KBO-Overloon

Verslag van de Algemene Ledenvergadering KBO – Overloon, gehouden op 28
november 2019.
1. Opening.
De voorzitster Mevr. Jacqueline Cremers-Welles heet iedereen welkom en opent de
vergadering. Een speciaal welkom aan erelid Mevr. N. Verstraaten - Drabbels.
De voorzitster zegt in haar openingswoord dat we beelden van onze activiteiten
voorafgaand aan de vergadering aan ons oog voorbij hebben zien komen op het
scherm. Het geeft een beeld weer van wat wij SAMEN als seniorenvereniging zijn en
– willen - zijn. Samen komen, ontmoeten, contacten versterken, oog hebben voor
een ander, samen lachen, samen verdriet beleven. Maar ook samen de schouders er
onder zetten. Samen geeft gezelligheid, saamhorigheid en kracht. KBO Overloon,
“Samen Sterk!”
Namens het bestuur heet zij iedereen van harte welkom op deze ALV.
De aanwezigheid van jullie allemaal voelt als een “warm bad” zo stelt zij. We
“zwemmen en badderen” dan ook vanmiddag met jullie door de agenda, met
serieuze punten.
We gaan hier vanmiddag SAMEN - seniorenvereniging ervaren - met OOG en OOR
voor elkaar. “Laat ze STRELEN”, aldus de voorzitster.
Verder geeft de voorzitster aan dat besturen ook vooruitzien is. We hebben als
vijfkoppig bestuur naast de wekelijkse inspanningen niet stil gezeten in het vinden
van kandidaten voor versterking van ons bestuur.
Een jaar geleden op de ALV en óók maanden later op de jaarvergadering
in maart - hebben we aangegeven dat met vijf bestuursleden zo’n grote vereniging
aansturen echt te weinig is.
We hebben geprobeerd “het schip KBO Overloon” varende te houden, samen met
vele vrijwilligers, met koers vooruit, naar een nieuwe horizon. We hebben
uitgesproken naar zeven bestuursleden te willen groeien en met ons “hengelen” in
het dorp en binnen de KBO, hebben we met onze inspanning en enthousiasme
“beet” mogen hebben, dus gehoor mogen vinden.
Het bestuur is dan ook blij dat we hier met ons vijven aan de bestuurstafel, twee
kersverse kandidaten voor een bestuursfunctie aan jullie kunnen voordragen. Suzan
van de Munckhof-Kremer en Fred School.
Opkomst: 168 leden.
2. Notulen ALV 28 maart 2019
Het verslag van de algemene ledenvergadering gehouden op 28 maart 2019 wordt door
de secretaris voorgelezen en zonder vragen, aan- of opmerkingen en onder
dankzegging aan de samensteller goedgekeurd.
3. Mededelingen en ingekomen stukken.
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-Communicatie: De werkgroep Communicatie is versterkt met enkele
fotografen. Vandaag is dat Tiny Willems. Bij het breder presenteren van onze
vereniging, ook meer en meer via de nieuw ingerichte website, hoort naast lezen
beeldmateriaal van de diverse activiteiten.
-SWOGB biedt in overleg met de KBO’s binnen de gemeente ook activiteiten
aan voor alle senioren. Je betaald daarvoor een eigen vastgestelde bijdrage.
-Uit op Zondag: Maandelijks. Op 8 december weer. (Loes Schraven zingt met
meerdere dames, als zanggroep).
-Start met Zwemmen in Holthees. Uitgebreide informatie in de INFO.
-Jeu de Boules: op woensdagmiddag, in de winter in sporthal / nieuwe matten
en een groep van 23 spelers. Mooi!
-KBO
-vrijdag Sportaanbod in Sporthal met begeleiding van fysiotherapeuten Willem
van Iersel en collega Rob. Ook de Soos is daar dan open.
-de Kerstviering is op donderdag 19 december. Aanvang 12.00 uur met de
Kerstbrunch met een verrassend programma.
-Workshop Schrijf je mee? Levensverhalen opschrijven met een ruggensteun
van Femke ONTMOET ofwel Femke Ronnes op 13 januari in de avond. De
workshop is voor alle leden toegankelijk, ook voor de jongere leden. Mede
daarom is de keuze van dit aanbod in de avonduren, maar ook voor het
doorbreken van lange winteravonden thuis.
-Kijk op Kunst gestart afgelopen jaar, met ruim 30 belangstellenden.
