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JAARVERSLAG 2014
Aantal leden bedroeg per 31 december 2014 394, terwijl het aantal leden per 31
december 2013 449 was. Een daling dus van 50 leden. Tevens zijn er afgelopen jaar
opvallend veel van onze leden overleden. Enkelen van onze leden hebben hun lidmaatschap opgezegd.
Ook dit jaar vergaderde het bestuur maandelijks, met uitzondering van de vakantietijd. De onderlinge verhouding in het bestuur is plezierig en zeker als er activiteiten
geregeld moeten worden. Tevens heeft het bestuur alle externe vergaderingen bijgewoond, zoals o.a. KBO Limburg, evenals KBO regio Midden Limburg, SKW
(Senioren Koepel Weert), Wijkraad Moesel en Punt Welzijn. Ook is het bestuur betrokken bij de gesprekken i.v.m. de toekomst van de wijk Moesel.
Dit jaar zijn wij ook druk geweest met het goed functioneren van de Oranjetref, o.a. met het zoeken naar vrijwilligers voor de avonden . Enkele dames hebben zich spontaan voor deze taak aangeboden. Het bestuur is erg blij
met deze steun.
Met medewerking van Wonen Limburg werd dit jaar de huidige verlichting vervangen door Led-verlichting. Een
Weerter bedrijf is ons tegemoet gekomen en heeft dit project gerealiseerd.
Het enige teleurstellende wat wij zouden kunnen vermelden, is het feit dat het aantal bezoekers in het algemeen
te wensen overlaat, zeker gezien de mogelijkheden die in de Soos aanwezig zijn.
Onze Nestor bulletin medewerkers hebben hard gewerkt om het bulletin netjes op tijd af te leveren. Tijdelijk was
dit in kleur, maar vanwege de hoge kosten hebben wij hiervan moeten afzien. Ook de website werd deels aangepast.
In de even weken is er op vrijdagavond nog steeds dansen. Ook de Carnavalsmiddag trekt nog steeds de mensen naar de Soos.
Het kienen op de laatste maandag van de maand is voor velen een leuke afwisseling.
Het maandelijkse wandelen op woensdagmiddag is voor een select groepje wandelaars traditie geworden.
De Adventsviering mag zich nog steeds verheugen op een behoorlijke opkomst. Pastoor Rosenhart en een goed
koor zorgden voor een mooie omlijsting van deze middag.
Dit jaar waren er 5 fietstochten in de regio. 2 busreizen en 1 excursie werden georganiseerd. Voor deze reizen
was genoeg belangstelling.
De wekelijkse activiteiten mogen ook niet vergeten worden, zoals bewegen voor ouderen, Nordic-walking, biljarten, kaarten, handwerken en yoga.
Het aantal vrijwilligers is stabiel gebleven.
Als dank voor hun inzet heeft het bestuur hun een mooie dag aangeboden, welke begon met een gezamenlijke
lunch in de Soos, waarna een bus hen naar het Zuiden bracht, nl. naar het Beeldenmuseum in Vaals. De dag
werd afgesloten met een goed diner in Stevensweert.
De commissie Lief & Leed heeft dit jaar weer de kerstattentie verzorgd. In totaal waren dit 127 adressen.
Brigitte Pilz – Secr.

Notulen Algemene Ledenvergadering 30.4.2014

Aanwezig: 87 leden, afmeldingen 2.
Pt. 1
Opening en mededelingen.
De voorzitter heet iedereen van harte welkom en wijst erop dat dit de meest belangrijke
vergadering van het jaar is. Deze vergadering is later als gebruikelijk i.v.m. ziekte van
onze penningmeester en de tijd die hij nodig had om te herstellen en wij om deze vergadering goed te kunnen voorbereiden. Verder een woord van welkom aan pastoor Rosenhardt en wij zijn blij met zijn belangstelling in onze KBO afdeling.
Hij lichtte de voortgang van deze middag even toe en gaf het woord aan pastoor Rosenhardt voor een korte overweging.
z.o.z.

