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Hierbij ontvangt u het verslag van de ALGEMENE LEDENVERGADERING (ALV)  

die gehouden is op donderdag 15 november 2018 

Aanwezig zijn 49 leden (inclusief het Afdelingsbestuur); van vijf leden is een afmelding ontvangen.  

1.Opening en welkom door onze voorzitter, dhr. Ad Driessen 

De voorzitter meldt dat onze vereniging met bijna 100 leden is gegroeid, terwijl andere afdelingen 

eerder een krimp in het ledenaantal laten zien. Onze vergaderlocatie is gewijzigd. We hebben nu in 

De Rank meer ruimte om iedereen te kunnen ontvangen. Hij bedankt de vrijwilligers en de overige 

bestuursleden voor hun inzet. Nieuw is een initiatief dat onlangs is gestart: wij willen in contact 

komen met andere organisaties binnen Nieuwegein die met en voor senioren werken. Dit biedt 

wellicht mogelijkheden tot samenwerking en ondersteuning. Op landelijk en provinciaal niveau is 

men doende om de fusie tussen KBO en PCOB volledig te maken; maar daar zijn nog de nodige 

stappen te zetten.  

Dhr. Driessen vraagt speciale aandacht voor twee zaken: activiteiten van voormalig UVV en de 

‘geboorte’ van de website. De activiteiten van de voormalige UVV zijn min of meer geruisloos aan het 

KBO-programma toegevoegd, mede dankzij de inzet van de groep vrijwilligers. De secretaris is de 

afgelopen maanden bezig geweest om de website geheel te vernieuwen; het resultaat mag er zijn. 

2.Vaststellen van de agenda.  

Er zijn geen wijzigingen, zodat de agenda is vastgesteld. 

3.Ingekomen stukken voor deze vergadering. 

Die zijn er niet, behoudens de vijf afmeldingen. 

4.Vaststellen van het verslag van de ALV van 12 april 2018, zoals geplaatst in de KBO Nieuwsbrief 

nummer 3-2018, pagina 6 t/m 9 . 

Dit verslag wordt unaniem en ongewijzigd vastgesteld, onder dankzegging aan de secretaris. 

5.Het vaststellen van 

a. de begroting voor het jaar 2019. De penningmeester geeft een korte toelichting.  

Vraag van dhr.  G. Diemel: er staat nu een post ontspanningsactiviteiten van 10 000 euro. Dat zijn 

waarschijnlijk de UVV activiteiten. Was die post bij het UVV ook zo groot? Antwoord. De 

ontspanningsactiviteiten zijn inderdaad de vroegere UVV-activiteiten. Op hun begroting was die post 

ongeveer even groot. De penningmeester voegt er aan toe dat de UVV bij de opheffing een donatie 

heeft gegeven aan de KBO om activiteiten te kunnen blijven organiseren. 

VRAAG mw. L. Feitsema: of het verschil tussen € 7000 (inkomsten) en € 10 000 (uitgaven) aan 

ontspanningsactiviteiten en € 6000 aan kosten lustrumviering uit de algemene reserve komen. 

 

 



Antwoord: nee. De ontspanningsactiviteiten vallen binnen de reguliere begroting; voor het 

lustrumfeest en de ontspanningsactiviteiten hebben de afgelopen jaren aparte 

bestemmingsreserveringen plaatsgevonden. 

VRAAG dhr. J. Elbertse: de advertentie-inkomsten stijgen flink. Hoe kan dit? Antwoord: wij bieden nu 

de mogelijkheid voor een full-color advertentie. Ook de inkomsten van 2018 zullen vermoedelijk al 

boven het begrote bedrag uitkomen.  

De penningmeester vraagt de leden die dit nog niet gedaan hebben (circa 130), alsnog een 

toestemming tot automatische incasso te ondertekenen. Dit scheelt de penningmeester veel extra 

werk en de leden een extra toeslag van € 1,50 per factuur. VRAAG: Mw. Feitsema vraagt of het 

machtigingsformulier op de website staat. Antwoord: Nee nu niet, maar spoedig wel! (Is inmiddels 

gebeurd) 

NB Onderaan de voorgestelde begroting 2019 stond bij de toelichting dat het bedrag voor de 

afdracht in 2018 was begroot op € 14,26 per lid; hier had € 14,75 moeten staan.  

De Algemene Ledenvergadering gaat unaniem akkoord met de voorgestelde begroting 2019, die 

hierbij wordt vastgesteld. 

b. het Huishoudelijk reglement van de KBO-afdeling Nieuwegein/Vianen  

De secretaris legt uit dat het oude Huishoudelijk Reglement (HR) veel passages had die ook in de 

statuten waren opgenomen. Dat is eigenlijk dubbelop. Het nieuwe HR is vooral een praktisch 

document. Het regelt bijv. het organiseren van vergaderingen, het maken van verslagen en de taken 

van de bestuursleden. VRAAG dhr. G Diemel: Waarom er geen exemplaren van het HR zijn verspreid. 

