
KB0 Rheden Rozendaal 

UITNODIGING: 

BELANGRIJKE LEDENVERGADERING MBT DE TOEKOMST VAN ONZE 

VERENIGING OP 16 NOVEMBER 2021 

Velp, 28  oktober 2021 

Aan alle leden van de KBO-afdeling Rheden/Rozendaal 

    

Geacht(e) KBO-lid(leden),  

Op dinsdag 16 november 2021 om 14.00 uur houden wij in De Elleboog (Nieuw Schoonoord) in Velp 

onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Door de coronamaatregelen konden wij niet eerder in 

dit jaar de vergadering houden. Wij nodigen u van harte uit voor deze belangrijke vergadering. De 

vergaderstukken kunt u inzien op onze website (www.kborhedenrozendaal.nl). Op 16 november zijn 

de financiële stukken vanaf 13.30 uur voorafgaande aan de vergadering in te zien in De Elleboog.  

In deze vergadering zal het bestuur verantwoording afleggen voor het in 2020 en 2021 gevoerde 

beleid en beheer. Geagendeerd zijn o.a. de volgende onderwerpen: financieel verslag 2020, 

begroting voor het jaar 2022, financiële positie medio november 2021 en het voorgenomen besluit 

tot opheffing van de afdeling per ultimo december 2022. Voor het jaar 2021 is er geen begroting ter 

vaststelling aan u voorgelegd, omdat het sinds maart 2020 onmogelijk was fysiek te vergaderen. 

Ter toelichting op het voorgenomen besluit tot opheffing van de afdeling het volgende. U weet dat 

wij meerdere malen in onze nieuwsbrieven aandacht hebben gevraagd voor het werven van nieuwe 

bestuursleden en personen, die zich anderszins voor de afdeling zouden willen inzetten. Daar is geen 

respons op gekomen. Per direct zoeken wij een nieuwe penningmeester, een nieuwe secretaris, een 

nieuwe voorzitter en een voorzitter van de activiteitencommissie. De huidige functionarissen leggen 

in de loop van 2022 hun functie neer.   

De samenwerking met onze zustervereniging PCOB verloopt prima. Zowel onze afdeling als de lokale 

PCOB-afdeling hebben de wens van fusie van beide verenigingen. Dit is momenteel niet mogelijk. Wij 

wachten het resultaat van overeenstemming tussen de landelijke organisaties hierover af. Indien dit 

in het komende jaar niet tot een bevredigend resultaat leidt, dan zullen wij u in een ledenvergadering  

in 2022 het definitieve voorstel doen de vereniging ‘KBO-afdeling Rheden/Rozendaal’ op te heffen.  

Graag tot ziens op onze ledenvergadering op 16 november 2021 in De Elleboog in Velp. 

Met vriendelijke groet,  

Namens het bestuur van de KBO-afdeling Rheden/Rozendaal 

Beike Verhoeven, secretaris                                               Han Bosz, voorzitter a.i. 

NB: wellicht ten overvloede: contactadres ledenadministratie/penningmeester a.i. ,  

mevrouw Ans Hermans, e-mail: brink.jsm@gmail.com , tel. 06 3092 2986 

http://www.kborhedenrozendaal.nl/
mailto:brink.jsm@gmail.com

