
VERSLAG VAN DE JAARVERGADERING VAN DE KBO OP 12 FEBRUARI 2020

1. Opening

     Onze voorzitter Dineke Bruining opent de vergadering. 

     Er zijn 45 leden aanwezigen en 2 officiële afmeldingen.

     De agenda staat op de beamer en wordt zonder tegenspraak goedgekeurd.

2. Verslag jaarvergadering 2019

     Het verslag van 2019 wordt goedgekeurd.

     De voorzitter merkt op dat het plan van M. Korsten om op zondag iets te organiseren voor

     Ouderen nog niet van de grond gekomen is. Er wordt nog overleg gevoerd met de PCOB.  

     T.z.t horen we er meer van.

3. Bestuurssamenstelling

Er is een vacature voor de functie van secretaris. We hebben een tijdelijke vervanger voor

T. Scholtens gevonden in H. Bruining, maar tijdelijk houdt een keer op. Het bestuur is druk

bezig met het zoeken van een nieuwe kandidaat.

Er is ook nog ruimte voor een nieuw lid van het bestuur. Er heeft zich nog niemand 

aangemeld.

4. Verslag van 2019

     De voorzitter benoemt de activiteiten van het afgelopen jaar nog even kort.

     Het waren stuk voor stuk mooi middagen, een sfeervolle advent viering en  als 

     hoogtepunt de provinciale dag die onze afdeling mocht organiseren. De foto’s op de 

     beamer geven een goed beeld van de sfeer en gezelligheid.

    

5. Financieel overzicht 2019

    De penningmeester geeft een toelichting op het financieel verslag dat iedereen al met het

    KBO-magazine had ontvangen.

    Dankzij de “zuinige” cateringinkopen en de sponsering van de Rabobank via de clubactie 

    hadden we ook financieel een goed jaar, zodat we zonder problemen goede        

    geluidsapparatuur konden aanschaffen. Het banksaldo is positief.

    De penningmeester merkt op dat er een groot deel van de contributie n.l. € 17,60, aan  het

    landelijk bestuur moet worden afgedragen. 

    De contributie voor het lopende jaar is  € 27,00  Dit blijft ook voor 2021 het zelfde.

5.  Verslag Kascommissie

     Mevr. B. Oosterman en de Heer H. Arends hebben de kasboeken gecontroleerd en 

     vonden alles prima in orde. Er wordt voorgesteld om de penningmeester Martien de Haan

     decharge te verlenen. Dit gebeurt, inclusief applaus voor zijn uitstekende werk. 

     H. Arends is aftredend en 

     De heer J. Deiman geeft zich op als reserve lid voor de kascommissie en de heer S.Leegte 

     wordt door zijn vrouw als nieuw lid van de kascommissie aangemeld.



6.  Mededelingen van het bestuur

     De Rabobank clubactie levert een mooi bijdrage aan onze inkomsten.

     Heeft u een rekening bij deze bank wordt dan ook lid.(kost niets) Alleen leden

     kunnen stemmen waar het sponsorgeld naar toe moet. In het najaar zal de

     penningmeester u er weer aan herinneren.

     Jaarlijkse reis woensdag 13 mei

     Het bestuur is druk bezig om een dagtocht te zoeken ,die bij zoveel mogelijk van 

     onze leden in de smaak valt en ook fysiek te doen is. Het is best ingewikkeld.

     De dag mag niet té lang zijn, maar wel graag een etentje tot slot.  We willen niet té ver 

     lopen, maar ook niet te lang zitten.  Binnenkort beslist het bestuur waar de reis naar 

     toe gaat. 

     Fietstocht eind mei of begin juni

     Afhankelijk van de weersomstandigheden. Voor iedereen die wel eens fietst te doen.         

     Eetgroep Maarsheerd en Andersz

     Je kunt je aanmelden bij Binie Oosterman of Dina Herbers. De volgende afspraakstaat       

     gepland voor vrijdag 22 mei. Om 12.00 uur lunch bij Andersz , Menistenplein.

     Suggesties voor het programma 2020-2021

     Ook in de zomervakantie eetafspraak bij Andersz of Maarsheerd.

     Rondleiding op het volledig geautomatiseerde melkveebedrijf van de familie Deiman.

     Optreden van de Parkheemsterwichter.

     Extra activiteit

     Bezoek aan Philipsmuseum in Stadskanaal.

     Rondvraag en sluiting

     Er zijn geen vragen of opmerkingen.

     Buffet

     Iedereen doet zich te goed aan al het lekkers dat de bestuursleden of hun echtgenoten      

     voor ons hebben gekookt en/of  gebakken. Het was voortreffelijk.

           

         

    



  


