Notulen Algemene Ledenvergadering v.d. KBO-Asten/Ommel d.d. 28-03-2018
De vergadering werd door ong. 95 leden bezocht incl. 7 bestuursleden.
1) Opening door de voorzitter
Maud opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Bericht van verhindering ontvangen van de heer en mevrouw de Beer, de heer en mevrouw Robins, de heer
en mevrouw Raijmakers, mevrouw Lipman, de heer Zeebregts en de heer Keijsers.
Er wordt 1 minuut stilte gehouden voor de leden die ons dit jaar ontvallen zijn.
Maud bedankt alle vrijwilligers (ong. 95x), waaronder o.a. de 30 leden welke de Luidklok & Ons
rondbrengen, de Klussendienst, belastinghulp & ondersteuners voor het vele werk dat door hen verzet is.
2) Vaststellen van de definitieve agenda
Er worden geen punten aan de agenda toegevoegd.
3) Verslag van de Jaarvergadering d.d. 23-03-2017
Zie onze website. Er wordt geen commentaar geleverd.
4) Verslag van het verenigingsjaar 2017
Zie onze website.
Maud noemt een aantal (hoogte)punten: fietsen, wandelen, buurten bij Jan van Hoek, de spelletjesmiddag,
de liederentafel, de dagopvang in Ommel en de Kerstviering.
Tevens wordt melding gemaakt van het succes van de ouderendag op 6 October 2017.
5) Jaarverslag van de penningmeester en het verslag van de kascontrolecommissie
Frans van Seccelen geeft een overzicht van de inkomsten en uitgaven.
De inkomsten :
- Contributie – Eur 41000
- Subsidie gemeente Asten – Eur 2500 (en wordt steeds minder)
- Acties (Rabobank & Plus) – Eur 1500
Eigen bijdrage voor- en najaarsreis – Eur 6500
De uitgaven (de belangrijkste) :
- Afdracht aan KBO Brabant – Eur 19500
- Voor- en najaarsreis – Eur 7000
- Kerstvieringen – Eur 1500
- Vrijwilligers& bestuurs kosten – Eur 3000
- De Luidklok – Eur 6500
- Reservering tbv de nieuwe huisvesting (en het inrichten ervan) & jubilea – Eur 10500
Wij zijn een gezonde vereniging met voldoende reserves.
Namens de kascontrolecommissie geeft Miet Berkers aan alle stukken te hebben doorgenomen. Alles zag er

keurig uit en zij stelt voor om de penningmeester decharge te verlenen.
Aldus geschiedt.
Commissielid Miet Berkers is aftredend. Maria de Groot meldt zich aan als nieuw lid.
Er komen wat vragen uit de zaal mbt de reserveringen en er wordt afgesproken dat we details zullen geven
mbt de inkomsten, uitgaven en reserves op de website. Frans geeft tevens aan dat we vanwege de
onduidelijkheid van de huisvesting een redelijk bedrag achter de hand willen houden ivm het inrichten
ervan en de verwachte hogere huurprijs.
Bij de volgende jaarvergadering zullen de getallen gepresenteerd worden.
6) Bestuursverkiezing
Frans van Seccelen en Gemma Koomen zijn statutair aftredend en stellen zich herkiesbaar.
Worden bij acclamatie door de vergadering herkozen.
Henk van Kessel is een nieuwe secretaris en stelt zich voor aan de leden. Henk en Guus Zeebregts zullen
samen het secretariaat doen.
Worden bij acclamatie door de vergadering gekozen.
7) Waar willen wij het komend jaar extra aandacht aan besteden
Ledenwerving en waarvoor een werkgroep zal worden samengesteld. In de laatste 2 jaar zien we het aantal
leden met een 30-tal per jaar dalen en wordt veroorzaakt door het te lage aantal aanmeldingen.
De vraag wordt gesteld of er belangstellenden zijn voor deze werkgroep en er komt geen reaktie uit de zaal.
Er zal dit jaar extra aandacht worden geschonken aan het onderwerp eenzaamheid van ouderen en er zal
met de gemeente worden samengewerkt om dit aan te pakken.
Vanuit de zaal wordt het voorstel gedaan om een werkgroep samen te stellen en de eenzamen 1x per
maand een middag te gaan bezoeken. Piet Schippers denkt ook aan een werkgroep en dat deze zich
“opdringerig” moet opstellen.
Er zal de komende tijd extra aandacht worden geschonken aan de nieuwe Privacy wetgeving – de AVG
(Algemene Verordening Gegevensbescherming) - en welke op 25 mei in zal gaan. Hans Dittner geeft aan dat
we info van KBO Brabant hebben / zullen krijgen.
Een lid maakt de opmerking dat ze het zonde vindt dat we de bloemenbon enkele jaren geleden hebben
afgeschaft, maar is een beslissing welke toen is genomen en we niet meer terugdraaien.
Er zal een Brandveiligheid sessie in Ommel worden gehouden op 23 mei, waarbij ook niet leden welkom
zijn.
Er wordt gevraagd aan alle leden die willen deelnemen aan de Notaris en Apotheek sessie om zich op te
geven.
8) Naamswijziging KBO
We willen de naam van KBO Asten/Ommel aanpassen aan Seniorenvereniging Asten & Ommel.
Er is een discussie of deze naamsverandering niet eerst van KBO Brabant moet komen en Hans Dittner geeft
aan dat dit eerst vanuit de afdelingen moet gebeuren.
De naamsverandering wordt voorgesteld omdat veel jongere ouderen zich niet kunnen vereenzelvigen met
de naam KBO en we een vereniging willen zijn voor mensen van alle geloven, leeftijden en culturele

achtergronden.
Er wordt een stemming gehouden middels hand opsteken wie er voorstander is voor deze
naamsverandering en we zien dat een duidelijke meerderheid is voor de verandering (80% voor -20%
tegen).
9) Rondvraag
Er werd een vraag gesteld mbt info van de Plus actie en Anna gaf aan dat er 2x een Luidklok artikel is
gepubliceerd over dit onderwerp en dat kaarten kunnen worden ingeleverd bij de Beiaard of Anna thuis.
Er werd ook een opmerking gemaakt over het feit dat we te weinig zouden doen aan het aandacht
schenken aan jubilarissen. De KBO moet hierover wel geinformeerd worden via telefoon of mail en dat
gebeurt niet erg veel.
Een lid maakt melding dat er de KBO Asten/Ommel website veel links “verspringen” en Hans van Gaal geeft
aan dat er een nieuwe website aankomt waarbij dit probleem is opgelost.
10) Huldiging Jubilarissen
Er zijn 10 jubilarisen aanwezig en deze krijgen een bloemetje aangeboden en worden bedankt door Maud.
Er zijn dit jaar 22 jubilarissen (8 mannen en 14 vrouwen).
Maud geeft nog wat specifieke info over het jaar 1993 toen de jubilarissen lid zijn geworden zoals – Bill
Clinton werd de 42ste president van Amerika, koning Boudewijn in Belgie overleed, het Gambia voetbalteam
verongelukte etc.
11) Pauze
12) Optreden Jack Craenmehr
13) Sluiting omstreeks 16:30
Niets meer aan de orde zijnde sluit Maud om ca. 16.30 uur de vergadering en dankt iedereen voor haar of
zijn aanwezigheid en inbreng.
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