VERSLAG JAARVERGADERING KBO BOSKOOP
D.D. 22 MAART 2016
Aanwezige bestuursleden: Annemiek Gramsma, Ben van Oeffelt, Wim Vermeulen,
Wim Loomans, Nel van Hevelingen.
Afgemelde leden: Henk Waser, Tineke Boerman, Tiny Minarzik, Rina Jägers, Tiny
Becqué, dhr. en mevr. J. van Leeuwen, dhr. en mevr. N. Persoon
Aanwezig: 46 leden.

OPENING DOOR DE VOORZITTER
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Zij merkt op
verheugd te zijn dat er een grotere opkomst is dan het vorig jaar.
Alle activiteiten worden nu in de Parochiezaal gehouden en dit blijkt een groot
succes te zijn. Een ding is niet ideaal en dat betreft de toiletten, maar
uitbreiding komt nog ter sprake bij ingelast punt 6a.
Ook de Kerstviering met optreden van het koor Wiener Mélange met Tiny
Becqué achter de piano en een bezoek van de Kerstman werd goed bezocht en
door velen gewaardeerd.
Bij de dagtrip naar de Biesbosch inclusief museum hadden we een volle bus.
Dus dit jaar organiseren we weer een dagreisje op zaterdag 30 april. In het
eerstvolgende journaal wordt het programma gepubliceerd en kunt u inschrijven.
De voorzitter bedankte ook de vele vrijwilligers maar deed wel een specifieke
oproep aan iemand die voor de koffie zou willen zorgen op de bridge woensdag
middag. Het vergt plm. ruim een uurtje, misschien leuk om samen met een
vriendin te doen. Bep Wognum heeft dit lange tijd gedaan, maar gaat er eind van
dit seizoen mee stoppen.
Het was niet allemaal rozengeur en maneschijn.
Rudy Vroomen heeft ons medegedeeld dat hij per direct met alle webmaster bridge - en andere werkzaamheden gaat stoppen vanwege privé omstandigheden.
Er is crisisberaad geweest en we hebben een tussenoplossing gevonden. Wim
Vermeulen en Wim Loomans hebben een spoedcursus gevolgd bij Jan van der
Wilt en gaan voorlopig de bridge zaken regelen. Vanaf heden kunt u zich niet
meer via de site afmelden. Afmelden voor de maandag bij Wim Vermeulen, voor
de woensdag bij Wim Loomans en voor de donderdag bij Lies Nieuwesteeg.
Wij willen Rudy hartelijk bedanken voor de vele jaren van inzet en speciale dank
door de woensdag club.

NOTULEN JAARVERGADERING D.D. 24 MAART 2015
Onder dankzegging aan de notulist Ben van Oeffelt worden de notulen
goedgekeurd.

JAARVERSLAG 2015
De voorzitter leest het volledige jaarverslag van 2015 voor. Er zijn geen
opmerkingen en Ben krijgt een applaus.

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015
De penningmeester Wim Vermeulen heeft een uitgebreide presentatie gemaakt
over de financiële stukken. Hij geeft duidelijke uitleg bij alle cijfers en posten.
Ook Wim krijgt een welverdiend applaus.

VERSLAG KASCOMMISSIE
Namens de leden van de kascommissie doet Jan van den Berg verslag over de
controle van de financiën. De stukken zijn door de kascommissie voor akkoord
getekend en zij verlenen decharge aan het bestuur.
Jan treedt af. Theo van Putten en Ab Aeilkema vormen voor 2016 de
kascommissie en als reservelid wordt gekozen Hans van der Poel.

BENOEMING BESTUURSLEDEN
Ben van Oeffelt treedt af als secretaris. Ben is exact 15 jaar en 2 dagen
bestuurslid geweest vanaf 2001. Hij heeft diverse functies bekleed als o.a.
voorzitter, algemene zaken en secretaris. Ook als vrijwillig ouderen adviseur en
belasting adviseur is hij werkzaam geweest. Als archiefbeheerder heeft hij nog
minstens 20 ordners over te dragen. Zijn interessante lijstjes zijn beroemd bij
het bestuur.
Annemiek bedankt Ben voor zijn jarenlange inzet en overhandigt hem een envelop
met dinerbon. Ook Ans wordt bedankt en ontvangt een mooi boeket.
Wederom applaus.
Als nieuwe secretaresse wordt ons jongste KBO-lid Miranda Bulk gekozen.

INGELAST AGENDAPUNT
Aad Bontekoe geeft een toelichting van het overleg van 3 bestuursleden met de
locatieraad en bouwcommissie. Dit betreft uitbreiding van de toiletgroepen. Hier
is niet genoeg geld voor beschikbaar. Er moet 4 – 5 m uitgebouwd worden naar
buiten. Voor de fundering moet geheid worden. De kosten hiervoor zijn begroot
op € 50.000. De kerk heeft een tekort van € 30.000. Van het Bisdom mag de
kerk geen financiële verplichting aangaan, dus geen lening.

Het voorstel van de KBO is: voor € 15.000 certificaten aankopen.
Dan kan het volgende gerealiseerd worden: totaal 3 damestoiletten en 3 urinoirs
en 1 toilet voor de heren.
De locatieraad moet nog een definitieve beslissing nemen. Toestemming zou
eventueel in de zomer kunnen komen. Dan in oktober - november realisatie.
De leden gaan akkoord met de aankoop van de certificaten middels
handopsteking.

RONDVRAAG
Hans van der Poel vindt de mail van Rudy een trieste zaak. Is het mogelijk om
nog iets te ondernemen.
Antwoord: Er zijn gesprekken geweest met Rudy en bestuursleden, maar dit is
een privé aangelegenheid. Het bestuur kan niets meer doen. Het is de keuze van
Rudy. Wij willen Rudy hartelijk bedanken voor zijn inzet gedurende een aantal
jaren.
Ab Aeilkema heeft vernomen dat er een donderdagavond bridge club opgeheven
wordt. Kunnen eventuele nieuwe leden evenredig verdeeld worden over de bridge
middagen? De woensdag is al erg vol.
Antwoord: Wij zullen de maandag en de donderdag aanbieden.
Dick de Gunst vraagt: Zijn er in de regio afmeldingen van KBO afdelingen aan de
Unie KBO?
Antwoord: In de regio is het bestuur hier niets van bekend.
Jacques van Leeuwen vraagt: KBO en PCOB gaan samenwerken, heeft dit
gevolgen?
Antwoord: Nee, zij behouden ieder hun eigen identiteit.
In Alphen aan den Rijn is het totale ANBO bestuur afgetreden. Hierna is de
ASVA opgericht en er zijn al plm. 500 leden overgestapt. Deze vereniging wil ook
een plaats in het OSO bestuur.

SLUITING
Na de vergadering geeft Dick de Gunst een uitgebreide interessante en
humoristische presentatie met beelden over het ontstaan van Het Groene Hart
en Boskoop en over het boomkwekerij museum. Hierna nog even napraten met een
hapje en een drankje en sluiting van de vergadering.

De notulist
Nel van Hevelingen

