Verslag Algemene Leden vergadering KBO Best
18 april 2018
Aanwezig:
Circa 80 leden en het bestuur:
Gaston Slagers
Caren Herps
Jo Goossens
Angela Schoonen
Gerard Govers
Henk van de Heuvel
Koos de Laat
Frank Montulet

Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid

Opening
De voorzitter, Gaston Slagers, opent de vergadering door iedereen welkom te heten. Hij is verheugd
dat er ondanks het mooie weer een goede opkomst van de leden is.
De voorliggende agenda is akkoord.
Verslag van de Algemene Leden vergadering van 20 april 2017
Het verslag geeft geen aanleiding voor opmerkingen of aanpassingen. Vervolgens wordt het verslag
goedgekeurd en vastgesteld.
Jubilarissen
De voorzitter constateert dat er dit jaar 11 jubilarissen zijn en vindt dit de bevestiging van de hechte
relatie tussen de vereniging en de leden, met wederzijdse waardering en aandacht voor iedereen.
Helaas is een van de in de aankondiging van de ledenvergadering genoemde leden, mevrouw Van
Dongen-Kepel inmiddels overleden. Door verschillende omstandigheden zijn het echtpaar Renders,
mevrouw De Rooij-Vriens en de heer Van Elderen niet in de gelegenheid om aanwezig te zijn. De
voorzitter heeft deze mensen bezocht of zal op korte termijn op bezoek gaan.
De dames; Van Dungen-Smits, Fonken-Russens, Hulsen-Slegers en de heren; Habraken, Van
Vroenhoven en Vroom ontvangen een oorkonde en bloemen. Mevrouw Logten-van Diessen heeft
het omroepen bij het wekelijkse kienen verzorgd en komt later. Bij de afronding van de ALV krijgt zij
applaus voor haar inzet als vrijwilliger en ontvangt alsnog de oorkonde en een bos bloemen.
Jaarverslag 2017
Het jaarverslag geeft geen aanleiding voor opmerkingen of aanpassingen. Het jaarverslag is daarmee
goedgekeurd en vastgesteld.
Financiën
De penningmeester, Caren Herps, geeft een toelichting op het resultaten overzicht 2017. Tijdens de
vorige Algemene Leden Vergadering moest nog melding worden gemaakt van een verlies. De
penningmeester is daarom op zoek gegaan naar bezuinigingsmogelijkheden en extra inkomsten: Zo
zijn de drukkosten voor de Nieuwsbrief substantieel verlaagd, is de Line Dansgroep in de Kadans
gestopt, levert door keuze voor ’t Tejaterke de toneelvoorstelling inkomsten op in plaats van verlies
en hebben deelname aan het (KBO) premieplan en de (Rabo) clubkascampagne extra inkomsten
gegenereerd. Door deze resultaten is het mogelijk de reservering voor het 60 jarig jubileumfeest van
onze vereniging weer door te zetten. Ook zal KBO Best extra inzetten op het ontwikkelen van nieuwe
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activiteiten voor de leden. Als deze activiteiten in de aanloop verliesgevend zijn , kunnen de nu
beschikbare middelen daarvoor worden ingezet.
Kascontrole
De kascontrole commissie bestaat uit de heren; Jos van Slingerland, Frans van Rosendaal en Albert
Wouters. De financiële stukken zijn door de commissie gecontroleerd; uit de controle (
steekproefsgewijs) blijkt dat de saldi kloppen. De stukken zijn dan ook akkoord bevonden. De
kascontrole commissie stelt de vergadering voor de penningmeester en het bestuur decharge te
verlenen. De vergadering stemt daar mee in.
Begroting 2018
De penningmeester maakt nogmaals duidelijk dat de vereniging dit jaar inzet op activiteiten die
gericht zijn op bewegen zodat mensen fit blijven. Zoals eerder aangegeven worden de extra kosten
die daarmee gepaard kunnen gaan geaccepteerd.
De vergadering gaat akkoord met de begroting 2018
Verkiezing kascontrole commissie
De kascontrole commissie is bereid om ook volgend jaar de controle op de financiën uit te voeren. De
vergadering gaat unaniem akkoord.
Nieuwe website KBO Best
Bestuurslid, Henk van den Heuvel, geeft een korte toelichting op de aanleiding voor de invoering van
de nieuwe website: De oude website was gedateerd van opzet, waarbij nieuws en belangrijke zaken
niet altijd snel te vinden waren. In de toekomst zal ook een nieuwsflits verschijnen waarmee op de
actualiteit kan worden ingehaakt. Daarom is het doorgeven van het email adres belangrijk. Henk van
den Heuvel stelt de aanwezigen gerust; de Nieuwsbrief blijft bestaan.
