
Het bestuur van de KBO-afdeling Nieuwegein/Vianen nodigt u van 
harte uit voor de ALGEMENE LEDENVERGADERING 
op 

vrijdag 22 april 2022 
plaats kerkelijk centrum De Rank 

Lupinestraat 11, 3434 HA Nieuwegein  
(eindhalte tram Nieuwegein-Zuid 

aanvang 14:00 uur. (De zaal is open vanaf 13:30 uur) 
 
OPMERKINGEN 
1. Bij gezondheidsklachten, BLIJF THUIS. 
Heeft u de inmiddels bekende verschijnselen (koorts, hoesten, 
verkouden, lamlendigheid) dan kunt u niet komen. Blijf dan thuis.   
Wilt u reageren op stukken die tijdens de ALV worden besproken 
of heeft u daar een vraag over. Neem contact op met de 
secretaris. Hij zal proberen uw opmerking afdoende met u te 
bespreken. Indien nodig zal hij uw op- of aanmerkingen in de 
vergadering ter sprake brengen.  
 
2. Meenemen 
De stukken die in deze ALV ter vaststelling voorliggen, staan in de 
speciale ALV-uitgave van onze nieuwsbrief, genaamd  
De Brugwachter 2021.  
In De Brug-02 van maart 2022 staan eveneens enkele stukken die 
aan de ALV ter vaststelling worden gepresenteerd. 
U wordt zeer dringend geadviseerd om beide boekjes mee te 
nemen. EN de geprinte bijlagen (deze agenda en de Balans en 
Winst en verliesrekening 2021) van de extra E-mail die is 
verstuurd. 
Extra exemplaren van de stukken zijn in de zaal aanwezig of 
kunnen bij de secretaris worden opgevraagd. 
 
Henk Valkenet 
secretaris KBO-afd. Nieuwegein/Vianen 
Tel. 06 21 989 489 
E-mail: secretaris.kbo.nv@gmail.com 
 



 

AGENDA van deze ALV 
1. Opening en welkom door onze voorzitter, dhr. Ad Driessen 
    Terugblik op de afgelopen, opnieuw bijzondere periode. 
2. Doornemen en vaststellen van de agenda (door de secr.).  
3. Ingekomen stukken voor deze vergadering (door de secr.).  
    - binnengekomen afmeldingen voor deze ALV 
    - binnengekomen reacties op ALV-agenda en stukken 
 

Vergaderstukken 2021 
(opgenomen in De Brugwachter 2021 (BW)) 
 
4. Vaststellen van de volgende stukken 
     a) Pagina 5 en 6 BW: 
         Het verslag van de ALV van 5 oktober 2020, verlengd door  
         e-mailoproep tot 22 oktober. 

b) Pagina 6 t/m 12 BW: 
    Het Jaarverslag 2020 van KBO-afdeling Nieuwegein/Vianen    
    aan de hand van de verkorte versie. 
c-1) Pagina 13 en 14 BW: 
       Het financieel jaarverslag 2020.  
        - De Balans 
        - Verlies & Winstrekening 
      
c-2)-Verslag van de kascontrolecommissie 2020 (Mevr. Ziska     
        van Gulijk en dhr. Herman van Arendonk). 
c-3) -Verlenen van decharge aan het bestuur over het in 2020     
         gevoerde beleid. 
d) Pagina 15-17BW: 
    Het beleidsplan 2022, aan de hand van de verkorte versie. 
e) Pagina 18 en 19 BW: 
    De begroting 2022  
f)  Pagina 20 BW: 
    Doel 2022 van het Kemp Fonds 
 



De stukken genoemd onder b) en d) zijn in verkorte versie 
opgenomen. Indien u de volledige versie wenst te ontvangen, 
wendt u zich dan tot de secretaris. 
Ter vergadering zijn deze stukken ter inzage aanwezig. 
 

(KOFFIE-)PAUZE 
 
5. Samenstelling kascommissie 2021.  
5-1  Het bestuur stelt voor mevr. J.G. [Hannie] Sipman voor haar     
       2e termijn te benoemen tot lid van kascommissie 2021. 
5-2  Tweede lid van de kascommissie: het bestuur heeft in de  
       vacature kunnen voorzien door de voordracht van  
       dhr. Ad Boot. Hij gaat op voor de 1e termijn. Het bestuur  
       stelt voor hem met terugwerkende kracht per 1 januari 2022  
       te benoemen voor de 1e termijn. 
 
6-1. Bestuursbenoemingen 
       Het bestuur stelt voor om per 16/11/2021 te benoemen  

       dhr. Ad Driessen, voorzitter, voor een tweede termijn,  
       wegens het aflopen van de eerste termijn.  

 
6-2. Het bestuur stelt voor om per 01/01/2022 te benoemen 

     dhr. Henk Valkenet, secretaris voor een tweede termijn,  
     wegens het aflopen van de eerste termijn. 
 

Vergaderstukken 2022  
 
6-3. Het bestuur stelt voor om met terugwerkende kracht per  
       1 oktober te benoemen tot eerste penningmeester Dhr.  
       Harry Meerts zulks na de terugtreding om  
       gezondheidsredenen van Dhr. Jan Veenendaal.  
       Laatstgenoemde wordt tweede penningmeester. 

 
7. Vaststelling van het jaarverslag 2021 
    De verkorte versie staat in De Brug-02, pagina 10 t/m 13.  



8. Vaststelling van het financieel jaarverslag 2021 
     
  



 

  



9-1. Verslag van de kascontrolecommissie 2021 (Mevr. Hannie  
       Sipman en dhr. Ad Boot). 
9-2. Verlenen van decharge aan het bestuur over het in 2021     
        gevoerde beleid. 
 
10. Samenstelling kascontrolecommissie 2022:  
      het bestuur stelt voor dhr. Ad Boot te benoemen voor de  
      2e termijn en dhr. Johan Olthof voor de 1e termijn 
 
11. Activiteiten 
      Ontspanningsactiviteiten: - nieuwe coördinator,  
        mw. Els Kusters 

     
 
 

12. Mededelingen van het bestuur 
    a. Gevolgen van de invoering van de WBTR (Wet Bestuur en  
        Toezicht Rechtspersonen)  
        -wijziging Statuten  
         (KBO-PCOB heeft modelstatuten opgesteld waarin  
         aanpassingen aan de nieuwe WBTR zijn opgenomen 

-wijziging Huishoudelijk Reglement)  
       b. Digitalisering: - automatische incasso 
                                  - digitale Brug (digitale nieuwsbrief)  
                                  - cursusaanbod (IPad, IPhone, tablet) 
       c. … 
 
13. Rondvraag. 

 
14. Sluiting van de ALV door de voorzitter. 

 
 

Na een korte pauze vindt aansluitend de Quiz plaats. De 

secretaris heeft er een gemaakt naar aanleiding van een blad uit 

1934, maar met een duidelijk binding met nu. 


