Verslag Algemene Jaarvergadering donderdag 21 februari 2019 in De Elleboog in Velp
Aanwezig: 30 leden
Afwezig: Mevr. B. Verhoeven
1.Welkom/Opening
De voorzitter heet de aanwezigen van harte welkom en is blij met de grote opkomst. In deze
vergadering zal afscheid worden genomen van twee bestuursleden, mevr. T. Erren en mevr. R.
Mulder.
2. Verslag jaarvergadering 2018
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Jaarverslag 2018
Het jaarverslag wordt ongewijzigd vastgesteld. Verzocht wordt of de leden die email hebben hun
emailadres willen doorgeven aan de secretaris, zodat jaarstukken ook tevoren per email kunnen
worden toegezonden.
4. Financieel verslag 2018
De kascommissie, bestaande uit de heren J. Haarlemmer en J. Kramer hebben de jaarstukken
gecontroleerd en in orde bevonden. De heer Gockel geeft een korte toelichting op de cijfers. Hij
verzoekt de leden de contributie voor het nieuwe jaar te betalen ná de ledenvergadering ivm een zo
juist mogelijke weergave van de jaarcijfers. Het voorstel is de contributie te verhogen van 26 naar 28
euro. De vergadering gaat hiermee akkoord. De vergadering besluit op voordracht van de
kascommissie het bestuur decharge te verlenen. De jaarrekening wordt vastgesteld.
Ook in 2019 zullen de heren Haarlemmer en Kramer de kascontrole uitvoeren. De vergadering
bedankt hen voor hun inzet. Reserve blijft mevr. M. Kuijpers.
5. Bestuurssamenstelling
De voorzitter memoreert de goede samenwerking met de PCOB en de zeer druk bezochte
ledenbijeenkomsten in Velp en Rheden van het afgelopen jaar. Dit is te danken aan de grote inzet
van de activiteitencommissies van KBO en PCOB. Wel hopen we in 2019 wat meer KBO-ers te zien.
Ook de activiteiten van de Cosbo mogen zich verheugen in een grote belangstelling.
Mevr. R. Mulder en mevr. T. Erren hebben te kennen gegeven hun bestuurslidmaatschap na lange
jaren inzet voor de KBO te willen beëindigen. De voorzitter neemt met een afscheidswoordje en een
mooie bos bloemen afscheid van beiden. Ook de heer Haarlemmer spreekt beiden toe vanuit de
vergadering. De heer Gockel is mevr. Erren opgevolgd in de redactieraad. Mevr. v.d. Eijnden is
statutair aftredend en wordt herbenoemd. De voorzitter deelt mee dat het nog niet gelukt is om
nieuwe bestuursleden te vinden en doet een beroep op de vergadering mee te denken over nieuwe
bestuursleden.
6. Rondvraag
De heer Haarlemmer vraagt er bij de PCOB op aan te dringen de aanvangstijden altijd op 14.00 uur te
houden ivm verwarring bij leden. De vergadering steunt dit verzoek.
Na de pauze geeft mevr. Ria Aartsen een presentatie/lezing over belangenbehartiging en de
voortgang van de samenwerking KBO en PCO

