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Verslag van de jaarvergadering op 23 februari 2017.
Opening en mededelingen.
Er waren 84 personen aanwezig. 32 personen waren afgemeld. Het bestuur was compleet
met de twee kandidaat nieuwe bestuursleden. De voorzitter memoreert dat wij, vooral door
overlijden, in ledental achteruit gaan. Het is zaak dat we ons ledental op peil houden c.q.
verhogen. De beste manier is nog altijd de mond op mond reclame en we rekenen op onze
eigen mensen dat ze op die manier ook uitdragen dat het fijn en gezellig is bij KBO Nuth. De
Unie KBO is nu samen gegaan met de PCOB en nu staan we als seniorenvereniging nog
sterker in Den Haag. Goed voor ons allen. Als afdeling zullen we daar niet zoveel van
merken. KBO Nuth blijft KBO Nuth.
Herdenking van de overleden leden. Dat waren er 5 in 2016 en zij worden herdacht in
gedachten en in gebed, terwijl 5 kaarsjes branden op de bestuurstafel.
Notulen van de jaarvergadering 25.2.2016. Er zijn geen op- of aanmerkingen
Jaarverslag over 2016.De secretaris doet verslag en alle activiteiten van het afgelopen jaar,
waarin onder meer de viering van het 40-jarig bestaan uitblonk. Maar ook de vakantiereis
was een topper. De lezingen, voorlichtingen en film(s) waren boeiend en leerzaam. Die er
niet bij was/kon zijn heeft wat gemist.
Financieel jaaroverzicht door de 2e. penningmeester
Iedereen heeft inzicht kunnen krijgen in de cijfers van het jaar 2016. Deze lagen op de tafel.
Na de duidelijke uitleg van de penningmeester was er slechts een kleine vraag die naar
tevredenheid werd beantwoord. De heer Janssen opteert voor een vast bedrag als “eigen
vermogen “ te handhaven als buffer. Het bestuur had dat ook al besloten. In de opsomming
van de liquide middelen is nu ook het wisselgeld van de kienkas opgenomen.
Verslag van de kascontrolecommissie.
De commissie heeft alles in orde bevonden en de vergadering verleent het bestuur/de
penningmeester onder applaus décharge.
Samenstelling kascontrolecommissie.
Deze wordt: mevr. Luijten en mevr. Penders-Lahaije. Mevr. Kitty Hendriks is reserve.
Informatie over de contributie 2017
Wie automatisch betaalt, betaalt € 21,50. Daarvan gaat € 15,85 naar de Unie KBO. Er blijft
dus € 5,65 over voor activiteiten en organisatiekosten. Dat is niet veel.
Voor die € 15,85 krijgen de leden wel de Nestor, indien nodig hulp van de VOA en
belastinghulp voor een gering bedrag. Het bestuur heeft besloten de contributie niet te
verhogen om op die manier het “eigen vermogen” af te bouwen. Mocht om een of andere
reden een contributie verhoging voor 2018 nodig zijn, wat overigens niet in de lijn van de
verwachting ligt, krijgt het bestuur mandaat om, indien nodig, met maximaal € 1,00 te
verhogen en hoeft daarvoor geen extra ledenvergadering bij elkaar te worden geroepen.

Informatie over de mogelijkheid de contributie en de kosten van de activiteiten
automatisch te laten incasseren.
We doen een dringend beroep op de mensen die nog niet automatisch laten incasseren, dit
wel te gaan doen. Spaart veel geld en tijd en daarbij wordt per 1.1.2019 de acceptgirokaart
afgeschaft en in automatisch betalen nog bijna de enige mogelijkheid om te betalen. Dus
graag, heel graag doen. Mensen die moeite hebben om de contributie op te hoesten en
tegen de grens van het inkomens minimum aanzitten, kunnen via Kompas een aanvraag
doen om “subsidie” van de gemeente te krijgen. Wij willen graag helpen om dit aan te
vragen.
Bestuurssamenstelling.
Leonie Louvenberg is aftredend en weer herkiesbaar. Zij is weer voor 4 jaar ter beschikking.
Mia Ploeg en Wiel Schoffelen zijn beiden aftredend en niet meer herkiesbaar. Bij acclamatie
worden hiervoor in de plaats benoemd: Annelies Rossen en Theo van Schijndel. Mia Ploeg
wordt hierbij erelid van KBO Nuth en krijgt een oorkonde en enveloppe aangeboden onder
heel veel dankzegging voor haar enorme inzet.Wiel Schoffelen wordt door de voorzitter van
de regio begiftigd met het zilveren KBO speldje met oorkonde voor het vele werk dat hij
gedurende vele jaren heeft verricht voor ons. Bij KBO Nuth wordt ook hij benoemd tot erelid
met dank voor ALLES.
Evaluatie jaarprogramma 2016 en vooruitblik op het jaarprogramma 2017.
We gaan nu meer samenwerken met de drie andere KBO’s uit Nuth. We bezoeken elkaars
lezingen, voorlichtingen, wandelingen, enz. Elke maand worden hun activiteiten in onze
nieuwsbrief opgesomd en kan iedereen een eigen keuze maken om er al dan niet heen te
gaan. De genoemde activiteiten zijn voor alle KBO leden uit Groot Nuth gratis.
Suggesties door alle leden voor het jaarprogramma volgend jaar.
Attenties vrijwilligers voor soosmiddagen (8 personen) en Nestorbezorgers (2
personen)
Al die vrijwilligers worden in het zonnetje gezet, bedankt voor het werk in het afgelopen jaar
en krijgen allemaal een enveloppe met inhoud. Mevr. Annie Hamers-Slangen krijgt nog
bloemen aangeboden vanwege haar 25-jarig lidmaatschap.
Rondvraag.
Jan Janssen vertelt over zijn werkzaamheden als VOA en maakt de mensen er op attent niet
te schromen als ze op een of andere manier hulp nodig hebben bij bijv. WMO zaken en/of
keukengesprekken met de gemeente. De handtekening actie voor het Arriva vervoer loopt.
Er zijn al kleine succesjes geboekt. In elk geval neemt Arriva in december 2017 de klachten
mee in de evaluatie en bij het maken van de nieuwe dienstregeling.
Over onze vakantiereizen is het doek gevallen. In 2017 geen vakantiereis en daarna ook niet
meer, wegens gebrek aan belangstelling. Onze leden krijgen wel de mogelijkheid om samen
met KBO Beek een alternatieve reis te maken, waarvoor folders beschikbaar zijn.
Sluiting.
Allen bedankt voor de komst en wel thuis.
Nuth, 28 februari 2017.
J.Dirks, secretaris.

