Notulen algemene ledenvergadering 8 maart 2017
Locatie: zaal Sterrebosch Wijchen, aanvang 14.30 uur.
Aanwezig: bestuursleden Harrie Bakker, Toos van Peursem, Sjef Daverveld, Piet van
Altvorst, Freek Homan, Piet Meurs, Thérèse Loos, José Stals en Martien van Berkel.
Aanwezig leden: zie presentielijst.

De voorzitter heet een ieder welkom. Om de vergadering nog interessanter te maken
voor de leden is er een tweetal gastsprekers uitgenodigd:
- OBC accountants en belastingadviseurs opent de bijeenkomst;
- LekkerLeven sluit de bijeenkomst af met een presentatie van het aanbod van
diensten.
De voorzitter opent de vergadering en stelt de agenda vast.

Geen jaarverslag in de Klimop, is uitgedeeld op de vergadering.

Er is 1 ingekomen stuk. Het betreft een brief van J.H.A.M. Jans over de extra kosten
voor het invullen van het belastingformulier. Extra kosten voor een echtpaar zijn
€ 11,00. In de brief staat dat er meer voor senioren opgekomen dient te worden.
In het verleden is er een plan aangenomen om duidelijk te maken waarvoor wij staan,
waar moeten we ons geld en middelen voor gebruiken. Jaren geleden zijn we hulp
gaan zoeken bij de KBO Gelderland en de Unie KBO. Het antwoord was: wij kunnen
niets voor u betekenen, jullie moeten het samen oplossen met de leden. Trimbos
Instituut heeft de vereniging toen goed geholpen. De standpunten staan in de
toekomstvisie. Om de belastingaangifte te doen is een duur programma aangeschaft.
Standpunt is dat we geen gebruik maken van dit programma. Vraag: er wordt
contributie aan de Unie KBO betaald, waarom volgen we ze dan niet? De
belastingdienst staat hier buiten, zij hebben wel de subsidie afgeschaft. We zijn
verplicht om € 5,50 te innen als we de Unie KBO volgen. Desalniettemin volgen wij op
dit moment het advies van de “werkgroep belastinginvulhulpen van de Kring”. Als de
leden het met de nieuwe werkwijze niet eens zijn, kunnen ze dit melden aan het
bestuur. Dus nu wordt het advies opgevolgd, medio 2017 wordt het opnieuw bekeken.

De notulen stonden op de website en zijn op de vergadering verstrekt. De notulen
worden goedgekeurd. Toos reageert op een vraag van de heer Peters aangaande het
mantelzorgcompliment. Dit compliment is in het verzorgingshuis niet van toepassing.
Er wordt wel met de gemeente over gesproken.

Het jaarverslag stond op de website en is op de vergadering verstrekt.
- In het centrum is geen wijkcentrum, in de buitengebieden is dat wel het geval. Het
Koetshuis als nieuwe ontmoetingsruimte, in te richten voor € 100.000,00, is voor de
seniorenvereniging geen optie. Een wijkcentrum dient een ontmoetingsplaats te
zijn voor alle leeftijden. Het Koetshuis, zoals de gemeente voorstelt, zou een
ontmoetingsruimte zijn alleen voor senioren.
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We zijn al jaren in gesprek met de gemeente; het is duidelijk gemaakt aan de
wethouder dat we het zo niet willen. Wat zijn de suggesties: gemeentehuis,
postkantoor, bibliotheek of leegstaande winkels. Ook St. Jozef is geopperd, maar
dit is ook niet zo denderend. ZZG heeft van de Meander een ontmoetingsruimte
gemaakt; maar dit is echter geen wijkcentrum.
De naamsverandering van de seniorenvereniging: Ton Wiebe maakt de opmerking
dat er volgens de statuten een overeenkomst is met het katholieke geloof. De
statuten moeten na zoveel jaar weer eens aangepast worden: de aanpassing geeft
geen conflict met de KBO Gelderland.
Vraag: de vergaderverslagen wat sneller aan te leveren.
Voorstel: de andere verenigingen te linken op de website. Zij moeten hiervoor dan
wel de naam van de website aanleveren.

Financiële verslag wordt uitgereikt. Het is niet toegestaan om de stukken mee naar
huis te nemen. Het punt m.b.t. het mee naar huis nemen van de financiële stukken
komt op de agenda te staan. De voorzitter geeft het woord aan de penningmeester.
Freek Homan. Hij geeft aan dat 2016 een beroerd financieel boekjaar is geweest. Dit
is o.a. verklaarbaar omdat er in 2015 en 2016 een verbeterde, maar duurdere, Klimop
is uitgegeven. Advertenties in de Klimop vallen tegen, zo ook de renteopbrengst.
Daarnaast is er meer geld aan activiteiten uitgegeven. De overige kosten zijn niet
gestegen. Voorstel is om de prijs van de activiteiten, niet te verlagen. Alle activiteiten
worden immers goed bezocht. Het streven is om de begroting kloppend te houden. Er
was nog een contributieschuld aan de KBO G, dit vanwege de hoogte van de afdracht.
Het bestuur van KBO Gelderland heeft een commissie in het leven geroepen om over
de hoogte van de contributieafdracht advies uit te brengen. Na het instellen van deze
commissie is de achterstallige betaling gedaan. Contributieafdracht aan KBO
Gelderland is € 14,20 per persoon.

