VERSLAG JAARVERGADERING KBO BOSKOOP
D.D. 19 MAART 2019
Aanwezige bestuursleden: Annemiek Gramsma, Wim Vermeulen, Wim Loomans,
Miranda Bulk.
Afgemelde leden: Mevr. M.J. Minarzik, Dhr en Mevr. Persoon, Mevr. J. Riedijk, Mevr. B.
Vermeulen, Dhr. T. van Putten, Dhr. B. van Oeffelt, Dhr en Mevr. A. Stolwijk, Mevr. C.
Koemans, Mevr. T. Boerman, Mevr. C. van Veen
Aanwezig: 37 leden.
OPENING DOOR DE VOORZITTER
De vergadering wordt geopend en de voorzitter Annemiek Gramsma heet iedereen
welkom. Er wordt een minuut stilte in acht genomen voor leden die ons zijn ontvallen het
afgelopen jaar.
NOTULEN JAARVERGADERING 2018
Onder dankzegging aan de notulist Miranda Bulk worden de notulen goedgekeurd.
*Opmerking Dhr. De Gunst: De kascommissie vraagt de vergadering décharge te verlenen
aan het bestuur.
JAARVERSLAG 2018
De voorzitter leest het volledige jaarverslag van 2018 voor en Miranda Bulk wordt hiervoor
bedankt.
*Opmerking: Dhr. Henkemans vraagt of het CNV een oudere vereniging heeft en of deze
door het bestuur van het OSO toegevoegd is. Antw.: Er is door het OSO niet gevraagd aan
CNV of andere ouderen bonden om zich aan te melden. FNV senioren heeft zich op eigen
initiatief aangemeld.
*Opmerking: Dhr. Henkemans vraagt waarom er 50+ staat bij de KBO Boskoop, hij vindt dit
niet helemaal terecht. Antw.: Van oudsher is dit al zo geregeld. Personen onder de 50
kunnen ondersteunend lid worden. Landelijk wordt uitgegaan van 50+.
*Opmerking: Mevr. Vermeulen wijst de notulist erop dat er geen verslag over het weekeinde
Vledder is geschreven in het jaarverslag.
*Opmerking: Dhr. Henkemans vraagt of iemand van het bestuur KBO Boskoop aanwezig is
tijdens vergaderingen van het OSO Antw. Door de voorzitter Annemiek Gramsma
Het OSO houdt elke eerste woensdag in de maand een vergadering en Annemiek is daar
aanwezig als bestuurslid. OSO is nog puur op Alphen ad Rijn georiënteerd. Wij als KBO
Boskoop kunnen ons zelf goed bedruipen. Bij de Commissie wonen of zorg en welzijn zijn
geen leden uit Boskoop aanwezig. Feit is dat het voor de KBO Boskoop al moeilijk genoeg
is om commissieleden te vinden.

FINANCIEEL JAARVERSLAG
De penningmeester Wim Vermeulen heeft een uitgebreide presentatie gemaakt
over de financiële stukken. Hij geeft duidelijke uitleg bij alle cijfers en posten.
Er worden in 2019 geen fietstochten meer georganiseerd. Het vraagt veel arbeid en de
animo is laag.
VERSLAG KASCONTROLECOMMISSIE

Namens de leden van de kascontrole commissie doet Dhr. van de Poel verslag over de
controle van de financiën. De stukken zijn door de kascontrole commissie voor akkoord
getekend en zij vragen de vergadering, décharge te verlenen aan het bestuur.
Dhr. van de Poel treedt of.
Dhr. Waser blijft lid en wordt voorzitter. Celine Boeren wordt lid
Reserve lid: Herman Henkemans
Opmerking: De tekst in de brief van de kascontrole commissie aanpassen wat betreft
décharge verlenen. “De kascommissie vraagt aan de vergadering om het bestuur decharge
te verlenen”.
BENOEMING BESTUURSLEDEN
Wij zijn zeer verheugd om als penningmeester dhr. Frits Oudijk te verwelkomen.
Dit jaar werkt Wim Vermeulen Frits nog in en in de loop van het jaar zal hij de taken
overnemen.
Annemiek Gramsma zal dit jaar nog haar taak als voorzitter op zich nemen en er zal dit jaar
voor het KBO jaar 2020 een nieuwe voorzitter gezocht worden.

RONDVRAAG
Jos Vermeulen stelt voor om aan leden te vragen een stukje te schrijven over een KBO
activiteit. Dit zal geplaats worden in het KBO Journaal.
Bv. Stukje over de Dagtocht, Weekeindje weg, etc.
Jos maakt ook nog een aankondiging over de aankomende Lady’s Day op 30 april 2019 bij
Klooster Mode.
SLUITING
Na de vergadering wordt er BINGO gespeeld onder leiding van Leo van der Laan en Chris
Stolwijk.
Hierna nog even napraten met een hapje en een drankje.
De notulist
Miranda Bulk

