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                                                      Notulen:  

            Algemene leden vergadering KBO Best d.d. 15 april 2021  

Aanwezig: 
Het voltallige bestuur en 12 leden die zich hadden aangemeld voor deze 
digitale vergadering.  
 

Agendapunt 1: 
Voorzitter opent de vergadering en heet een ieder hartelijk welkom. 
Een speciaal welkom aan Leo Bisschops (voorzitter KBO Brabant)  
In 2020 hebben we afscheid genomen van 67 leden die zijn overleden. Het 
coronavirus heeft daar zeker aan bijgedragen. 
Er wordt enige stilte in acht genomen……….. Dat zij rusten in vrede…………. 
 
Agendapunt 2: 
Er waren geen op-/of aanmerkingen op de notulen van 27 augustus 2020  
en deze zijn ongewijzigd vastgesteld. 

Agendapunt 3: 
De voorzitter heeft de jubilarissen mevrouw M. van Rosedaal en  
mevrouw J. de Laat, beide 25 jaar lid van het KBO bezocht en hen de 
bijbehorende oorkonde en bloemetje uitgereikt. 

Agendapunt 4: 
Jaarverslag 2020 wordt door de secretaris Willy Wouters voorgelezen.  
Er zijn geen op-of aanmerkingen hierop. 
 
Agendapunt 5:  

De financiën worden uitgebreid behandeld door penningmeester Paul 
Verheijen. 
De kascontrole commissie, bestaande uit Jo Lips en Elly van Dam kon vanwege 
Corona niet bij elkaar komen. De controle over 2020 zal later plaatsvinden.  De 
jaarrekening wordt onder voorbehoud van goedkeuring door de 
kascontrolecommissie vastgesteld. De begroting 2021 wordt tevens 
vastgesteld. 
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Benoeming nieuwe kascontrole commissie:  
Jo Lips blijft als commissielid aan. Arida Verdult heeft zich als nieuw 
kascontrolecommissielid gemeld.  
Gaston blijft ook in 2021 aan als plaatsvervangend lid. 

Agendapunt 6:  

Verkiezing nieuwe bestuursleden: 
Wilma van Rulo stelt zich als nieuw bestuurslid voor. De vergadering gaat 
akkoord met haar benoeming. Er is voor het nieuwe bestuur een rooster van 
aftreden samengesteld. Deze wordt voor kennisgeving aangenomen. 

Agendapunt 7: 

Toespraak door de voorzitter: 

Een groot compliment mochten wij als KBO ontvangen van de gemeente Best. 
De gemeentelijke wisseltrofee 2020 ging dit jaar naar de KBO.  

Door de coronaperikelen word de algemene ledenvergadering voor de tweede 
maal digitaal gehouden maar de volgende keer hopen we u allen weer te 
ontmoeten in de Prinsenhof.  

Als bestuur zijn we bezig met het beleidsplan 2022-2026. Daarop vooruitlopend 
gaan we onze website helemaal vernieuwen. We zijn benieuwd wat u er straks 
van vindt. Uit metingen blijkt dat de website niet die aandacht krijgt waarvoor 
hij eigenlijk is bedoeld. Dat is jammer maar daar zijn ook meerdere reden voor 
zoals op dit moment het ontbreken van verslagen met foto’s van activiteiten, 
alles vanwege het coronavirus. 

KBO Best komt op voor de belangen van onze leden. Dat doen we door als 
bestuur te participeren in diverse overlegorganen zoals deelname in de 
seniorenraad Best, aanwezig zijn bij bijeenkomsten met KBO Brabant, 
aanschuiven bij overleggen met de gemeente Best en aanwezig te zijn bij 
hoogtepunten zoals leden die een jubileum vieren. 
 
We zijn, i.s.m. met Olga van de Pennen, bezig om speciaal voor KBO Best een 
bevrijdingsconcert  te organiseren in de Prinsenhof. Dit zal gebeuren op 
donderdag 14 oktober. Tegen die tijd hoort u daar uiteraard meer over. 
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Activiteiten kunnen we organiseren doordat u als lid ook uw contributie 
betaald. Wij zijn blij dat in deze tijd er toch weinig mensen het lidmaatschap 
hebben opgezegd. Als het goed is wordt in april de automatische incasso geїnd. 
Diegene die geen opdracht hebben gegeven voor automatische incasso krijgen 
een brief met het verzoek om de contributie te betalen.    
 
Anke Lips werd voor haar vele verdiensten voor de KBO onderscheiden met de 
zilveren speld. Haar man Jo Lips werd tegelijkertijd onderscheiden door Leo 
Bisschops met de zilveren speld met goud. De voorzitter gaat nog met Jo en 
Anke in overleg om hen thuis de oorkonde met de bloemen te overhandigen. 
 
De voorzitter bedankt iedereen die bij de vergadering aanwezig was en sluit de 
vergadering. 
 
 
 
 
 
 


