VERSLAG JAARVERGADERING KBO BOSKOOP
D.D. 20 MAART 2018
Aanwezige bestuursleden: Annemiek Gramsma, Wim Vermeulen, Wim Loomans,
Miranda Bulk.
Afgemelde leden: Mevr. M.J. Minarzik, Dhr. Frans Boeren, Mevr. Joke Riedijk, Dhr.
Jan vd Neut, Mevr. v.d Berg, Mevr. Bep Vermeulen, Mevr. Rina Jägers, Dhr. Henk
Waser
Aanwezig: 34 leden.
OPENING DOOR DE VOORZITTER
De vergadering wordt geopend en de voorzitter Annemiek Gramsma heet iedereen
welkom.
Zij deelt mee dat het KBO bestuur zelf adverteerders heeft gezocht voor het KBO
Journaal. Mevr. Hetty van de Willik heeft ook adverteerdres aangemeld en wordt voor
haar inzet bedankt.
Nieuwe adverteerders kunt U melden bij het bestuur, er is nog een pagina vrij.
Adverteren doe je voor een jaar. De kaft wordt namelijk voor een heel jaar vooraf
gedrukt.
Wilt u de presentielijst tekenen in de pauze.
Na afloop van de vergadering is er een lezing door Dhr. Dick de Gunst.
NOTULEN JAARVERGADERING 2017
Onder dankzegging aan de notulist Miranda Bulk worden de notulen goedgekeurd.
JAARVERSLAG 2017
De voorzitter leest het volledige jaarverslag van 2017 voor en Miranda Bulk wordt
hiervoor bedankt.
Opmerkingen: Rieni Stolwijk zet zich vanaf dit jaar in voor het KBO Journaal. Zij
verzorgt de rubrieken over kunst, musea en In gesprek met….
Uit het jaarverslag blijkt dat bijna elke activiteit nieuwe leden kan gebruiken.
FINANCIEEL JAARVERSLAG
De penningmeester Wim Vermeulen heeft een uitgebreide presentatie gemaakt
over de financiële stukken. Hij geeft duidelijke uitleg bij alle cijfers en posten.
Hij deelt mee dat er nog besloten wordt of de fietstochten nog voortgezet zullen
worden in 2018. Het vraagt veel arbeid maar de animo is laag. Er zal in het KBO
Journaal op teruggekomen worden.

VERSLAG KASCOMMISSIE
Namens de leden van de kascommissie doet Ab Aeilkema verslag over de controle van
de financiën. De stukken zijn door de kascommissie voor akkoord getekend en zij
verlenen decharge aan het bestuur.
Dhr Ab Aeilkema treedt of.
Hans van de Poel blijft lid van de kascommissie en wordt voorzitter. Henk Waser
treedt aan als lid kascommissie.
Reserve lid: Celine Boeren
BENOEMING BESTUURSLEDEN
Wim Vermeulen treedt af als penningmeester. Er heeft zich helaas nog geen lid gemeld
om de taak op zich te nemen. De nieuwe penningmeester wordt vanzelfsprekend
begeleid en goed ingewerkt. Er is wel een tijdelijke opvang in geval van ziekte.
De boekhouding uit besteden is geen optie omdat dit een bestuursfunctie is.
Ook zijn er kosten aan verbonden en het bestuur werkt op vrijwillige basis.
Bestuursleden zijn zeer moeilijk te vinden. Voor werkende leden is het ook mogelijk om
in de avond te vergaderen.
RONDVRAAG
Geen vragen!
SLUITING
Na de vergadering houdt Dick de Gunst een lezing over Boskoop.
Hierna nog even napraten met een hapje en een drankje en sluiting van de vergadering.
De notulist
Miranda Bulk

