Notulen algemene ledenvergadering
woensdag 11 maart 2020

Locatie: zaal Sterrebosch Wijchen, aanvang 13.30 uur.
Aanwezige bestuursleden: Harrie Bakker, Toos van Peursem, Piet van Altvorst, Piet Meurs,
Freek Homan, Thérèse Loos en Martien van Berkel.
Afwezige bestuursleden: José Stals en Sjef Daverveld
Aanwezig leden: 13 volgens presentielijst.

De voorzitter heet iedereen welkom en opent de vergadering. Agenda is vastgesteld.
De voorzitter zet uiteen wat er met KBO PCOB en Unie KBO aan de hand is. De
terugloop van de leden is groot. Daarom is er een werkgroep samengesteld om dit
probleem aan te pakken. Er dient meer worden geluisterd naar de basis, de leden dus.
De provinciale bonden staan met betrekking tot eventuele veranderingen in de weg, ze
gingen niet akkoord met “KBO PCOB vernieuwt”. De 4 grote provincies (LONG) zijn
tegen de voorstellen van de werkgroep. De KBO Gelderland wil uit de Unie KBO
stappen. Wellicht volgen er meerdere provincies. Hierdoor kan de Unie uit elkaar vallen.
Doordat KBO G niet is nagekomen wat er is afgesproken met SVW hebben we in 2019
de contributie niet volledig betaald. Dit speelt al vanaf 2012. Er is in 2017 een rapport
opgesteld door een werkgroep. Dit is door de voorzitter van KBO G rechtstreeks in de
prullenbak gegooid. Daarna heeft BWBW (Beuningen, Wijchen, Bemmel en Weurt)
alternatieven gezocht. Door de onenigheid die is ontstaan binnen de diverse
overkoepelende organisaties is er nog maar een bestuurslid over binnen de Unie KBO,
de andere zijn opgestapt. Buiten Beuningen en Wijchen, zij waren al geen lid meer,
hebben er 11 verenigingen per 1 januari 2020 het lidmaatschap opgezegd. Er zou een
nieuwe vereniging worden opgericht maar dit ging helaas niet door. Doordat circa 40%
van de leden bij KBO G zijn vertrokken wil deze zich, vanwege de kosten, waarschijnlijk
aansluiten bij de Koepel van Gepensioneerden.
Er zijn geen ingekomen stukken.
De notulen worden goedgekeurd.

Het jaarverslag van 2019 is goedgekeurd.

De penningmeester Freek Homan doet mondeling verslag. Het financiële verslag van
2019 is uitgedeeld op de vergadering. In 2019 is er een positief resultaat van
€ 8.900,00. Begroot was € 1.330,00, een verschil van circa € 7.600,00. We zijn
€ 6.800,00 minder gaan betalen aan KBO Gelderland dit i.v.m. onvrede over de gang
van zaken. Er is rekening mee gehouden dat dit verschil nog betaald moet worden. Er
waren minder kosten m.b.t. de zomeractiviteiten, paas- en kerstviering € 2.000,00. Er is
minder contributie ingekomen € 2.000,00. Dit heeft te maken met de nieuwe
ledenadministratie: de contributie kan op dit moment nog niet geïnd worden. Voor het
jubileumfeest is al jaren een post opgenomen. In 2019 is van de post huisvesting
€ 7.500,00 overgeheveld naar het jubileumfeest. Daar staat nu € 17.500,00 op de
begroting. De spaarrekening van ABN AMRO is vanwege de rente opgeheven. Het
tegoed is op een spaarrekening bij de Rabobank gezet. Hierop is het deposito
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garantiestelsel van toepassing. Op de balans staat een schuld aan de KBO Gelderland
opgenomen.

De leden van de kascommissie, Jo Jansen en Jos van Langen, hebben op maandag 9
maart de kas middels steekproeven gecontroleerd. De kascommissie geeft het advies
om over te gaan tot goedkeuring van de jaarrekening 2019 en het voltallige bestuur
décharge te verlenen voor het gevoerde beleid over het verenigingsjaar 2019. Jo
Jansen spreekt zijn tevredenheid uit. Vergadering gaat er mee akkoord.

De penningmeester bespreekt de begroting voor 2021. De begroting is bijna hetzelfde
als andere jaren. Alleen de afdracht aan het hoofdbestuur is € 3.000,00 lager begroot.
De reservering voor het jubileumfeest verdwijnt in 2021. Verder zijn er geen grote
veranderingen ten opzichte van 2020. Begroting is goedgekeurd.