Vervolgens geeft de webmaster, Tom Herps, een presentatie. Hij toont de toegangsmogelijkheden,
de nieuwsberichten enzovoorts. Vervolgens vraagt hij de leden om eventuele reacties via de website
kenbaar te maken zodat die optimaal functioneert.
Gaston Slagers dankt Tom Herps voor zijn inzet bij de ontwikkeling van de website. Tevens vraagt hij
aandacht voor de noodzakelijke achtervang van de webmaster.
Bestuurszaken
Gaston Slagers bedankt Angela Schoonen voor haar inzet als bestuurslid van KBO Best. Angela heeft
de individuele belangenbehartiging, met name de coördinatie van de diverse groepen die zich daarop
richten, voor haar rekening genomen. Vanwege privé omstandigheden is zij echter niet meer in de
gelegenheid deze taak voort te zetten. Uiteraard wordt ook haar inbreng in algemene bestuurszaken
gewaardeerd.
Gerard Govers wordt door de voorzitter bedankt voor zijn organisatie vermogen dat geleid heeft tot
veel vernieuwde ledenbijeenkomsten. Door in te spelen op de wensen van de leden blijken de
programma’s zo aantrekkelijk dat men soms is “uitverkocht”
Vooralsnog zijn er geen nieuwe kandidaten voor de vervulling van de opengevallen bestuursfuncties.
Gaston Slagers zal de individuele belangenbehartiging waarnemen. Koos de laat neemt naast zijn rol
bij de reizen en excursies ook de taken rondom de ledenbijeenkomsten voor zijn rekening.
De voorzitter doet nogmaals een oproep voor nieuwe bestuursleden.
Mededelingen en woord van de voorzitter
Gaston gaat nog eens in op de komende periode. De beschikbare financiële middelen worden niet
opgepot maar ingezet: Er zijn plannen voor het opzetten van kleinschalige activiteiten, yoga in het
Wilhelminadorp, koersbal, samen eten, enzovoorts. Alles met een sociaal karakter gericht op
ontmoeten en waar mogelijk bewegen. Ook benadrukt hij de eigenheid van KBO Best; de individuele
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en collectieve belangenbehartiging. Dat maakt ons meer dan een club die activiteiten organiseert en
bevestigt het “Ons” gevoel. Daarbij hoort ook signaleren met aandacht voor elkaar door
coördinatoren en deelnemers aan de diverse activiteiten. Vanuit de collectieve belangenbehartiging
wordt dit opgepakt met workshops die handvaten bieden om bij voorbeeld eenzaamheid of armoede
te onderkennen.
Rondvraag
Mevrouw Agnes de Ruiter vraagt naar de positie van de algemene bezoekgroep. Gaston geeft aan
dat dit uiteraard individuele belangenbehartiging is. De workshop- training in het kader van
signalering is echter opgezet vanuit de collectieve belangenbehartiging. Die vindt plaats in samen
werking met de PVGE onder de paraplu van de SeniorenRaadBest.
De heer Ben de Klerk stelt zich kort voor als cliëntondersteuner voor alle senioren in Best. Hij is
beschikbaar voor alle zaken rondom de WMO, onder andere de keukentafel gesprekken.
Vanuit de zaal wordt aangeven dat men het spijtig vindt dat ledenbijeenkomsten vaak heel snel zijn
uitverkocht. Het bestuur is zich daarvan bewust, tegelijkertijd is het niet altijd mogelijk om twee
bijeenkomsten achter elkaar te organiseren. Dit vanwege de beschikbaarheid van artiesten, de
zaalaccommodatie, maar ook vanwege het risico dat geen van beide bijeenkomsten voldoende
bezetting heeft. Het bestuur blijft hiervoor aandacht houden.
Door enkele leden wordt gesuggereerd dat er bij de kaartverkoop gesjoemeld wordt: Mensen
zouden als individu meerdere, soms wel zes kaarten, kopen waarbij er geen controle is op het
lidmaatschap. De betrokken bestuursleden en vrijwilligers laten weten dat men dit steekproefsgewijs
controleert maar dat er geen enkel bewijs is voor deze “indianenverhalen” De opmerkingen rondom
de organisatie van de kaartverkoop bij Cultuurspoor (in de rij staan) worden ter harte genomen.
Daarbij zal ook de suggestie om tot voor-inschrijving over te gaan worden meegenomen.
Ook de organisatie van reizen en excursies heeft af en toe te maken met meer inschrijvingen dan er
plaatsen zijn. Waar mogelijk, zie de lentetocht, zet men extra vervoer, bijvoorbeeld twee bussen in.
Mevrouw Anke Lips vraagt aandacht voor het recente overlijden van de heer Piet Peeters. Een
gewaardeerd lid van de redactie van de Nieuwsbrief.
De vergadering neemt hiervoor een minuut stilte in acht.
Gaston Slagers sluit de vergadering even voor 15.00 uur
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