Korte mededelingen:
De voorzitter maakte bekend dat onze afdeling het volgend jaar 60 jaar bestaat. Het Bestuur is gestart met de
voorbereidingen hiervoor.
Bij KBO Limburg is een grote ledenwervingsaktie gestart. Voor onze jubilerende afdeling is dit een mooie gelegenheid om samen met onze leden deze aktie tot een succes te maken. Als ieder van onze leden een nieuw lid in
zijn of haar omgeving aan zou dragen, is deze aktie al geslaagd. Een sterke KBO plaatselijk, provinciaal en landelijk is van groot belang.
Zoals u weet is bij de overheid, o.a. rijk, provincie, maar zeker de gemeente de sterkte van het getal van grote
invloed.
Pt. 2
De notulen van de jaarvergadering van 27.3.2013
Deze werden akkoord bevonden.
Pt. 3 a Jaarverslag van 2013
Het jaarverslag van de secretaris werd zonder op- of aanmerking goedgekeurd.
Pt. 3 b Verslag Commissie Lief en Leed
Jan Ligthart geeft een korte uiteenzetting over het werk van deze commissie.
Pt.4
Verslag KCC
Schriftelijk verslag d.d. 25.4.2014 van de KCC wordt voorgelezen door de heer Boonstra. De heren van
Dijk, Wissink en Boonstra hebben de boeken gecontroleerd over het boekjaar 2013 en akkoord bevonden.
Zij verklaarden de controle nauwgezet te hebben uitgevoerd en geen onregelmatigheden in de boekhouding te hebben geconstateerd.
De commissie stelt de vergadering voor om de penningmeester en het bestuur decharge te verlenen
voor het gevoerde financiële beleid.
Het volgende advies werd uitgebracht, o.a. innen van gelden van de adverteerders, kosten-besparing
yoga, annuleringsverzekering bij busreizen.
Bij monde van de voorzitter wordt er t.z.t. aktie ondernomen t.a.v. bovengenoemde punten.
Pt.5
Financieel verslag van de penningmeester
De penningmeester geeft een korte uitleg over de financiële situatie van de KBO. Er kwamen geen vragen naar voren uit de vergadering.
Pt.6
Vaststellen van de begroting 2014
Na korte uitleg van onze penningmeester Jack Giesendorf werd de begroting goedgekeurd.
Pt.7
Verkiezing nieuwe KCC
Aftredend de heer H. Wissink.
De commissie bestaat verder uit Mevr. Kriek, de heer Boonstra en de heer Van Dijk reserve lid. Tijdens
de vergadering stelde zich geen nieuw lid voor deze commissie beschikbaar.
Pt.8
Vaststellen contributie
Het voorstel van het bestuur is de contributie te verhogen met € 1,-- per jaar m.i.v.
01.01.2015.
Massaal werd de verhoging goedgekeurd.
Pt.9
Bestuursverkiezing.
Er hebben zich geen nieuwe kandidaten voor een functie in het bestuur aangemeld, zodat het bestuur
bestaat uit: voorzitter F. Bindels, secretaris B. Pilz, penningmeester J. Giesendorf, PR lid W. Hermans
(ondersteunend lid PR W. Keersmaekers).
Comm. Lief & Leed J. Ligthart, lid A. Koetsenruyter en de heer J. Hommen als ondersteunend lid.
De voorzitter vindt het diep treurig dat er niemand ook maar de geringste interesse toont ons team te
versterken.
Pt.10 Rondvraag
De heer Van Berckel kwam met de vraag of wij als KBO afdeling ook contact hadden met de wet-houder.
Onze contacten gaan via SKW (Senioren Koepel Weert).
Het gaat om zaken zoals WMO, Wonen Limburg, Land van Horne en Groene Kruis.
Op enig moment kwam het sluiten van de Spoedeisende Hulp bij het SJG ter sprake. Spontaan werd er
een handtekeningenaktie opgestart en deze lijst zal meteen naar de directie van het SJG gestuurd worden.
Pt.11 Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering met het verzoek ook eens de Oranjetref te bezoeken om gezellig te
kaarten, te handwerken of gewoon gezellig een kopje koffie te drinken. Hij attendeerde ook op de dansavonden vrijdags in de even weken.
Ook is er gelegenheid deel te nemen aan gym, yoga en wandelen.
De oproep voor nieuwe vrijwilligers kwam ook nog even naar voren.
Tot slot bedankte de voorzitter voor de grote opkomst en prettige vergadering. Tevens sprak hij zijn dank
uit voor alle vrijwilligers in de Oranjetref, Nestor bezorgers, leden Lief & Leed, klussenteam, PR team,
belastingadviseur en in het bijzonder ons bestuur voor de prettige samenwerking.
Secr. KBO afd. Weert Zuid – Brigitte Pilz

