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Jaarlijkse ledenvergadering 24 januari 2019 KBO Breda-Oost 

 

 
Aanwezig:  
Peter van Lier, voorzitter 

Jac van Poppel, penningmeester 

Diny Roovers, secretaris 

Netty Braspenning- Baaijens, bestuurslid 

Joy van Dongen-Debono, bestuurslid 

Van de Kring Breda: Ben Martens, voorzitter; Jan van Berkom, secretaris 

Daarnaast volgens de presentielijst: 15 leden en 2 afmeldingen 

 

1. Opening door Peter van Lier, voorzitter 

De voorzitter Peter van Lier heet allen welkom en wenst ons een goede vergadering. 

 

2. Een minuut stilte voor de overleden leden 

Wij gedenken, voor zover mogelijk staande, de leden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. 

De ledenadministrateur heeft ons niet tijdig kunnen inlichten over het juiste aantal 

overledenen. 

 

De afgevaardigden van de Kring Breda zijn niet voor niets gekomen! 

Zoals in de bestuursvergadering al gezegd, willen wij op gepaste wijze afscheid nemen van 

Kees van Dijk, die ons jarenlang heeft bijgestaan als ledenadministrateur en ook als 

waarnemend penningmeester in 2016 en 2017. 

Maar totaal onverwacht voor de secretaris, wordt zij als eerste in het zonnetje gezet!  

Te verbouwereerd om iets zinnigs te zeggen, krijgt zij door de heer Ben Martens de zilveren 

KBO speld met oorkonde overhandigd. Voor het vele werk dat zij als secretaris heeft gedaan. 

Van KBO Breda-Oost krijgt zij een mooi boeket bloemen en een bon naar eigen believen te 

besteden. 

Kees wordt op gelijke wijze gefêteerd. Voor al het werk dat hij meer dan 10 jaar voor KBO 

Breda-Oost heeft gedaan. En dat is meer dan wat hierboven al is genoemd!  

Ook hij voelt zich gevlijd door het ontvangen van de zilveren KBO speld met oorkonde. Ook 

Kees krijgt een mooi boeket en een bon.  

Jac maakt foto’s van ieder apart en van Kees en Diny samen. 

 

Vanwege verplichtingen elders verlaten Ben en Jan nu de vergadering.  

    

3. Verslag jaarvergadering 25 januari 2018 

Samen met de nieuwsbrief van januari 2019 is het verslag van de jaarvergadering 2018 

verspreid.  

 

4. Jaarverslag 2018 door Diny Roovers, secretaris  

Het jaarverslag van de activiteiten wordt voorgelezen. We merken dat de maandelijkse 

opkomst terugloopt. Misschien kunnen wij er samen iets aan doen. 
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5. Financieel verslag door Jac van Poppel, penningmeester 

Jac leest het overzicht van inkomsten en uitgaven voor. Het saldo is lager vanwege een te late 

uitbetaling door het Premieplan van KBO Brabant.  

 

6. Verslag kascontrolecommissie en benoemen nieuwe commissie 

Mevrouw van Dongen- de Meulder leest de bevindingen door de commissie voor en verzoekt 

de aanwezigen om de penningmeester te dechargeren van het door hem gevoerde financiële 

beleid over 2018. Met applaus gaan de leden hiermee akkoord. 

Als nieuwe commissieleden voor 2019 zijn (her)benoemd mw. Van Dongen – de Meulder en 

mevrouw Westendorp. Als reservecommissielid is beschikbaar de heer van Berkel. 

    

7. AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)  

Volgens de wet is iedere organisatie verplicht de leden te laten weten wat gedaan wordt met 

de gegevens die de leden bij aanmelding aan de organisatie hebben gegeven.  

Daarom heeft KBO Breda-Oost een zogenaamde “Privacyverklaring” gemaakt.  

Deze verklaring zal samen met de nieuwsbrief van februari worden verspreid. 

      

8. Functiewisseling binnen het bestuur 

De secretaris heeft al langer laten weten dat zij per 1 januari 2019 wil stoppen met het 

secretariaat. Tot nu toe is geen nieuwe secretaris gevonden. Daarom heeft het bestuur 

onderling besloten dat de huidige penningmeester, Jac van Poppel, het secretariaat zal 

overnemen. Het penningmeesterschap zal voorlopig door de voorzitter, Peter van Lier, 

worden overgenomen. Er ontstaat nu een vacature voor penningmeester.  

