
 

                      
 
Notulen van de Algemene leden Vergadering KBO Amersfoort/Nijkerk op vrijdag 29 maart 2019 
Aanwezig waren in totaal 40 leden. Er was één afmelding. 
Voorzitter Chris opent de vergadering en houdt een moment stilte ter nagedachtenis aan de overleden leden. 
 
Activiteiten van het afgelopen jaar 
Chris bedankt de mensen die in het afgelopen jaar de 
KBO Amersfoort/Nijkerk overeind hebben gehouden. 
Twee jaar geleden kwam er een heel nieuw bestuur. Dat 
was lastig en veel gaat nu anders dan in het verleden. 
Er is hard gewerkt, ook door de vrijwilligers want het 
gaat allemaal niet vanzelf. De vraag is of er nieuwe 
mensen in het bestuur willen komen. Het zou goed zijn 
om wat eerder te wisselen, zodat het niet nog eens 
gebeurt dat het hele bestuur in een keer wegvalt. 
Iedereen is welkom, niet alleen voor bestuursfuncties, 
maar ook om mee te helpen met activiteiten zoals bv. 
het jubileum en de INFO. 
De viering van het jubileum doen we dit jaar eens 
helemaal anders. We bestaan 65 jaar en we hopen dat 
we over 5 jaar weer een jubileum kunnen vieren en de 
KBO nog springlevend is. 
Van de activiteiten kunnen we er een paar noemen. We 
hebben mensen gevraagd wat ze leuk vinden om te 
doen. Er zijn grote en kleine activiteiten. Zo zijn de 
activiteiten van de reiscommissie van Joke Pot en Elly 
Hakstege nog steeds een succes. Er is een actieve 
wandelgroep, wat kleinere activiteiten zoals het ‘Taartjes 
eten bij Margreeth’. Iedereen kan iets starten, wandelen, 
fietsen of wat dan ook, er is altijd ruimte voor in de 
INFO. 
Samenwerking met POCB op landelijk en lokaal 
niveau 
De laatste maanden zijn er wat perikelen rondom de 
landelijke samenwerking tussen KBO en PCOB. bijv. het 
verschil in contributie. Diverse afdelingen van KBO Unie 
willen de samenwerking stop zetten. 
Voor ons is dat geen optie. Wij doen al verschillende 
dingen samen, zoals de INFO. 
Wij gaan in Amersfoort door op de ingeslagen weg om 
samen sterk te staan. We willen kijken naar de 
overeenkomsten en niet naar de verschillen. Als leden 
een andere mening zijn toegedaan horen wij dat graag. 
In 2018 hebben we bijeenkomsten gehad met de PCOB, 
dit jaar willen we dat voortzetten. 
Financieel verslag door de penningmeester 
Het is gelukt om het hele financiële verslag op de 
website en achterin het jaarverslag te zetten. 
Giel geeft een toelichting en beantwoordt de vragen 
over dingen die niet helemaal duidelijk zijn. 
Hij bedankt ook de reiscommissie voor het zo zorgvuldig 
omgaan met de afrekening van de reisjes. 
We hebben een luxeprobleem. Er is geld teveel. Dat 
gaan we met het jubileum wegwerken. 
Een opmerking vanuit de leden was dat het verslag is 
gepubliceerd, voordat de kascommissie het had 

gecontroleerd. Dat is niet gebruikelijk. Antwoord van de 
penningmeester. ‘Nou ja, wij doen dat anders.’ 
Rapportage Kascommissie 
Corrie van der Wee zegt dat de stukken zijn 
gecontroleerd . De documentatie is correct 
weergegeven en zij verleent het bestuur decharge voor 
het gevoerde beleid. 
Het tweede lid van de commissie is mevrouw 
Dechamps. Zij treedt af als lid van de kascommissie. 
Nieuw lid voor de kascommissie is Gerard Dorrestijn. 
Henk van Es is reserve. 
Communicatie 
De communicatie laat soms wel eens iets te wensen 
over. Het samenstellen van de INFO duurt te lang om 
snel iets aan de mensen over te brengen. We hebben 
een website en het is goed om daar regelmatig naar te 
kijken. 
Daarnaast hebben we meer informatie dan we in de 
INFO kwijt kunnen, dus moeten we meer de website 
gaan gebruiken. Het probleem is dat 1/3 van de leden 
(nog) geen e-mail adres heeft. 
Vanuit de zaal komt de opmerking dat het toch wel heel 
fijn is om een papieren boekje te hebben. 
Eenzaamheid 

Op 18 april is er een bijeenkomst met de PCOB over 
eenzaamheid. Een moeilijk onderwerp. Je kunt in je 
omgeving ook eens rondkijken en bijv. kleine afspraken 
maken met je buren. 
Chris nodig iedereen uit om op 18 april te komen. 
Vragen/opmerkingen 
Er zijn veel klachten over het afhandelen van het 
verlengen van het rijbewijs. Helaas loopt het CBR achter 
en het is verstandig om het zeker een half jaar van te 
voren al aan te kaarten. Voorlopig is hier niets aan te 
doen. 
Noëlle en Margreeth krijgen een compliment voor het 
jaarverslag. 
Is het mogelijk om in de toekomst alles bij de 
vergadering op scherm te projecteren, zodat het 
duidelijke is voor iedereen? 
Chris sluit de vergadering en nodigt iedereen voor een 
drankje en hapje in de pauze. 
Na de pauze was er een presentatie over veilig 
wonen door Frans Wesselink. 
Hij liet de mensen zien en zelf ook proberen wat je 
allemaal onbewust fout doet zodat je kunt vallen, brand 
veroorzaken e.d. Het was een leerzame lezing. 
Chris bedankt Frans en overhandigt hem een 
boekenbon. Tot slot bedankt hij de leden en zegt dat het 
fijn is dat er zoveel mensen zijn gekomen. 
Margreeth Sjamaar 

 