-Ledenwerfcursus: Gevolgd door enkele bestuursleden in het afgelopen jaar en
we gaan met opgedane ideeën, het komende jaar hiermee binnen onze
vereniging actief aan de slag. “Samen Sterk”
-Informatie verstrekking:
Naast het ruime aanbod van activiteiten vinden we informatie verstrekking en
ondersteuning van individuele leden bij vragen rondom Wonen Welzijn en Zorg
van groot belang. Dit blijft een speerpunt voor komende tijd. De
ouderenadviseur en belastinginvullers helpen graag bij individuele vragen. Zij
worden gesteund door de professionele WWZ coördinator Diny Kuppen, die
wekelijks een spreekuur heeft op maandagochtend in het gezondheidscentrum.
-Projectgroep Wonen, Zorg en Welzijn Overloon
De projectgroep is sinds de start medio april dit jaar maandelijks bijeen geweest
om een vervolg te geven aan de enquête van 18 november 2018.
Uit de antwoorden blijkt dat wij senioren zo lang mogelijk zelfstandig in de eigen
woning en omgeving willen blijven wonen. Het is niet gemakkelijk een perfecte
oplossing te vinden om de groep ouderen te faciliteren over wonen zorg en
welzijn. Uitgangspunt moet zijn het boek van Henk Geene (naoberschap).
Bewustwording hoe de toekomst er uit zal gaan zien zal een belangrijke taak
zijn. Mensen informeren en communiceren over veranderingen zodat ze beter
besluiten kunnen nemen over hun eigen toekomst. Hoofddoel vanuit het project
is om de burgers onder elkaar actief in beweging te krijgen en meer en meer als
“Noaber” voor elkaar klaar te staan. Het is niet alleen wenselijk, maar ook
noodzakelijk, met de groeiende groep senioren de komende jaren en minder
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overheidsgeld voor professionele hulp. Belangrijkste Resultaten/ Bevindingen
van de werkgroep tot nu toe, staan genoemd in de komende INFO.
-De Pit, het mooi centraal gelegen gemeenschapshuis, waar ook wij als KBO
veel gebruik van maken, heeft de handen vol aan haar financiële pijlers. Dit werd
ons voorgelegd op de recentelijke gebruikersbijeenkomst. De Pit heeft tijdens die
vergadering met klem aangegeven dat het niet kan functioneren zonder een
grote groep vrijwilligers. Ook wij als KBO zetten vrijwilligers in. Denk aan zaal
inrichten met tafels en stoelen bij gebruik ervan en ook weer ontruimen. Mee
serveren van drankjes en opruimen van bar en keuken. Meerdere vrijwilligers zijn
ook buiten de KBO actief binnen de Pit. Deze inzet is ook noodzakelijk om de
personele kosten in de hand te kunnen houden en het gemeenschapshuis kan
blijven bestaan. Een belangrijk “GOED” ook voor verbinding met de inwoners en
verenigingen in de kern van ons - durp Loen! Wij als KBO zien hier in overleg,
ook een taak om te blijven investeren in die vraag van de Pit.
-Naast het genoemde:
Veel meer over het aanbod van onze verenging kun je lezen in het kwartaalblad
INFO dat de komende week wordt bezorgd. Ook het dorpsblad Ons Eigen Erf
vertelt ons over een breed aanbod van activiteiten. Dank aan de bezorgers van
de Ons, Info en Nieuwsbrieven. Zij zorgen er voor dat maandelijks het een en
ander verspreid wordt.
4. Jaarplanning
De jaarplanning wordt op het scherm geprojecteerd en waar nodig nader toegelicht
door bestuurslid Maria Muijsers.
5. Exploitatie 2019 en contributie vaststelling 2020
De secretaris geeft vanwege afwezigheid wegens ziekte namens de
penningmeester een nadere toelichting op de voorlopige exploitatie over 2019.
De voorlopige exploitatie laat een totaal aan inkomsten zien van € 23.703,53.
Een totaal aan uitgaven van € 19.638,96. Het verschil tussen de nog te betalen
bedragen en nog te ontvangen bedragen over 2019 is € 2.884,00 negatief, zodat de
prognose exploitatie uitkomt op € 1.180,00 positief. Er worden vervolgens geen
vragen gesteld door de aanwezigen over de gepresenteerde voorlopige exploitatie
2019.
6. Bestuurszaken met o.a. presentatie nieuwe website KBO Overloon
De voorzitster geeft aan dat aanvankelijk wijlen Dhr. Wil Goemans de nieuwe
website zou inrichten. Helaas moesten we enkele weken geleden afscheid nemen
van onze voormalige webmaster. Zij spreekt haar dank uit voor het vele werk dat
Dhr. Wil Goemans voor onze vereniging gedaan heeft.
