
AGENDA Jaarvergadering KBO Stadskanaal 12 februari 2020

1. Opening en vaststelling agenda 

2. Verslag jaarvergadering 2019

3. Bestuurssamenstelling, vacature secretaris, lid

4. Jaarverslag 2019

5. Financieel overzicht 2019

6. Verslag kascommissie, de heer H. Arends en mevrouw B. Oosterman

7. De heer H. Arends is aftredend, benoeming nieuw lid voor kascommissie 2020, 

8. Contributie 2021

In 2020 bedraagt de contributie € 27,- per persoon. Voorgesteld wordt de 
contributie voor 2021 niet te verhogen.

9. Nieuws van het bestuur
a. Rabobank clubactie
b. Jaarlijkse reis op .. mei 2020
c. Fietstocht eind mei of begin juni 2020
d. Eetgroep Maarsheerd / Lunch bij Anderz
e. Suggesties voor het programma 2020-2021
f. Extra activiteiten 

10. Rondvraag en sluiting

Verslag van de jaarvergadering op 13 februari 2019 KBO afdeling Stadskanaal 

1. Opening

Onze voorzitter, Dineke Bruining verwelkomt de 54 aanwezigen en herdenkt 

Lien Bruns, medeoprichter van onze afdeling, overleden in 2018. 

2. Verslag jaarvergadering 2018

Het verslag wordt zonder wijzigingen door de aanwezige leden goedgekeurd. 

3. Bestuurssamenstelling

Tiny Scholtens stopt als secretaris. Het bestuur heeft een potentieel opvolger 

gevonden, die is echter niet op korte termijn beschikbaar. Herman Bruining, 

man van Dineke, is bereid in de tussentijd de taken op zich te nemen. De 

aanwezige leden zijn akkoord met dit voorstel. Na het vertrek van Lenie Banus

is er ook een vacature als lid. Hiervoor meldt zich niemand. 

4. Jaarverslag 2018 

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

terug op de bijeenkomsten. De busreis met maaltijd en ook de fietstocht zijn 

voor herhaling vatbaar. Het 30-jarig bestaan met muziek van de leden is 

feestelijk gevierd, zou ook leuk zijn voor de ontmoetingsdag op 6 november. 



Dit jaar was er bij de advent maaltijd een kroket en geen soep. Stemming 

geeft een kleine meerderheid voor de kroket, jaarlijks afwisselen is een goede 

optie. 

5. Financieel overzicht 2018

De penningmeester geeft een korte toelichting op de grotere bedragen. Het 

overschot in 2018 is € 15,98. Uit de Rabo clubactie is € 436,01 ontvangen. Dit 

jaar zijn de kosten en opbrengsten van de catering apart opgenomen. 

6. Verslag kascommissie

De heer H. Arends en mevrouw I. Deiman hebben de kascontrole uitgevoerd. 

Mevrouw Deiman is afwezig, namens haar stelt de heer Deiman voor de 

penningmeester decharge te verlenen. Voorstel aanvaard. 

7. Samenstelling kascommissie 2019

Mevrouw Ina Deiman aftredend. De heer Henk Arends zal samen met 

mevrouw Biny Oosterman in 2019 de kascommissie vormen. 

8. Contributie 2020

Onze afdeling staat er financieel gezond voor, met ruim € 7.000, - is er 

voldoende reserve. De afdracht aan de KBO provincie Groningen zal de 

komende jaren zeker stijgen. De contributie wordt daarom door de 

vergadering op voorstel van de penningmeester voor 2020 vastgesteld op € 

27, - per persoon. 

