Notulen van de
Algemene Ledenvergadering van
KBO-PCOB Culemborg e.o.
op woensdag 27 maart 2019 in het R.-K.
Parochiecentrum te Culemborg.
1. Opening.
Vice-voorzitter Hans Dirkse leest het gedicht ‘De Lente is gekomen’ van André F. Troost
voor, waarna een kort gebed volgt. De verenigingskaars wordt ontstoken en er is een
moment van stilte voor onze overleden leden.
2. Mededelingen.
Om gezondheidsredenen kunnen bestuursleden Jan Pieters, Jeanette van ’t Slot en Piet
Luites niet aanwezig zijn. Er is bericht van afmelding ontvangen van G. Termorshuizen, G.
Muda, L. Dirkse, L. den Hertog en A. Romijn. De vice-voorzitter vermeldt, dat eerder
genoemde gezondheidsklachten bij onze secretaris hebben geleid tot nalatigheid bij het
verspreiden van de stukken voor deze vergadering. Het bestuur erkent dit en betuigt zijn
spijt.
3. Ingekomen stukken.
De heer Theet Vermeulen heeft per mail een aantal bezwaren te kennen gegeven. Hij geeft
aan, dat de uitnodiging en de stukken voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) niet tijdig
zijn verstuurd of onvolledig zijn. Voorts vindt hij, dat een gezamenlijke ALV van KBO en
PCOB niet mogelijk is en dat stemrecht over KBO zaken alleen mogelijk is voor KBO leden.
Hij mist ook een samenwerkingsovereenkomst, waarin vermeld staat, hoe de
samenwerking is.
Vice-voorzitter Dirkse heeft al aangeduid, wat de reden is van de slechte communicatie
betreffende de stukken van de ALV dit jaar en geeft nogmaals aan, dat het bestuur deze
onachtzaamheid zeer betreurt. Aangaande de andere punten zegt de vice-voorzitter, dat er
in de ALV van 2018 een convenant is goedgekeurd, waarin de samenwerking staat
uitgewerkt en dat het bestuur ervan uit is gegaan, dat ook het stemrecht voor beide partijen
hierin is goedgekeurd. De heer Vermeulen zegt, dat dit wettelijk niet kan en blijft bij zijn
standpunt. De heer Maasbach stelt voor een nieuwe ALV te beleggen om hierover te
stemmen. Het bestuur vraagt of dit ook vandaag in stemming kan worden gebracht. De
vergadering keurt dit goed en de aanwezigen hebben geen bezwaar tegen het stemrecht
voor zowel KBO- als PCOB leden. De heer Vermeulen geeft nogmaals aan, dat dit tegen
de wet is, maar legt zich neer bij deze stemming.
4. Verslag Algemene Ledenvergadering dd. 13 maart 2018.
De heer Vermeulen heeft als opmerking, dat hij onder punt 8, betreffende samenwerking
onder convenant verkeerd is begrepen en niet juist is geciteerd. Hij eist rectificatie. De
andere aanwezigen hebben geen op- of aanmerkingen.
5. Jaarverslag secretaris.
Dit verslag wordt toegelicht door vice-voorzitter Hans Dirkse en zonder opmerkingen
aangenomen.
6. Jaarverslag penningmeester.
Hans Dirkse, nu op de stoel van de penningmeester licht het één en ander toe. Zowel voor
KBO als PCOB is er een apart verslag. Hij legt ook uit, dat de kosten 3:1 worden verdeeld.
Op de vraag van mevrouw T. den Hartog wat de post ‘Giften’ inhoudt, deelt hij mee, dat dit
giften van eigen leden zijn, die soms iets meer contributie overmaken dan nodig is. De
begroting voor 2019 is voor gezamenlijke rekening.
7. Verslag Kascommissie.
Helaas moet één van de leden, de heer Maasbach even een half uurtje verstek laten gaan,
maar het andere lid, de heer Theet Vermeulen vermeldt, dat alles keurig in orde is
bevonden. Zijn enige opmerking is, dat de toelichting iets meer gesplitst kan worden.

De penningmeester en het bestuur wordt decharge verleend voor het gevoerde beleid. De
heer Vermeulen is aftredend als kascommissielid en er wordt een nieuw lid toegevoegd.
Naast de heer Jan Maasbach zal mevrouw Marie den Hertog in de commissie plaats
nemen.
8. Bestuursverkiezing.
Aftredend en niet herkiesbaar is mevrouw Jeanette van ’t Slot. Aftredend en herkiesbaar
zijn de heer Jan Pieters en mevrouw Jeannette van den Reek. Beide personen worden
door de aanwezige leden herkozen. Het bestuur spreekt zijn dank uit voor al het werk, dat
Jeanette van ’t Slot heeft verricht en zal haar binnenkort persoonlijk benaderen met een
blijk van waardering.
9. Contributie.
Het bestuur heeft een voorstel om de contributies van KBO-leden en PCOB-leden gelijk te
stellen. Deze zijn nu nog verschillend. Het voorstel is om de contributie € 24,- per jaar te
laten bedragen, ingaande 1 januari 2020. De heer Theet Vermeulen stelt voor om daar
€ 25,- per jaar van te maken. Alle aanwezigen stemmen hiermee in. De contributie wordt
dus m.i.v. 1 januari 2020 € 25,- per jaar.
10. Rondvraag.
-De heer Theet Vermeulen vindt de Nieuwsbrief er erg goed uit zien, maar vindt de inhoud
nogal karig. Adrie Holtkamp legt uit, dat het maken van de Nieuwsbrief ons nu niets kost,
maar dat we niet meer dan 2 A4-tjes ter beschikking hebben, anders moeten we zo’n
€ 200,- per jaar gaan betalen. Daarom kunnen we niet al te veel uitweiden over
maatschappelijke thema’s.
Er zijn verder geen vragen, dus eindigt de vice-voorzitter deze Algemene
Ledenvergadering.
Na een korte pauze zal wethouder Joost Reus zich bij ons voegen en uitleg geven over de
AVRI (Afvalverwijdering Rivierenland) en de verandering van het inzamelen, die op handen
is. Hij zal ook vragen beantwoorden, die bij de aanwezigen leven.
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