
Verslag van de algemene ledenvergadering KBO Rheden-Rozendaal op donderdag 13 oktober 2022 in 

De Elleboog te Velp 

Presentielijst wordt door de aanwezige leden getekend. Aanwezig zijn 27 leden (de heer Koevoets 

later binnen) en 4 bestuursleden (de heer Bosz en de dames Van den Eijnden, Mars en Hermans). 

Afwezig mkg: W. Adriaansse.  

De voorzitter opent de vergadering en heet allen van harte welkom. Het bestuur is blij met de grote 

opkomst omdat deze extra ledenvergadering als enig agendapunt heeft de benoeming van drie 

nieuwe bestuursleden. Het zittend bestuur is in zijn geheel aftredend per 1 november a.s. De 

voorzitter recapituleert het besluit van de vorige ledenvergadering (slapende afdeling worden onder 

KBO Gelderland), tenzij er voor 1 september minimaal drie nieuwe bestuursleden zouden worden 

voorgedragen.  

Op 31.8 kreeg de voorzitter de melding dat de commissie de Lange drie nieuwe bestuursleden bereid 

had gevonden het bestuur te willen gaan vormen, de heren Jaap Huurman, Bernd Bonnier en Wim 

Adriaanse en na de bestuursvergadering va 6.9 is de uitnodiging voor deze vergadering uitgegaan. 

De heer Bosz geeft een toelichting op de nieuwe ontwikkelingen bij KBO Gelderland. sinds kort is 

bekend dat zij het voornemen hebben om de unie per 1 jan. te verlaten (een definitief besluit vindt 

plaats op 23.11).  Dit evenals KBO Overijssel, Limburg en Noord-Holland. Dit betekent een decimering 

van het ledental van de Unie en daarmee lijkt de mogelijkheid voor een fusie van lokale afdelingen 

KBO en PCOB nog verder weg. De dienstverlening gaat door maar wat wel gaat veranderen is het 

ledenblad. KBO Gelderland wil zich aansluiten bij het blad van KBO Brabant met een inlegvel voor 

onze provincie. Wat de consequenties worden voor de bezorging is nog niet duidelijk. Voorts meldt 

hij dat er nog geen begroting is voor 2023. Wel heeft de vorige ledenvergadering de contributie 

vastgesteld. Er zullen nadere afspraken moeten worden gemaakt door het nieuwe bestuur met de 

PCOB over de financiering van de samenwerking. De afspraken lopen tot eind van dit jaar en zijn 

mondeling gemaakt. Nagedacht moet worden of het wel reëel is om 50% van de kosten te blijven 

betalen, gezien de onevenwichtige verdeling van deelname aan bijeenkomsten door KBO en PCOB 

leden. (de KBO leden maken altijd maar een gering percentage uit van de aanwezigen). Verder 

vergrijst ook het aantal vrijwilligers/bezorgers van het blad en is het moeilijk om aan nieuwe mensen 

te komen. Met de vrijwilligers is een mooie bijeenkomst op 22.9 geweest, waarbij Wim Adriaanse 

zich alvast heeft voorgesteld omdat hij deze vergadering niet aanwezig kan zijn. Op een vraag van 

een lid naar de reden van het verlaten van de Unie antwoordt de voorzitter dat het om financiële 

redenen is. Men vindt dat er te weinig wordt verkregen voor de afdracht.  

Verslag van de ledenvergadering van 21 april 2022(dit verslag ligt ter inzage en staat op de website) 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

Benoeming voorzitter en nieuwe bestuursleden 

Het bestuur staat neutraal in deze en zal niet meestemmen inzake de benoeming. De commissie de 

Lange had tevens bij de voordracht gevraagd om het convenant met KBO Gelderland op te schorten. 

Dit heeft het bestuur afgewezen. Dit zal pas gebeuren als er een nieuw bestuur wordt benoemd.  

De heer De lange licht toe hoe de commissie heeft gewerkt. Deze heeft bestaan uit Jaap Huurman, 

Gerry Kisjes, Arthur Ohm (beiden PCOB) Bernd Bonnier en Herman de Lange. Uitgangspunt  is 

geweest dat de nieuwe bestuursleden zich inzetten om tot één ouderenvereniging te komen en 

hiervoor 1 a 2 jaar nodig hebben. Jaap Huurman (beoogd voorzitter) en Bernd Bonnier (beoogd 

secretaris) presenteren zich in de vergadering en het cv van de heer Adriaanse (beoogd 

penningmeester en ledenadministratie) is uitgedeeld en wordt voorgelezen. Frans Koevoets stelt zich 

voor en is bereid het bestuur te adviseren en ondersteunen. Jaap Huurman zegt ideeën te hebben 



voor het opstarten van oecumenische diensten en het betrekken van een jongere generatie. Dit 

wordt actiepunt van nieuwe bestuur. Diverse leden o.a. mevr. de Winter betwijfelen  dit. De 

rondbezorging begon destijds met meer dan 800 leden en nu zitten we op 363 leden. Er zijn weinig 

jonge senioren in al die jaren bijgekomen. De heer Bonnier zegt ondanks zijn eerdere afwijzing toch 

overgehaald te zijn tot bestuurslid en heeft beloofd een beknopt visiedocument te zullen maken voor 

de toekomst. Er wordt gevraagd naar de financiële positie. Door in 2022 geen contributie te vragen is 

een stuk ingeteerd op de reserves. Mevr. Hermans meldt dat er circa 11.000 euro aan reserves over 

zal blijven dit jaar. Mevr. Hermans heeft een afsluitend overzicht gemaakt en voor de overdracht zal 

de kascommissie  (bestaande uit de  heer Haarlemmer en de heer Kramer) nog de eindcontrole 

uitvoeren zodat het huidige bestuur decharge kan worden verleend.  

Pauze en koffie 

Stemming nieuw bestuur 

Voorgedragen worden drie genoemde bestuursleden en als voorzitter de heer Huurman. De statuten 

zeggen dat het bestuur moet bestaan uit tenminste drie bestuursleden, vz, secr. en penningmeester. 

1 lid stemt tegen, de overige 26 leden stemmen in met de voordracht en in met de benoeming van 

de heer Huurman als voorzitter. De heer Bosz dankt de heer De Lange voor zijn werkzaamheden 

hiervoor. Dit besluit zal morgen worden doorgegeven aan KBO Gelderland en daarmee is het 

convenant van de baan. Mevr. Hermans zal de namen van het huidige bestuur verwijderen uit de 

Kamer van Koophandel en het nieuwe bestuur zal zich moeten inschrijven.  

Het bestuur wordt bedankt voor de inzet van de afgelopen jaren en de heer Bosz bedankt zijn 

medebestuursleden voor hun inzet. De heer Bosz draagt de hamer over aan de nieuwe voorzitter. De 

heer Huurman zal een ledenvergadering uitschrijven en dan uitgebreider afscheid nemen van het 

oude bestuur. De vergadering applaudisseert voor het zittende bestuur. Mevr. v.d. Eijnden vraagt 

z.s.m. contact op te nemen met haar voor het beheer van de website, zodat dit netjes kan worden 

overgedragen.  

De vergadering wordt gesloten. 