Voor de kascontrole van 2020 wordt 1 nieuw lid gezocht. De kascontrolecommissie, Jo
Jansen en Jos van Langen, wordt bedankt voor hun inzet. Jo Jansen is aftredend.
Naast het zittende lid de heer Jos van Langen (tel. 024 - 6413603) wordt de heer Ed
van den Berg (tel. 024 - 6414791) benoemd. Gert van Peursem (tel. 024 - 6414616) is
reserve commissielid.

Aftredende en herkiesbaar zijn dit jaar:
 Harrie Bakker
met applaus herkozen
 Sjef Daverveld
met applaus herkozen
Afgetreden zijn de bestuursleden Piet van Altvorst en Toos van Peursem.
Piet is ruim 20 jaar bestuurslid. Hij startte direct als secretaris en ledenadministrateur.
Later heeft hij een van deze taken overgedragen. Hij heeft, naar eigen zeggen, prettig
samengewerkt met het bestuur. Er wordt niet lang stil gestaan bij dit aftreden; dit
gebeurt later dit jaar.
Toos is 10 jaar bestuurslid geweest. Volgens de voorzitter was haar komst revolutionair
te noemen. Ze had een eigen visie en inbreng binnen het bestuur. De studiedag op 17
november 2011, die Toos mee heeft georganiseerd, heeft een stempel gedrukt op de
werkwijze van de SVW. Toos heeft zich met veel plezier en interesse voor de Senioren
Vereniging ingezet. Toos wordt 80 jaar daarom stopt ze als bestuurslid. Ze bedankt
allen voor de prettige samenwerking.

Het jaarplan 2020 is goedgekeurd.

Er zijn nieuwe statuten opgesteld en deze zijn in concept op de vergadering
aangeboden en op de website. De oude statuten zijn gemaakt toen KBO onder het
bisdom Den Bosch viel. Hierin staat dat we rekening moeten houden met de provincie.
Dat willen we niet meer, we willen een autonome vereniging zijn. We laten de keuzes
van de SVW niet over aan een andere instantie. Tevens wordt de naamswijziging nu
definitief. KBO Wijchen wordt nu Senioren Vereniging Wijchen.
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Als SVW willen we een ANBI status hebben. Vergadering gaat akkoord om de ANBI
status aan te vragen. Ook keurt de vergadering de statuten goed zodat deze kunnen
worden aangepast.
Op dit moment hebben zich al 368 leden aangemeld voor het jubileumfeest, dat is bijna
19% van het ledenaantal. We hopen op meer. Martien van Berkel vertelt over het
programma van die dag.
- Jo Jansen: Zijn er geen nieuwe bestuursleden bijgekomen? Het bestuur is nog op
zoek..
- Cor v.d. Wielen: Piet van Altvorst gaat uit het bestuur. Cor heeft dan geen
afstemming meer met Piet inzake het bezorgen van de magazines. José is in deze
nu aanspreekpunt. Hij kan uiteraard ook terugvallen op de andere bestuursleden.
- Jos van Langen: De uitnodiging voor de ledenvergadering was aan de late kant. Dit
komt mede doordat de verspreiding van de magazines deze keer pas op 5 maart
was, soms is dit eind februari. De datum stond al eerder in het Bewaarboekje. Er zijn
10 handtekeningen nodig om een bestuurslid aan te dragen. Dit is niet meer van
deze tijd omdat er moeilijk aan bestuursleden te komen is. Het bestuur kan altijd
zonder de 10 handtekeningen personen vragen voor in het bestuur.
- Ad van Melis: In het Bewaarboekje staan alleen de namen van de belasting
invulhulpen van Wijchen. Eerder stonden alle namen er in. De vragen van de VOA’s
zijn minimaal. Het zijn enkele specialistische vragen. Hierdoor hebben de VOA’s
alleen een verwijsfunctie. Het is niet nodig dat er een extra orgaan tussen zit.
De coördinator van de BIH is gestopt in november. Na overleg heeft deze de
coördinatie weer opgepakt. Senioren Vereniging Wijchen wil de organisatie zo dicht
mogelijk bij huis houden zonder tussenkomst van anderen. Er zijn circa 800 leden
die afhankelijk zijn van de BIH. Ad pleit er voor om alle hulpen in het Bewaarboekje
te zetten en ze bij elkaar te houden, dus ook die van Bergharen-Hernen-Leur en
Alverna.
- Tine van den Heuvel: Er zitten 9 bestuursleden in het bestuur. Wat doen de andere
buiten de secretaris, penningmeester en voorzitter om. Voorzitter legt de taken uit.
- Toos van Peursem: Legt uit wat er te doen is in de Villa.
De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit om 15.15 uur de vergadering. Notulen
opgemaakt door Martien van Berkel op woensdag 11 maart 2020.
Voorzitter,

Secretaris,

Harrie Bakker

Martien van Berkel
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