De huidige webmaster, Dhr. J. Lamers, demonstreert de door hem in de laatste
maanden van 2019 ontworpen website aan de aanwezige leden. De website ziet er
fantastisch uit. De voorzitster bedankt Dhr. Lamers voor de vele uren die hij hierin
gestoken heeft en spreekt uit dat zij hoopt dat de leden de website regelmatig
bezoeken, Meer en meer zal de informatie van KBO Overloon via de website
verstrekt worden.
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7. Bestuursverkiezing
In haar openingswoord gaf de voorzitster al aan dat we als bestuur bijzonder blij zijn
2 nieuwe kandidaat-bestuursleden te kunnen voorstellen aan de vergadering.
Allereerst geeft zij kandidaat-bestuurslid Mevr. Suzanne v.d. Munckhof de
gelegenheid zich voor te stellen. Vervolgens geeft zij het woord aan Dhr. Fred
School.
Daarna wordt Mevr. Suzanne v,d, Munckhof door de vergadering bij acclamatie
benoemd voor de duur van 3 jaar.
Vervolgens wordt Dhr. Fred School door de vergadering bij acclamatie gekozen voor
de duur van 3 jaar.
Beiden danken de vergadering voor het in hun gestelde vertrouwen en spreken uit
zich voor de vereniging zo goed mogelijk in te zetten.
De voorzitster wenst beiden veel succes toe in hun nieuwe functie en stelt dat we als
bestuur enorm blij zijn met de aanwas en dat we blijven hopen op medewerking
vanuit de leden binnen actieve werkgroepen en zo samen verder kunnen bouwen
aan een bloeiende vereniging. De voorzitster stelt dat we binnen onze vereniging
ruim 70 vrijwilligers hebben. Het is een enthousiast team. Wil je ook de handen mee uit
de mouwen steken, of ken je iemand die dat zou willen doen, kom er dan mee naar ons als
bestuur.
8. Rondvraag:

-Dhr. Piet Goemans: Staat koersbal vermeld op de nieuwe website? Nieuwe
leden welkom op wo en vrijdag.
-Dhr. Bert Vloet: Mededeling nieuwe matten bij Jeu de Boules 3 stuks. Een vierde
mat nodig. Het bestuur zal de ontwikkelingen binnen de indoor Jeu de Boules
activiteit volgen en het verzoek afhankelijk hiervan in beraad nemen.
-Mevr. Lenie Albers : Geeft aan dat op vrijdagmiddag in de sporthal geen tennis
gespeeld wordt, maar badminton.
-Mevr. Lenie Hendriks: Geeft aan dat op vrijdagmiddag nog steeds gewandeld
wordt. Verzoek om dit in de Info te vermelden en op de website.
-Dhr. Koos van der Hoff: Merkt op dat het tijdelijk rijbewijs niet geldig is in het
buitenland.
-Dhr. Martien Hendriks: Stelt dat de keuze voor de juiste Zorgverzekering moeilijk
is. De voorzitter deelt mede dat onze ouderenadviseur hier wellicht bij kan helpen.
-Mevr. Jo Bol: Deelt mede dat de activiteiten op vrijdagmiddag voor iedereen
toegankelijk zijn en mensen dus nog kunnen deelnemen aan deze activiteiten.
9. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde, dankt de voorzitster iedereen voor de aanwezigheid en
sluit hierna de vergadering.
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Na de pauze treedt Mia Dekkers op. Zij weet in haar moerstaal met haar
onderhoudende verhalen en leuke grapjes iedereen kostelijk te vermaken.
Tussendoor zingt zij enkele warme luisterliedjes.
Om 16.00 uur wordt het samenzijn onverwacht onderbroken door de komst van
Burgemeester Van Soest en zijn secretaresse voor het uitreiken van de
onderscheiding “Ridder in de Orde van Oranje Nassau” aan Dhr. J. Lamers.
In aanwezigheid van familie en overvolle zaal met leden van KBO Overloon en
andere betrokkenen wordt de onderscheiding door de burgemeester uitgereikt aan
het volkomen verraste echtpaar Lamers.
Vervolgens verlaat de gedecoreerde samen met echtgenote en familie De Pit en sluit
Mia de geslaagde middag af met nog enkele anecdotes en liedjes.

Aldus vastgesteld in de algemene ledenvergadering van maart 2020
De secretaris,

De voorzitter,
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