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Verslag van de jaarvergadering d.d. 9 oktober 2020 

Aanwezig: 30 leden en het voltallige bestuur. 

1 Opening: Plaatsvervangend voorzitter Cees van Oorschot heet alle aanwezigen welkom in 

deze vreemde setting waarin we volgens de richtlijnen corona-proof moeten vergaderen, 

wat betekent dat we in 2 lokalen moeten vergaderen volgens de landelijke richtlijnen, met 

1½ meter afstand en bij verplaatsing mondkapje op. Toch zijn we blij dat we als 

kwetsbaarste groep in de samenleving deze vergadering op gepaste wijze kunnen houden. 

2 Mededelingen: Naast de al gemiste reizen kunnen we dit najaar nog steeds geen grote 

activiteiten organiseren. Daarnaast dit najaar ook niet de gebruikelijke stamppot reis en 

geen kerstreis en seniorenbeurs. In de nieuwsbrief willen we vanaf 2021 een felicitatie 

rubriek plaatsen voor jubilea en bijzondere gebeurtenissen van onze leden. Ook willen we bij 

voldoende interesse een puzzel plaatsen met daaraan verbonden een prijsje. Ook wordt er 

momenteel gepolst of er voldoende interesse is om een bridgecursus op te starten. Dit alles 

om in deze moeilijke periode de eenzaamheid wat te verlichten. Ook wil  ik vanaf deze plaats 

jullie op te roepen om te stemmen op onze vereniging bij de RABO clubkas campagne. 

3 Verslag van de vergadering van 17 april 2019: Het verslag wordt onveranderd goed 

gekeurd met dank aan de opsteller. 

4 Jaarverslag 2019 door de secretaris: Ook het jaarverslag wordt onveranderd goedgekeurd 

met dank aan de secretaris. 

5 Financieel verslag 2019 door de penningmeester: Het financieel verslag met financieel 

overzicht ligt voor aanvang van de vergadering ter inzage. Wilna Bolluijt legt uit dat we dit 

jaar 2019 ondanks de mooie opbrengst van de RABO clubactie van €1128,60 een tekort van 

€174,47 hadden in 2019. Dit klein verlies hebben we er graag voor over gezien de mooie 

zaken die we voor onze leden hebben kunnen realiseren. Waarnemend voorzitter Cees van 

Oorschot vraagt om een applaus voor de penningmeester en secretaris voor hun werk in 

deze, waar de leden met hun applaus hun waardering lieten horen.  

6 Rapportage kascontrolecommissie over het boekjaar 2019 door Ad Vergouwen en Piet 

Halters: Omdat Ad Vergouwen een verhoogd risico heeft, heeft hij zich afgemeld voor deze 

bijeenkomst. Piet Halters meld dat hij en Ad Vergouwen de boeken hebben gecontroleerd 

en spreken hun waardering uit voor de zeer zorgvuldige manier waarop alles duidelijk en 

overzichtelijk is vastgelegd. Piet adviseert dan ook haar te dechargeren waarbij vanuit de 

vergadering weer een luid applaus kwam voor haar degelijke werk. 

7 Benoeming kascontrolecommissie over 2020: Ad Vergouwen heeft nu 2 jaar de 

kascontrole gedaan en hierbij danken we hem voor zijn inzet. Naast Piet Halters is er nu een 

2e kandidaat nodig om de kascontrole te doen. Op de vraag van Cees van Oorschot aan de 

leden wie deze taak naast Piet op zich wil nemen kwam geen reactie vanuit de aanwezigen. 

