
  
       
 
Aanwezige leden: 48. Notulist: J. van Bussel 
 
Voorafgaand aan de vergadering hebben alle aanwezige leden de agenda en alle verslagen op 
papier uitgereikt gekregen. 
      
1.  Opening van de vergadering en mededelingen. 
 

 Om 14.00 uur opent de voorzitter de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. Ze deelt 
 mede dat de heer Arts en mevrouw v.d. Els zich hebben afgemeld. De voorzitter stelt het 
 aspirant bestuurslid Mieke Jacobs voor en vraagt de vergadering of die de 
 kandidaatstelling accepteert zodat mevrouw Jacobs kan toetreden tot het bestuur. De 
 vergadering gaat akkoord zodat de benoeming per acclamatie is geschied. 
 

2. Notulen van de ALV d.d. 13 juli 2021 en het jaarverslag 2021. 
 

 De notulen worden per acclamatie goedgekeurd.  
 De voorzitter leest het jaarverslag beknopt voor: Helaas hadden we 14 overledenen te  
 betreuren. Er waren 25 nieuwe leden en 23 opzeggingen. Op de vragen omtrent korting bij   
 de “Bieb” met de KBO pas, geeft de voorzitter het duidelijke antwoord dat geen korting 
 gegeven wordt. Het projekt “Koffie met een tablet” gaat voorlopig door waarbij VBOH 
 ondersteuning biedt. We zijn allemaal blij dat er weer activiteiten zijn. De puzzels in het 
 journaal tijdens de pandemie waren welkom en het programma Helmonds Goud was een 
 succes. Het bestuur is blij met alle vrijwilligers. 
 Het verslag wordt vervolgens per acclamatie goedgekeurd. 
 

3.  Resultaat 2021 
 

 De penningmeester licht het verslag toe. Er zijn geen vragen en het verslag wordt  
 per acclamatie goedgekeurd.    
  

4.  Verslag Kascommissie en verkiezing  
 

De kascommissie bestond uit de leden mevrouw van Gemert en de heer Arts. 
Mevrouw van Gemert doet namens de commissie verslag van de controle. Alle stukken werden 
akkoord bevonden en de commissie geeft de penningmeester haar complimenten. De 
vergadering wordt vervolgens gevraagd het bestuur decharge te verlenen. Dit geschiedt per 
acclamatie. 
Voor het jaar 2022 bestaat de commissie uit de leden mevrouw van Gemert en de heer Arts. 
 

5. Begroting 2022 
 

De penningmeester licht de begroting toe.  
Op de vraag of het tijdstip van contributieafdracht verzet kan worden naar februari antwoord 
de penningmeester dat KBO Brabant dat niet doet. De begroting wordt vervolgens per 
acclamatie goedgekeurd. 
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6. Bestuurszaken 
 
De heer Koelemij legt zijn bestuursfunctie neer. Mevrouw de Gooijer en mevrouw Verhoeven 
zijn aftredend en herkiesbaar. Per acclamatie worden zij allebei herkozen. 
Mevrouw Jacobs stelt zich als nieuw bestuurslid voor. Vervolgens nemen de leden afscheid van 
de heer Koelemij als bestuurslid. Hij krijgt de KBO speld met oorkonde en een mooie bos 
bloemen overhandigd. 
Mevrouw Maas en de heer Verbakel zijn 25 jaar lid. Zij zijn niet aanwezig en krijgen op een 
ander tijdstip een oorkonde. 
Mevrouw Koolen en de heer Elgers hebben nieuwe leden aangebracht en krijgen dus beide een 
Helmond Gift bon. Mevrouw vd Broek meldt zichzelf met de mededeling dat zij ook 2 nieuwe 
leden heeft aangemeld. Het bestuur zal dit nakijken en netjes afwerken. 

 
7. Activiteitencommissie 

 
Mevrouw van Liempt doet verslag over 2021.  
De winnaar van de kerstdinerbon krijgt deze tijdens het kerstdiner uitgereikt. 
De prijs van de Kom bij Ons middagen zal hoger worden en dus ook de eigen bijdrage.  De 
leden moeten er rekening mee houden dat alle activiteiten duurder zullen uitvallen. 

 
8    Rondvraag 
 
      De heer de Koning vraagt of we meer aandacht kunnen schenken aan een advertentie  
      voor trapliften. De voorzitter antwoordt dat we dat niet doen en raadt iedereen aan om zich  
      indien nodig bij de gemeente te vervoegen. Die heeft in het kader van de WMO  
      mogelijkheden. In het blad ONS staan ook regelmatig advertenties hierover. 
 
 
9    Sluiting 
 
      De voorzitter sluit de vergadering om 15.00 uur. 
 

================================ 
 
Agenda ten behoeve van de Algemene Ledenvergadering d.d. 28 februari 2023 
 
Aanvang 14.00 uur in wijkhuis De Fonkel. 
 

1. Opening van de vergadering en mededelingen. 
 
2. Notulen van de ALV d.d. 21 februari 2022 en het jaarverslag 2022. 

 
3. Resultaat 2022 

 
4. Verslag Kascommissie en verkiezing 

 
5. Begroting 2023 

 
6. Bestuurszaken 

 
7. Activiteitencommissie 

 
8. Rondvraag 

 
9. Sluiting 

 
Na de vergadering laten we u alle foto’s van de activiteiten zien. 


