
Verslag van de jaarvergadering op 7 februari 2018 KBO afdeling Stadskanaal 

1. Opening

Onze voorzitter, Dineke Bruining opent de vergadering met een kort gebed en 

herdenkt de leden, die het afgelopen jaar zijn overleden. Dit zijn Jan Oosterman, Liny 

Weisbeek en René Kappen. 

2. Verslag jaarvergadering 2017

Het verslag wordt zonder wijzigingen door de aanwezige leden goedgekeurd. 

3. Bestuurssamenstelling

Ons bestuur is op dit moment compleet. Niemand van de bestuursleden heeft 

aangegeven te willen stoppen. . 

4. Jaarverslag 2017 

De voorzitter loopt de activiteiten van het afgelopen jaar nog een door en blikt terug 

op een aantal bijeenkomsten, zoals OpStapbus, brandveiligheid en veilig bankieren 

van de Rabobank. De leesclub heeft het afgelopen jaar drie boeken gelezen. Het 

aantal leden van deze groep is iets teruggelopen dus kunnen er nog leden bij. Vanaf 

het voorjaar is er op dinsdagmiddag een fietsgroep. Dit zijn meestal dames maar 

heren kunnen ook meedoen! 

Mevrouw Scholte Albers vult aan dat de keuken in Maarsheerd nu om 18.00 uur sluit.

Dit is van invloed op het tijdstip om samen te gaan eten. 

5. Financieel overzicht 2017

De penningmeester geeft een korte toelichting op het overzicht. Het overschot in 

2017 bedraagt € 667,86. De bankkosten zijn dit jaar hoger dan voorgaande jaren. Dit 

omdat we nu bij de Rabobank een extra bankpas hebben voor de secretaris. Dit met 

het oog op continuïteit en veiligheid. 

De penningmeester geeft verder een toelichting op de Rabo clubkas actie. Wij 

hebben ons daarvoor aangemeld met de aanvraag voor een digibord. Leden van de 

Rabobank kunnen op onze afdeling stemmen. Dit levert ons dan een financiële 

bijdrage op.

6. Verslag kascommissie

De heer R. Kuper en mevrouw I. Deiman hebben de kascontrole uitgevoerd. Zij 

stellen de vergadering voor de penningmeester decharge te verlenen. 

7. Samenstelling kascommissie 2018

De heer Kuper is aftredend en zojuist benoemd als penningmeester. De heer Henk 

Arends zal samen met mevrouw Ina Deiman in 2018 de kascommissie vormen. 

8. Contributie 2019



Onze afdeling staat er financieel gezond voor, met ruim € 5.900, - is er voldoende 

reserve. De afdracht aan de KBO provincie Groningen zal de komende jaren zeker 

stijgen. Dit door de benoeming van de regionaal consulent. Dit kan voorlopig met 

onze reserve worden opgevangen. De contributie wordt daarom door de vergadering

voor 2019 ongewijzigd vastgesteld op € 25, - per persoon. 

9. Nieuws van het bestuur

a. Landelijk is de KBO gefuseerd met de PCOB. Provinciaal komt de samenwerking 

tussen KBO en PCOB op gang. Lokaal is er nog niet echt contact met de PCOB. De 

lokale PCOB heeft moeite een volledig bestuur te vormen. 

b. Vorig jaar is de jaarlijkse reis uitgebreid met een maaltijd aan het eind van de dag.

Hierdoor was de reis langer en de kosten hoger. De aanwezige leden waren zeer 

tevreden over die reis. Dit jaar gaan we dan ook een vergelijkbare reis 

organiseren. Vanuit de vergadering komt de suggestie om een boottocht naar de 

Friese meren te maken. 

Dineke geeft aan dat de hogere kosten geen belemmering voor deelname mogen 

vormen. We kunnen altijd samen proberen een oplossing te zoeken. 

c. De fietstocht is gepland voor eind mei of begin juni. Anneke Leegte en Ada Kuper 

nemen de organisatie weer op zich. Da datum is als altijd afhankelijk van het 

weer!

d. De leden hebben geen specifieke wensen voor het programma 2018-2019 

doorgegeven. De invulling van de afgelopen jaren bevalt goed. 

Dineke vertelt dat wij in 2019 de Provinciale Ontmoetingsdag gaan organiseren. 

Het valt op dat deze dagen nauwelijks door leden van andere afdelingen worden 

bezocht. Onze leden geven aan de afstand een bezwaar te vinden. Ook speelt 

mee dat men van andere afdelingen weinig mensen kent. 

e. Extra activiteiten: 

- Onze dagtocht hebben we de afgelopen jaren met Deiman Tours gemaakt. 

Deiman organiseert ook jaarlijks een korte verwenvakantie van ongeveer 5 

dagen. Een van de leden brengt dit onder de aandacht. De reis is zeer geschikt

voor ouderen, goed verzorgd en een rollator kan mee. Dit jaar is er een korte 

reis naar Rügen. 

- In 2017 zijn we gestart met Samen eten in Maarsheerd en er was steeds 

voldoende belangstelling hiervoor. De aanmeldingen in dit jaar zijn minimaal. 

Is 1 keer per maand wellicht toch te vaak? Er wordt besloten gaan datum in 

februari te plannen. De volgende keer zal zijn op 22 maart om 17.00 uur. Biny 

Oosterman zal vanaf nu de coördinatie op zich nemen. 

- Ada Kuper verzorgt in het bestuur de kaartjes bij lief en leed. Dineke vraagt 

om informatie hierover ook aan Ada door te geven. 

- Er zijn geen verdere voorstellen voor extra activiteiten. 



10. Rondvraag en sluiting

- Vanuit de leden komt nog een voorstel om de reis naar Gedenk stätte 

Esterwegen over de Emslandkampen uit WOII, in combinatie met de Meyer 

werf in Papenburg. De werf is door velen al eens bezocht. 