Geschikte kandidaten kunnen zich melden bij het bestuur.  

Het bestuur wil een website beginnen. Hiervoor heeft de heer Willems zich beschikbaar 

gesteld. Hij is lid van KBO Breda-Oost.  

   

9. Herkiesbaar: zittend bestuurslid Diny Roovers 

Diny heeft het secretariaat overgedragen aan Jac. Zij wil wel, statutair nog 3 jaar mogelijk, 

bestuurslid blijven.  

De leden stemmen hiermee in. 

 

10. Ledenwerving 

Het bestuur wil alle leden betrekken bij het werven van nieuwe leden. Het plan is om een 

ledenwervingsactie te starten die 3 maanden zal duren. Kees heeft hiervoor een nieuw 

aanmeldingsformulier gemaakt. Elk lid dat een nieuw lid aanbrengt, zal € 5,- op de rekening 

gestort krijgen, zo gauw de contributie van dat nieuwe lid binnen is. 

Er worden al enkele aanmeldingsformulieren uitgedeeld. Alle leden krijgen 5 formulieren. 

Die worden samen met de nieuwsbrief verspreid. 

Er ontstaat een discussie over de (on)mogelijkheid om in de Bode of het wijkblad te komen. 

Onze reactie: We hebben het geprobeerd, maar als het niet geplaatst wordt, zijn we nog even 

ver. 
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11. Evaluatie buitenactiviteit 

Netty Braspenning heeft als bestuurslid de taak op zich genomen om na te gaan welke 

activiteiten voor de leden prettig zijn en voor het bestuur betaalbaar. 

Het VVV treintje rijdt niet meer in Breda en een boottochtje is te riskant voor ouderen wat het 

in- en uitstappen betreft.  

Er is een mogelijkheid om in Rijen jeu de boules te spelen of midgetgolf. Er is een 

buitenterras en een café. 

Een andere mogelijkheid is om naar Meerseldreef te gaan. Het is al bekend dat wij in mei niet 

bij de Leystroom terecht kunnen. In mei plannen we dan ook een buitenactiviteit.  

Netty vraagt wat de mensen graag willen. Rijen blijkt een optie te zijn. 

    

12. Planning activiteiten in 2019 

      In februari zal de heer Otto komen praten over veiligheid in en om het huis. 

    In maart willen wij een bingo houden. 

    In april een spelletjesmiddag; en in mei naar Rijen. 

 

13. Rondvraag  

Kees mist het agendapunt: lopende contributie. 

Antwoord: de contributie zal in 2019 niet verhoogd worden. 

In februari zal de contributie voor 2019 geïncasseerd worden. Leden die niet automatisch 

betalen, krijgen een nota. 

  

De heer Krijnen: Kan de contributie naar € 22,50? Dat is toch niet zoveel meer?  

We moeten ook denken aan leden die een laag inkomen hebben. En we hoeven geen grote 

reserve te houden. 

Maar sponsoren mag ook. Dus een extra bedrag op de rekening van KBO Breda-Oost storten. 

Het rekeningnummer staat onderaan deze pagina. 

 

Mevrouw van Dongen: Als je meer geeft, gaat dat dan ook naar Den Bosch? 

Antwoord: Nee, dat blijft in de eigen kas van KBO Breda-Oost. 

  

De heer van Berkel: Krijgen wij subsidie van de gemeente Breda?  

Antwoord: Nee, we krijgen niets. De “tafel” die de subsidie verdeelt, daar krijgen de kleinere 

organisaties geen gehoor. 

  

14. Sluiting jaarvergadering 

Om 15:40 uur sluit de voorzitter de jaarvergadering af.  

Peter dankt alle aanwezigen voor hun inbreng. Er is een gratis drankje. 

Na afloop is er nog gezellig samenzijn. Rond half 5 gaat ieder weer naar huis. 

 

 

Breda, 26 januari 2019 

Diny Roovers 

 

 

 

 