9. Nieuws van het bestuur

a. De voorzitter geeft een toelichting op de verwachte opheffing van de 

PCOB, afdeling Stadskanaal. De gemiddelde leeftijd van hun leden is veel 

hoog. Verschillende voorstellen van onze kant tot samenwerking hebben 

niets opgeleverd. Het bestuur verwacht weinig overstap van PCOB leden 

naar KBO. 

b. De penningmeester geeft een toelichting op de Rabo clubactie. In de 

nieuwsbrief is hier al aandacht aan besteed. Leuk extraatje is altijd 

welkom. Aansluitend legt de voorzitter voor om € 75, - te schenken aan het

Hospice als dank voor de lezing voor volgende maand. Hiervoor wordt 

geen vergoeding gevraagd. Het voorstel wordt goedgekeurd. 

c. Er is nog geen voorstel voor de reis, dit komt binnenkort. Het wordt weer 

een busreis met een maaltijd. 

d. 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!

e. De eetgroep in Maarsheerd is gestopt. Er is onvoldoende behoefte aan 

maandelijks samen eten. Ook de prijsstijging en de verkorte openingstijden

spelen een rol. Voorlopig wordt geen initiatief genomen. Het bestuur blijft 

alert. 



f. De leden hebben een voorkeur voor een afwisselend programma, soms 

leerzaam en dan meer ontspanning. Er worden enkele suggesties aan de 

voorzitter doorgegeven.

g. Extra activiteiten: 

- Vanuit het bestuur wordt voorgesteld in de zomermaanden het Philips 

museum in Stadskanaal te bezoeken. Enkele aanwezigen zijn hier al 

geweest en vinden het de moeite waard. Op afspraak kan een groep 

buiten de reguliere openingstijden terecht. 

10. Op 6 november organiseert onze afdeling de KBO provinciale 

ontmoetingsdag. Wij willen dan gebruik maken van zaal Eendracht. Voor een 

werkgroep samen met de voorzitter en de penningmeester melden Gezina 

Kraaijkamp, Hans van de Wiel, Ruud Kuper en Bert Oost zich aan . 

11.Rondvraag en sluiting

- Marianne Korsten geeft toelichting geven op een plan om op zondag 

een activiteit te organiseren. Dit omdat veel andere activiteiten voor 

ouderen op weekdagen worden georganiseerd en mensen zich juist op 

zondag eenzaam kunnen voelen. Zij verzoekt de aanwezigen een 

enquête in te vullen om de belangstelling te inventariseren. 

- Op het digi-bord staat een samenvatting van ons privacy reglement. De

penningmeester geeft een toelichting en verwijst naar de website voor 

het volledig reglement. 

De activiteiten van het afgelopen jaar 2019

9 januari Anda Vonk,  hield een lezing over haar familie de scheepvaart uit 

Gasselte

13 februari De Jaarvergadering met vaststelling van het jaarverslag en het 

financieel verslag. Na de pauze was er een warm buffet.

13 maart Lezing door Jacobien van der Pijl  over het Hospice Veen en Wolden

10 april De boswachter  Nico de Vries hield aan de hand van een diaserie een 

boeiende lezing over Westerwolde. 

8 mei De bestemming van de dagtocht met de bus ging deze keer via 

museumboerderij Westerbork naar het museum “Voor Valse Kunst” in 

Vledder. Daarna een koffietafel in Vilsteren en een boottocht over de 

Vecht. Op de terugreis is er samen gedineerd.

6 juni Fietstocht met 19 deelnemers.

11 september Ger Brakel verzorgde bij ons een hele leuke presentatie over het 

werken in en met de Masai en de natuur in Kenia

9 oktober Marlot van der Valk, o.a. gespecialiseerd in tandzorg voor ouderen, gaf 

een geweldige uitleg over gebitsverzorging 



6 november Deze maand geen eigen bijeenkomst, maar wel een ontmoetingsdag 

met 138 mensen uit de hele Provincie. ’s Morgens besprak Wycher van 

den Bremen op een leuke manier het thema: “Succesvol Ouder 

Worden”. Tijdens de lunchpauze was er een kleine informatiemarkt. En 

’s middags kwam Hennie Kuijer ons vermaken met liedjes en 

verhaaltjes.

12 december  De adventsviering “op weg naar het licht” door eigen leden 

vormgegeven viel in de smaak. We hebben geluisterd en gezongen en 

daarna genoten van een uitgebreide broodmaaltijd.