Het verslag van de kascommissie wordt voorgelezen. Aan de ALV wordt voorgesteld
décharge te verlenen aan de penningmeester en het bestuur. J.G.M. Jansen en L.G.J.
Burgers hebben de kascontrole uitgevoerd. Voorzitter dankt de kascommissie.
Décharge wordt verleend.

De penningmeester geeft aan dat er een tekort zal ontstaan in 2018. De subsidie van
gemeente blijft € 5,00 per lid.
 Voorstel om de contributie met € 1,00 per lid te verhogen. De vergadering gaat
hiermee akkoord. Er werd jaarlijks € 3.500,00 gereserveerd voor bijzondere
activiteiten en huisvesting. In de begroting van 2018 is de reservering voor
huisvesting niet meer opgenomen.
 Als we de belasting zelf moeten gaan regelen, moeten er opleidingen voor de
belastinginvulhulpen worden georganiseerd. We proberen het, in de toekomst,
binnen de vereniging te houden. Hiervoor is een post in de begroting
opgenomen. De machtiging is voor de Unie KBO, niet voor de
Seniorenvereniging.
 Vraag: waarom de bijdrage voor de Pasen en Kerstmis niet verhogen? Freek
heeft vanuit het bestuur geen suggestie gekregen om dit te verhogen, blijft voor
2017 dus € 15,00 per persoon.
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Vanuit de vergadering komt er een voorstel om alle leden in 2018 de financiële
stukken 14 dagen van te voren toe te zenden. Voorzitter zegt dit niet te willen.
Op de vergadering wordt gestemd; slechts 5 stemmen zijn er tegen.

De kascontrolecommissie bestaande uit Pol Burgers en Jan Jansen wordt bedankt
voor hun werkzaamheden. Pol Burgers is aftredend en naast het zittende lid, de heer
Jan Jansen (024 6418940), wordt de heer Ben Jansen (024 6419213) benoemd. Er
wordt een nieuw reserve lid gezocht, deze treedt na een jaar toe tot de kascommissie.
De heer Jo Jansen (024 6417705) neemt deze functie op zich. Pol Burgers wordt
bedankt voor zijn controle.

Aftredende en herkiesbaar zijn dit jaar:
 Voorzitter Harrie Bakker. Hij wordt opnieuw benoemd, bijna iedereen is voor.
 Bestuurslid Piet van Altvorst. Hij wordt opnieuw benoemd, bijna iedereen is voor.
 Bestuurslid Sjef Daverveld. Hij wordt opnieuw benoemd, bijna iedereen is voor.
Voordracht: het bestuur draagt Martien van Berkel voor als nieuw bestuurslid. Er zijn
geen tegenkandidaten ingediend. Hij wordt benoemd als bestuurslid, bijna iedereen is
voor. De voorzitter bedankt José Stals voor de ondersteuning afgelopen jaar.

Vanuit de vergadering komt de vraag: wat heeft het Sociale Wijkteam met het jaarplan
te maken? Met dit team wordt gesproken over de problemen rondom armoede,
thuishulp, enz. Het jaarplan wordt goedgekeurd.
Op de naamsverandering, Seniorenvereniging Wijchen, wordt positief gereageerd.
Een persoon heeft hierop schriftelijk gereageerd: de KBO is een bekende en
gevestigde naam. Iedereen vindt de nieuwe naam meer in deze tijd passen. De
statuten moeten wellicht worden aangepast. Over enkele jaren bestaan we 70 jaar,
wellicht is dit dan een mooie gelegenheid.

-

-

Albert Peters: vraagt of er volgend jaar iemand uitgenodigd kan worden om iets
te vertellen over de aftrekposten bij overlijden en het opstellen van een
testament. Dit wordt bekeken.
Voorstel: om de vergaderstukken 2 weken van te voren aan te leveren.
Jannie van Manen: zegt dat het openbaar vervoer, de bussen en treinen, niet
op elkaar aansluiten. Men moet een uur wachten. Voorstel om dit in het
volgende gesprek met de politiek aan te kaarten. Ook is er op zondag geen taxi
te krijgen.

De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit om 15.55 uur de vergadering. Notulen
opgemaakt door Martien van Berkel op woensdag 8 maart 2017.
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