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Jaarverslag 2015
Aantal leden bedroeg per 31 december 2015 382, terwijl het aantal leden per 31 december
2014 394 was. Een daling dus van 12 leden. Ook dit jaar hebben wij afscheid moeten nemen van dierbare leden. Enkelen van onze leden hebben helaas hun lidmaatschap opgezegd. Daartegenover staat dat wij toch een aantal nieuwe leden mochten verwelkomen.
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 zijdelings betrokken bij de gesprekken
i.v.m. de toekomst van de wijk Moesel. Dit jaar zijn wij druk geweest met het organiseren
van ons 60-jarig jubileumfeest. Met een heel gezellige feestmiddag werd dit jubileumjaar afgesloten.
Een punt van aandacht blijft het goed functioneren van de Oranjetref. Een structureel punt is het gebrek aan
gastvrouwen/heren. Nieuwe aanwas zou erg te wensen zijn.
Het is nog altijd een wens van het bestuur een commissie te vormen die de Soos kan aansturen.
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 activiteiten hebben wij dit jaar uitgebreid met filmmiddagen, die erg in de smaak vielen bij onze leden en mensen uit de regio.
Deze filmmiddagen lopen ook nog in 2016.
Onze Nestor medewerkers hebben ook dit jaar weer netjes de Nestor met ons bulletin bij onze leden bezorgd.
Deels werd onze website opgefrist.
In de even weken is er op vrijdagavond nog steeds dansen. Ook de Carnavalsmiddag trekt nog steeds de mensen naar de Soos. Het kienen 1x per 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 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 bestuur kreeg dit jaar er een probleem bij, nl. Punt Welzijn had het voornemen de huur van de Oranjetref bij
Wonen Limburg op te zeggen. Daar wij beheerder van deze ruimte voor Punt Welzijn zijn, kwamen wij in een
lastig pakket te zitten. De nodige gesprekken met Wonen Limburg en Punt Welzijn hebben reeds plaatsgevonden. 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 Maasgebied van Belgisch Limburg bracht. De dag werd afgesloten met een diner in Montfort.
De commissie Lief & Leed heeft dit jaar weer de kerstattentie verzorgd. In totaal waren dit 43 adressen.
Brigitte Pilz – Secr.

Notulen Algemene Ledenvergadering 29.4.2015
Aanwezig: 68 leden, afmeldingen 8.
Pt. 1 Opening en mededelingen
De voorzitter heet iedereen van harte welkom . Met deze jaarvergadering starten we
tevens de 60-jarige jubileumviering. Een bijzonder woord van welkom voor pastoor Rosenhart. Zijn belangstelling voor onze KBO-afdeling wordt zeer op prijs gesteld.
Deze keer was de jaarvergadering iets later gepland dan normaal, omdat de voorbereidingen meer tijd
vergden. De voorzitter gaf het woord aan pastoor Rosenhart voor zijn welbekende epiloog.
De voorzitter licht de voortgang van deze middag even toe. De agenda werd iets aangepast omdat onze
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penningmeester de vergadering eerder moest verlaten.
Medelingen:
- 7 november Jubileumfeest in zaal Denneoord. Er wordt aan een mooi programma gewerkt.
Tevens uitleg over de € 5,-- inschrijfgeld voor deze middag.
- De ledenwerfaktie “Leden zoeken Leden” is teleurstellend verlopend. Wij hopen op meer animo in deze.
- Nieuwsberichten over de KBO Limburg staan geregeld in de Nestor.
- Verder zijn we nauw betrokken en nemen deel aan gesprekken over de toekomst van de wijk Moesel.
Verslag Kascontrolecommissie
Schriftelijk verslag d.d. 28.4.2015 wordt voorgelezen door de heer J. Boonstra. De KKC verklaart 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. De voorzitter bedankt de commissie namens het bestuur voor
hun inzet.
Financiëel verslag van de penningmeester
De penningmeester geeft een korte uitleg over de financiële situatie van de KBO. De heer H. Wissink
kwam met de vraag waarom de opbrengst van de advertenties niet vermeld werd. De penningmeester gaf
hierop als antwoord dat deze advertenties gezien moeten worden als tegemoetkoming voor bewezen dien
sten. Verder kwamen er geen vragen meer.
Vaststellen van de begroting 2015
Na korte uitleg van onze penningmeester werd de begroting goedgekeurd.
Verkiezing nieuwe KCC
De commissie bestaat uit Mevr. Kriek, de heer Boonstra, mevr. Wissink en als reservelid de heer Steyvers.
De penningmeester verlaat de vergadering.
De notulen van de jaarvergadering van 30.4.2014
Deze werd akkoord bevonden. Er waren geen op- of aanmerkingen.
Jaarverslag van 2014 werd goedgekeurd.
Verslag Commissie Lief en Leed
Geen op- of aanmerkingen.
Vaststellen contributie
Het bestuur heeft besloten om in 2016 de contributie niet te verhogen. Afhankelijk van de afdracht in de
toekomst is het best mogelijk dat dit bij de volgende jaarvergadering wel weer aan de orde komt.
Bestuursverkiezing
Van het huidige bestuur gaan ons 2 leden verlaten, nl. de heer J. Ligthart, thans leider commissie Lief en
Leed en de heer T. Koetsenruijter, welke zich vooral heeft ingezet voor de Soos op de vrijdagavonden.
Het bestuur bedankt hun voor hun inzet en prettige samenwerking. De voorzitter bedankte hun met een
klein presentje. Het bestuur is zeer verheugd 2 nieuwe bestuursleden te kunnen voorstellen, nl. de heer
Joep Hommen, welke de laatste maanden de bestuursvergadering heeft bijgewoond. Tevens heeft de heer
Henk Vogels te kennen gegeven interesse te hebben in een bestuursfunctie. ijdens de laatste bestuursver
gadering heeft hij zich aan het bestuur voorgesteld. Hij kon niet bij deze vergadering aanwezig zijn vanwe
ge eerder geplande vakantie. Het bestuur stelt de vergadering voor beide heren te benoemen in het be
stuur. Dit voorstel werd unaniem goedgekeurd.
Rondvraag
De heer Jan Ligthart bedankte de dames van Lief en Leed voor hun prettige samenwerking en bood ieder
een prachtige roos aan. Hij maak te tevens zijn opvolger, de heer Joep Hommen, bekend.
Mevr. Henny Wissink merkte op dat het wandelclubje van de woensdag in augustus in de 4e week i.p.v.
3e week gepland is.
Verder werd opgemerkt dat de rijbewijskeuringen niet meer via de Roos gedaan worden.
Sluiting
De voorzitter merkte op dat de Soos voor iedereen toch een heel gezellige locatie is en menige vereniging
zou heel blij zijn met zo’n ruimte waar allerlei leuke activiteiten plaatsvinden.
Heeft u belangstelling voor het werk van de KBO als bestuurslid of vrijwilliger, u bent van harte welkom.

Tot slot bedankte de voorzitter voor de opkomst en prettige vergadering. Een bijzonder woord van dank aan onze
vrijwilligers. Verder wenste de voorzitter iedereen nog een gezellige middag.
Mevr. Henny Wissink vroeg nog even het woord en bedankte het Bestuur voor hun werk en inzet.
Secr. KBO afd. Weert Zuid – Brigitte Pilz
Weert, 18 mei 2015

