leden te vergemakkelijken middels een app waarin
leden voorstellen kunnen doen en men zich kan aanmelden voor een activiteit. Misschien is dit iets
voor KBO Gelderland om hier iets mee te doen. Sociale media kan ingezet worden om bv. jonge
senioren te bereiken.
Lichtenvoorde, mw. Pothof:
De afname van nieuwe leden kan gekeerd worden door het meer te zoeken bij jonge senioren.
Waarom noem je je afdeling dan nog seniorenbond? Wij zijn nu omgeturnd tot ‘kleurrijke
belangenorganisatie senioren Lichtenvoorde’.
Het begint al bij een naamsverandering.
Doetinchem, mw. Verbeek:
Voor de nieuwe wet AVG: betekent het dat we van alle leden een goedkeuring moeten hebben om
hen een e-mail te kunnen sturen?
Mw. Olfers:
Dat hoeft niet. Een aantal gegevens heeft u nodig om met u leden te kunnen communiceren. Alles wat
nodig is om uw vereniging te kunnen laten functioneren, mag zonder toestemming. Als een lid
aangeeft niet te willen dat een e-mailadres gebruikt wordt, dan moet u daar rekening mee houden.
Leuth, Dhr. Bert van Swelm:
Vroeger zijn er door KBO Gelderland gegevens doorgegeven aan commerciële partijen. Dit mag dus
niet.
Antwoord:
Dhr. van Pomeren geeft aan dat dit nooit gedaan is door KBO Gelderland. Dit is zelfs in het protocol
van de ledenadministratie opgenomen.
Nijmegen, dhr. Otten:
Als Nijmegen een vraag hierover krijgt van een commerciële partij dan sturen zij zelf een mailing naar
de leden met de informatie. De kosten daarvoor worden doorberekend aan de betreffende
commerciële partij.
De voorzitter sluit de vergadering, dankt de aanwezigen en nodigt iedereen uit voor de lunch.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voor akkoord:

Dhr. P.J.J.M. Peters
Voorzitter KBO Gelderland

Th.B. van Pomeren
Secretaris KBO Gelderland
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