Antwoord: Er liggen enkele exemplaren hier ter vergadering. Ook was aangegeven in de Nieuwsbrief 

dan leden een exemplaar konden opvragen. Daar is geen gebruik van gemaakt.  

De Algemene Ledenvergadering gaat met 48 stemmen voor en één stem onthouding akkoord met 

het vernieuwde HR, dat hierbij wordt vastgesteld. 

c. de samenstelling kascommissie voor boekjaar 2018  

Dhr. Ad Boot gaat voor zijn 2e termijn en zal daarna aftreden. Mevr. Ziska van Gulijk gaat voor haar 1e 

termijn.   

Het bestuur stelt voor het reserve-lid van de kascommissie,  dhr. Herman van Arendonk, te 

benoemen - als opvolger van Ad Boot - voor de eerste termijn in boekjaar 2019. De Algemene 

Ledenvergadering gaat unaniem akkoord met deze benoeming. 

6. Mededelingen van het bestuur: 

a. Voortgang bestuurlijk jaarplan 2018   

De secretaris geeft een korte toelichting. 

* Samenwerking met andere organisaties: onze afdeling stond welwillend tegenover een 

samenwerking met de PCOB-afdeling Nieuwegein/IJsselstein. Hun ALV besloot echter over te gaan 

tot opheffen van de afdeling per 1 januari aanstaande. 

* De website is geheel vernieuwd.  

* De activiteiten zijn tot nu toe goed bezocht en sommige zelfs boven verwachting. Slechts één 

activiteit is afgezegd wegens te weinig belangstelling. Vraag van Dhr. G. Diemel: gaat de 

gemeentelijke bijdrage aan de UVV nu naar de KBO? Antwoord: nee, de UVV ontving geen bijdrage 

van de gemeente. De KBO kan bij de gemeente subsidie aanvragen (en doet dat ook) onder de 

voorwaarde dat het gaat over activiteiten die voor alle Nieuwegeinse senioren toegankelijk zijn (zoals 

de themamiddagen). 

* Belangenbehartiging. Zoals de voorzitter eerder noemde, wordt op dit moment contact gezocht – 



via het Vrijwilligershuis Nieuwegein – met andere organisaties in de gemeente Nieuwegein. Dit krijgt 

een vervolg in 2019. We houden u op de hoogte. 

* Het jubileum. Daarover zo meer. 

* Actualiseren van bestuursdocumenten: de secretaris heeft allerlei documenten die voor het 

bestuur nodig zijn, geactualiseerd of vernieuwd. 

b. Bestuurlijk jaarplan 2019   

De secretaris geeft een korte toelichting op het voornemen van het bestuur voor het jaar 2019. Dit 

jaarplan is bestemd voor het Afdelingsbestuur en behoeft geen goedkeuring of vaststelling door de 

ALV.  Naast de ‘normale zaken’ (activiteiten, website, jubileum) houdt het bestuur zich vooral bezig 

met de belangenbehartiging door de samenwerking met andere senioren-organisaties verder vorm 

te gaan geven.  

c. Voortgang AVG – privacybeleid 

Foto’s op de website voldoen allemaal aan de voorschriften. Mw. R. van Veenendaal meldt dat op de 

website van KBO-IJsselstein wel veel foto’s staan. Als de gefotografeerde personen daar geen 

bezwaar tegen hebben en er nadrukkelijk toestemming is gevraagd, kan dat. Het is goed dat 

organisatie nadenken over welke gegevens worden bewaard en hoe daar mee om te gaan. Soms 

dreigt de AVG door te slaan (bijvoorbeeld met foto’s; de voorzitter noemt het al dan niet opnemen 

van advertenties – is een zakelijk belang – in een nieuwsbrief – is ledenbelang). 

d. Digitale communicatie: e-mailadressen, website 

In de toekomst zal meer gebruik worden gemaakt van het sturen van berichten via e-mail. Leden 

kunnen ter vergadering op een strookje hun (vernieuwde) e-mailadres noteren. 

e. Mededelingen over het 7e lustrum van onze KBO-afdeling  

De voorzitter (tevens lid van de jubileum werkgroep) meldt dat er volop wordt gewerkt door de 

jubileumcommissie. Het feest zal op een  zondag in oktober 2019 plaatsvinden. Berichten volgen.  

f. Geen aanvullende zaken. …… 

7. Rondvraag  

Mw. H. Kok: is mee geweest op dagexcursie naar Antwerpen. Goede samenwerking met KBO-

IJsselstein. Een dag met een gouden randje. Zij pleit ervoor om ook leden te vragen naar tips voor 

een dagtocht. 

Dhr. G. Diemel vraag toezending van een exemplaar van het oude en nieuwe Huishoudelijk 

Reglement. (Is inmiddels gedaan).   

8. Sluiting van de ALV door de voorzitter Ad Driesen om 14:47 uur onder dankzegging van de 

aanwezigheid en aandacht van de leden. 

 

De secretaris, H.L.M. [Henk] Valkenet 

 


