Verslag algemene jaarvergadering op dinsdag 16 november 2021 in De Elleboog te Velp
Aanwezig: 5 bestuursleden(voltallig) en 13 overige leden
Tevens aanwezig namens PCOB: de heer Ohm
Afwezig mkg: de heer Budel, Mevr. Beumer en de heer en mevrouw Bruns
1. Welkom/Opening
De voorzitter heet iedereen van harte welkom en vindt het gezien corona begrijpelijk, maar wel
teleurstellend dat er zo weinig leden aanwezig zijn. Van de huidige 403 leden zijn er 18 aanwezig.
Welkom ook aan de heer Ohm. Het verslag en de financiële stukken liggen ter tafel en worden
uitgedeeld.
2. Verslag jaarvergadering 20.2.2020
Het verslag wordt goedgekeurd.
3. Jaarstukken 2020
De financiële stukken zijn opgesteld door mevr. Hermans. De heer Gockel is overleden en de
waarnemend penningmeester Houkes is teruggetreden. Er is helaas geen respons gekomen op de
oproep voor een penningmeester; Mevr. Hermans is in de voetsporen getreden van de heer Rood en
heeft de ledenadministratie op zich genomen en nu ook tijdelijk de financiële administratie. De heer
Rood is afgetreden i.v.m. gezondheidsproblemen.
Exploitatierekening 2020
Mevr. Hermans licht kort toe waarom de post algemene kosten hoger is dan begroot. Er zijn meer
kosten aan toegerekend, bv. attenties voor de vrijwilligers.
Verslag kascommissie (de heren Haarlemmer en Bonnier)
De kascommissie heeft de stukken gecontroleerd en in orde bevonden. De heer Haarlemmer licht de
controle toe (de heer Bonnier is afwezig) en zegt dat het weer prima in orde was. De commissie stelt
voor het bestuur decharge te verlenen voor het financiële beleid en de vergadering stemt daarmee
in.
4. Financiële positie medio november 2021
De voorzitter meldt dat het positief saldo per eind van het jaar 2020 ruim € 21.000 is en op dit
moment € 24.000. De uitgaven zijn i.v.m. corona uiteraard achtergebleven. De financiële positie is
dus heel degelijk en vandaar dat het bestuur komt met het voorstel om in het jaar 2022 geen
contributie te heffen.
5. Begroting 2022/contributie 2022
De voorzitter stelt voor om af te zien van het heffen van contributie . Dit kan opgevangen worden uit
onze reserve, die ruim toereikend is. De heer De Lange heeft er bezwaar tegen om dit punt te
behandelen voordat punt 6 (voorlopig besluit tot opheffing van de afdeling per 1.1.2023) is
behandeld. Er kunnen z.i. nog andere mogelijkheden of opties besproken worden. Dit is akkoord.
6. Besluit tot voorlopige opheffing van de afdeling
De voorzitter schetst de situatie waarin het bestuur zit. Toen hij ad interim voorzitter werd bestond
het bestuur uit 9 leden en de bedoeling was dat er snel een nieuwe voorzitter zou komen. Al die
jaren is het bestuur door leeftijd, gezondheid kleiner geworden en nooit hebben zich nieuwe
bestuursleden aangemeld ondanks diverse oproepen in de nieuwsbrieven. De huidige 5 leden willen
allemaal (ook ivm leeftijd, gezondheid) met bestuurswerk stoppen en daarom ziet het bestuur geen

andere weg om voor te stellen de afdeling op te heffen. De samenwerking met de PCOB loopt prima,
maar gezien de landelijke situatie kunnen afdelingen van KBO en PCOB niet samengaan in de vorm
van een fusie. We moeten af van een gescheiden ledenadministratie en een aparte financiële
administratie. Ook de activiteitencommissie is in de loop der jaren uitgedund. Voorts heeft het
bestuur de indruk dat het aantal KBO leden dat de ledenmiddagen bezoekt erg is teruggelopen sinds
de gezamenlijke ledenmiddagen van KBO/PCOB, zowel in Velp als in Rheden. Dit kan met leeftijd en
interesse te maken hebben, maar is wel een feit. Als we een besluit nemen tot opheffen heeft dat
ook financiële consequenties voor de ledenmiddagen van de PCOB. Qua contributie zit KBO en PCOB
dicht bij elkaar; daar zit geen probleem. In het afgelopen jaar hebben we hulp gezocht bij de Unie, en
een brief gestuurd naar de directeur van de Unie, de heer Sturkenboom. Er is ook een zoomoverleg
geweest, maar tot nu toe heeft overleg niets opgeleverd. Ook is overleg gestart met de PCOB lokaal
om te komen tot een fusie. Aankomende week is er een overleg van KBO en PCOB lokaal met mevr.
Goes van KBO Gelderland en mevr. de Coninck van PCOB (regio coördinator).
De heer De Lange vraagt naar de tijdslimiet om eventueel fusie te realiseren. De voorzitter zegt dat
het bestuur beschikbaar wil blijven tot 1.1.2023 en de activiteiten het komend jaar doorgaan. Voorts
vindt de heer De Lange dat er meer opties dan alleen opheffing voorgelegd zouden moeten worden.
Er zijn mogelijk alternatieven en er is nu er een goed fundament is gelegd w.b. samenwerking met
PCOB. We kunnen geen 400 leden in de kou laten staan. De heer Ohm schetst ook de samenwerking
in Cosboverband en roept op niet overhaast te besluiten. Tijdens de vergadering stelt de heer
Huurman zich voor (lid geworden begin 2021) en zegt zich aangemeld te hebben als bestuurslid. De
voorzitter beaamt dit. Het bestuur zal hem uitnodigen voor een gesprek. De heer De Winter vraagt
aandacht voor een oproep voor bestuursleden in De Regiobode. Dit benadert meer mensen dan
oproepen in de nieuwsbrief.
De vergadering wil op dit moment geen besluit te nemen over opheffing van de afdeling, maar het
lopende jaar te gebruiken om de haalbaarheid van fusie ofwel andere opties te onderzoeken en pas
daarna een besluit te nemen. De voorzitter zegt in te zetten op een gefuseerde vereniging.
Vervolgens stemt de vergadering in met het niet heffen van contributie over 2022.
7. Rondvraag
De voorzitter zegt toe dat het vandaag besprokene toegelicht wordt in de eerstkomende
nieuwsbrief. Mevr. Hermans zal een uitdraai maken van de laatste ledenlijst ivm een aantal
opzeggingen en aan de coördinatoren zenden.
Tot besluit wordt er een hapje en een drankje genoten.