Harrie Lazeroms echter had al aangegeven dat hij dit naast Piet wel op zich wil nemen, zodat 

Harrie bij deze is benoemd voor de komende 2 jaar. 
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8 Afscheid Martha Roks als lid en voorzitster van de werkgroep voor zomeractiviteiten en 

reizen: Cees van Oorschot memoreert nog de geweldige staat van dienst van Martha bij KBO 

afdeling Sprundel. Eerst 9 jaar als secretaresse, daarna bestuurslid activiteiten en 

organiseren en begeleiden van reizen samen met haar man. Ze heeft dit met volle overgave 

gedaan, waarbij vele leden nog met veel plezier aan terug denken. Nogmaals hartelijk dank, 

waarbij we je zullen missen in onze organisatie. Omdat Martha niet aanwezig kon zijn 

worden de bloemen aan Toon haar man overhandigd gevolgd door een geweldig applaus 

van de zaal. Toon Roks dankte het bestuur voor deze geste en spreekt hierbij uit het altijd 

met veel plezier gedaan te hebben.  

9 Bestuursverkiezingen: Jack de Bont en Kees van den Broek zijn aftredend en niet 

herkiesbaar. Met dit gegeven zijn we op zoek gegaan naar vervangers van hen voor het 

bestuur. Gelukkig hebben we in de personen van Ria Konings, Cees Evers en Ad van Loon 3 

leden die hebben toegezegd wel zitting te willen nemen in het bestuur. Naast deze 3 leden 

vraagt Cees nog aan de zaal of er nog meerder kandidaten zijn, doch niemand gaf aan hier 

voor in te zijn. Cees vraagt aan de leden of er schriftelijk zoals in de statuten staat vermeld of 

met acclamatie gestemd kan worden. Niemand stond er op schriftelijk te stemmen zodat er 

met handopsteking gestemd kon worden. Allereerst vraagt Cees aan de leden of men er mee 

instemt dat Ria Konings-Oostvogels als secretaris in het bestuur kan plaatsnemen. Allen 

gingen hiermede akkoord gevolg door een geweldig applaus. Daarna vraagt Cees of men er 

ook mee in kan stemmen dat Cees Evers zin het bestuur zitting kan nemen. Ook hier 

stemden allen er mee in. Vervolgens gingen alle leden ook akkoord dat Ad van Loon zitting 

neemt in het bestuur, waarbij steeds luid applaus klonk. Hierna was het woord weer aan de 

leden, omdat het bestuur Cees Evers voordraagt als voorzitter dienen de leden volgens de 

statuten in te stemmen met deze voordracht. Ook met deze voordracht gingen alle leden 

unaniem mee, waar bij ook hier een luid applaus bevestigde dat Cees zeer welkom is als de 

nieuwe voorzitter van KBO afdeling Sprundel. Na deze formele handelingen draagt 

waarnemend voorzitter Cees van Oorschot de voorzittershamer over aan Cees Evers, waarna 

onze nieuwe voorzitter het woord nam en de leden bedankte voor hun vertrouwen. 

Vervolgens refereerde Cees ook aan de verdiensten van Cees van Oorschot voor alles wat hij 

voor KBO Sprundel heeft gedaan als voorzitter, VOA en cliënt ondersteuner. Daarnaast ook 

jarenlang voorzitter eerst van de commissie van tien en daarna van Kring Gemeente 

Rucphen. Ook zijn inzet bij de Zonnebloem wordt door velen in Sprundel gewaardeerd. 

Verder hoop ik met zowel oude als de nieuwe bestuursleden prettig te kunnen blijven 

werken aan deze mooie en bloeiende vereniging. 

10 Rondvraag: Jack Daemen: Hierbij wil ik aandacht vragen voor onze leden die oud en 

beperkt zijn, bijvoorbeeld Piet Bouwens om hen eens te verrassen met een bezoekje, briefje 

of een telefoontje. Door hun beperkingen dreigen of zijn ze zeer eenzaam aan het worden. 

Bij deze dus een oproep aan u allen voor speciale aandacht voor deze leden. Het bestuur 

sluit zich volledig aan bij deze oproep. Verder was er niemand die gebruik maakte van de 

rondvraag. 

11 Sluiting: Onze nieuwe voorzitter was blij dat we onder deze omstandigheden toch een 

grote groep hadden in deze bijeenkomst en dankte hen en wenste hen wel thuis. 


