
Verslag van de jaarvergadering gehouden op 17 april 2019.

Aanwezig: 140 leden en het voltallige bestuur. 

Na een mooie gebedsdienst voorgegaan door pastor Wim van Reen met assistentie van 
Tonnie Sedee was er weer de traditionele smakelijke lunch waarna we om 13.00 uur met de 
jaarvergadering konden beginnen.

Opening: Deze jaarvergadering is een belangrijk moment waarin we als KBO-afdeling 
Sprundel de plicht hebben om verantwoording naar de leden af te leggen. Om dat we nog 
geen voorzitter hebben mag ik deze vergadering alsnog voorzitten. Als KBO-afdeling 
Sprundel staan we naast de gebruikelijke activiteiten voor belangenbehartiging i.s.m. KBO 
Brabant met ondersteuning van Bert van de Laer. Ook de zorg, wonen, veiligheid en 
eenzaamheid hebben onze aandacht. Daarnaast proberen we met gemeente, Dorpswerk en 
Arriva een oplossing te vinden voor het openbaar vervoer.

Mededelingen: De enquête wonen is aangeboden aan de wethouder die de toezegging 
heeft gedaan om de resultaten mee te nemen in de nieuwe woonvisie.

22 Mei is er een thema-avond gehouden door Thuisvester over wonen en om het systeem 
Klik voor wonen te verduidelijken. De aanvang van deze avond is 19.00 uur en is toegankelijk
voor iedereen.

Verslag van de vergadering van 28 maart 2018: Het verslag wordt onveranderd 
goedgekeurd met dank aan de opsteller. 

Jaarverslag 2018 opgemaakt door de secretaris: Ook dit verslag werd onveranderd 
goedgekeurd.

Financieel verslag door de penningmeester: Op vraag uit de vergadering geeft Wilna enige 
toelichting over de inkomsten, met name de donaties. Met een luid applaus gaven de leden 
aan uitermate tevreden te zijn met de manier waarop Wilna onze financiële zaken behartigt.

Rapportage kascommissie John Zuidhof en Ad Vergouwen: John Zuidhof doet verslag van 
de kascontrole en bevestigt dat alles in orde is bevonden waarbij alle inkomsten en uitgaven 
gedekt waren door de nodige bewijsstukken. Met dank aan de gastvrije ontvangst bij Wilna 
adviseren zij het verslag goed te keuren en haar te dechargeren. Vanuit de vergadering 
kwam een luid applaus voor hun deskundig en waardevol werk.

Benoeming kascontrolecommissie over 2019: John Zuidhof heeft nu 2x de controle gedaan 
en wordt bedankt voor zijn inzet. Naast Ad Vergouwen is er nu een tweede kandidaat 
benodigd om de kascontrole te doen. Cees van Oorschot vraagt aan de vergadering of er 
eventueel een kandidaat beschikbaar is naast Piet Halters die heeft aangegeven om dit te 
willen gaan doen. Omdat er uit de vergadering geen kandidaat beschikbaar kwam is Piet 
Halters benoemd voor de komende 2 jaar.

Contributie 2020: Het bestuur heeft besloten om de contributie voor 2020 te handhaven op 
€22,50. Naar de toekomst toe is de situatie onzeker en zijn we afhankelijk van 
ontwikkelingen van de afdracht aan KBO Brabant en subsidies van gemeente.
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Bestuursverkiezingen: Als bestuur zijn we nu uitermate kwetsbaar. We hebben nog steeds 
geen voorzitter en ook de leeftijd van de andere bestuursleden gaat meetellen. Cees vraagt 
aan de vergadering of er met briefjes of handopsteking gestemd kan worden. De vergadering
geeft aan dat er met handopsteking gestemd kan worden. Wilna Bolluijt en Cor Rens zijn 
aftredend en herkiesbaar. Unaniem werden zij vanuit de vergadering met een luid applaus 
herkozen. Martha Roks is aftredend en niet herkiesbaar. Als KBO Sprundel hebben we 
respect voor haar besluit. Martha heeft vele jaren enorm veel betekend voor onze afdeling 
door haar werk als secretaresse en haar inzet voor de vakantieactiviteiten en het 
organiseren voor de reizen die we als afdeling jaarlijks 2 maal organiseren. Wel blijft Martha 
deze activiteiten nog uitvoeren vanuit de werkgroep van KBO Sprundel. Voor haar inzet werd
Martha verrast met een mooie gegraveerde karaf en bloemen die Cees van Oorschot onder 
een luid applaus uitreikte. Bijzonder verheugd zijn we dat ons op een na jongste lid Martien 
Smulders zich verkiesbaar wil stellen voor het bestuur. Unaniem werd Martien gekozen in 
het bestuur door de leden waarbij we Martien veel succes wensen met zijn inzet voor onze 
afdeling. 

Rondvraag: Mien van den Broek vraagt om meer aandacht voor leden die ziek zijn of in het 
ziekenhuis hebben gelegen. Het bestuur schenkt de nodige aandacht aan deze leden middels
een attentie voor deze leden. Tevens vraagt Mien of er de mogelijkheid bestaat om een 
themamiddag verkeer te organiseren. Nu is het zo dat door de vele veranderingen er veel 
onduidelijkheid bestaat over de huidige verkeersregels. Het bestuur gaat hier graag in mee 
en gaat proberen in september of oktober een middag te organiseren. Anja Verstijlen vraagt 
of er met de komst van een busje de vervoersmogelijkheden verbeteren. Als afdeling 
proberen we het uiterste te doen om goed openbaar vervoer te krijgen voor ons dorp, doch 
we zijn afhankelijk van provincie en Arriva.

Sluiting: Cees dankt de leden voor hun inbreng en wenst allen nog een plezierige en 
ontspannende middag met My Generation.
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