Verslag van de algemene ledenvergadering van de Kath. Bond voor Ouderen.
Afdeling Hoogezand Sappemeer.
www.kbopcobmiddengroningen.nl
Dinsdag 24 mei. 2022 Aanvang 14.00 uur in de Gouden zon te Sappemeer.

Bij aankomst worden we verrast met koffie of thee met heerlijk gebak, naar ieders keuze.
Na hiervan te hebben genoten beginnen we met de vergadering.

1. Opening door de vice voorzitter Siena Ottens en ze kan 35 leden verwelkomen. We
houden een minuut stilte om de leden en geliefden te gedenken waarvan we afscheid
hebben moeten nemen. Er word een gedicht voorgelezen van dromen en hopen op
vrede. De voorzitter meldt dat het aantal leden afneemt, door overlijden, verhuizing of
opzegging. Ze roept op om adressen aan te melden, zodat potentiële leden het
magazine in de bus kunnen krijgen, dan bezocht kunnen worden om eventueel lid te
worden.
2. Vaststellen v.d. agenda en mededelingen: Er hebben enige leden gemeld dat ze
verhindert zijn.
3. Het verslag van de algemene leden vergadering op dinsdag 17 aug.2021 wordt
vastgesteld.
Het jaarverslag over 2021 wordt vastgesteld Door de corona beperkingen heeft het
bestuur voor 2021 de contributie tussentijds aangepast voor 2022. Er waren weinig
activiteiten mogelijk en dus ook minder kosten. Ook is onze alg. leden vergadering
verplaatst van april naar mei 2022. Financiële toelichting onder punt 5 door de
penningmeester.
4. De heer Frits Ronda stelt zich beschikbaar als nieuw bestuurslid. Dit wordt met
applaus begroet. Frits stelt zich voor en geeft aan met plezier tot het bestuur toe te
treden. Welkom Frits.
5. Financieel verslag van de penningmeester over 2021 en begroting 2022 wordt door de
heer Jos Meiberg toegelicht.
6. Verslag van de kascommissie over 2021 door de heren Wim Plat (1e keer) en Jan
Boelens (2e keer.). De heer Jan Boelens geeft aan dat de financiën in orde zijn
bevonden en vanmorgen heeft hij nog even het kassaldo van de secretaris
gecontroleerd. Het geheel is in orde bevonden en hij stelt voor het bestuur decharge te
verlenen. Het financieel verslag wordt vast gesteld
7. Benoeming van een nieuwe kascommissie lid ter vervanging van de heer Jan Boelens.
De Heer Herman Scholtens stelt zich beschikbaar. Hartelijk dank aan Jan Boelens en
een welkom aan Herman Scholtens.(De heer Jan Heeres blijft reserve lid.).
8. Het bestuur heeft, in een tussentijds besluit, vanwege corona, de contributie voor 2021
niet verhoogd en voor 2022 aangepast, namelijk echtparen € 41.00 en alleenstaanden
€ 24. Het bestuur stelt voor de contributie voor 2023 niet te verhogen, namelijk
echtparen € 41.00. en alleenstaanden € 24.00. De aanwezigen stemmen er mee in.
9. Rondvraag en wat verder ter tafel komt. Er wordt gevraagd naar de reden van
opzegging? Dit heeft in de meeste gevallen te maken met een afnemende gezondheid.
Wat doet de Unie KBO met ons geld ? U ontvangt gratis het KBO-PCOB magazine.
Er wordt meegepraat over de pensioenen en de pensioenleeftijd en diverse zaken die
met onze gezondheid te maken hebben. U kunt zich aanmelden voor de digitale
nieuwsbrief van de unie. Er wordt afgesproken dat deze digitaal aan de ons bekende
emailadressen wordt toegezonden. Dit zal ook het geval zijn met Posotief van het Poso

(www.poso-middengroningen.nl) waar veel plaatselijke activiteiten in staan, zoals de
zomeractiviteiten. Jacob Fellinger houdt onze site (www.kbopcobmiddengroningen.nl)
bij en heeft ook “links” aangebracht naar andere sites. Kijk dus eens op de site. Er
wordt steeds meer informatie digitaal aangeboden. Ook wordt er aandacht gevraagd
voor het aanvragen van de energietoeslag. Hulp kan men krijgen via de bibliotheek
en humanitas.
Ook wordt opgemerkt dat heel veel ouderen geld laten liggen bij het invulling van de
belasting aangiftes. Informeren loont om de aftrekposten te gebruiken bij de aangifte.
10. Sluiting reguliere vergadering met dank aan de aanwezigen.
We sluiten de middag af met een gezellig samen zijn onder het genot van een hapje en een
drankje.
Namens het bestuur.
S. Ottens-Kramer. 06 23806767.
sienaottens@hotmail.com.

