
 

 

Algemene ledenvergadering 

Donderdag 23 maart 2023, aanvang 14.00 uur in de Kinkel, Bemmel 

Agenda 
 
1. Opening 

2. Vaststelling van de agenda 

3. Mededelingen en ingekomen stukken 

4. Verslag ALV 24 maart 2022 

5. A. Jaarrekening 2022 en begroting 2023 

B. Verslag kascommissie 

C. Verkiezing kascommissie 

6. Activiteitenplan 2023 

7. Bestuursverkiezing 

A. Afscheid van de aftredende en niet herkiesbare leden: 

-  Ben Platenkamp 

-  Marianne Cartwright 

B.  Aftredende en herkiesbare leden 

  - Rien van Eldijk        

       - Anton Verhoeven  

C. Nieuwe kandidaten voor een bestuursfunctie:  

-  Rien van Eldijk  (in de functie als voorzitter) 

-  Harold Kainama (in de functie als bestuurslid) 

-  Ter vergadering zich aanmeldende kandidaten 

8. Het 50+ Magazine. Hoe denken we erover? 

9. Rondvraag     

Korte pauze         

10. Informatie over het nieuwe pensioenstelsel door Corné van Bergen 

11. Sluiting  

Informele afsluiting onder het genot van een drankje 



 

 

 

Algemene ledenvergadering. 

Donderdag 24maart 2022, aanvang 14.30 uur in de Kinkel, Bemmel. 

Notulen 
 

1. Opening;  
Iedereen wordt welkom geheten voor de voorzitter Ben Platenkamp. Hij vraagt een 
minuut stilte voor de situatie in Oekraïne. 
 

2. Vaststelling van de agenda; 

De agenda wordt vastgesteld. 

 

3. Mededelingen en ingekomen stukken; 

10 en 11 september vieren we onze 40-jarig jubileum, zondag 11 september voor 

eigen leden. 

Alle activiteiten zijn weer opgestart. 

We gaan dit jaar weer themamiddagen organiseren, deze zijn ook voor niet-leden; 

thema’s: wonen in Lingewaard, digitale criminaliteit, mobiliteit en veiligheid in het 

verkeer, levenstestament en verduurzaming. 

Het lentefeest komt eraan,  dit voor de juni. 

 

4. Verslag ALV 25 november 2021; 

Wordt bij deze vastgesteld. 

N.a.v.: hoe is  de relatie met de Minkhof?  Op 6 april is er een gesprek met het 

bestuur, dit is inmiddels het tweede gesprek. Een punt van bespreking is het 

gebruikmaken van de ruimte voor de themamiddagen. 

 

5. A. Jaarrekening 2021 en begroting 2022 

B. Verslag kascommissie; 

Middels een PowerPoint wordt deze gepresenteerd. Resultaat is € 10.000, de 

oorzaak ligt bij Corona. We hebben wel nieuwe ledenpasjes en de dorpsauto. 145 

leden minder, m.n. door het niet sporten en overlijden.  

In 2022 is het resultaat hoger dan in 2021. 

De kascommissie (Corrie Brüning en Huub Fienieg) stellen vast dat bij controle een 

getrouw beeld weer is gegeven, er zijn geen onregelmatigheden geconstateerd en 

vraagt het bestuur  voor de controle decharge te verlenen, waarna deze wordt 

vastgesteld. 



De begroting 2022 wordt bij deze vastgesteld. 
Voor 2022 is de kascommissie: Huub Fienieg en Corrie Brüning (reserve: geen). 
 

6. Activiteitenplan 2022; 

De activiteiten van het SAB zijn weer opgestart. Er is een vraag over de dag van de 

ouderen in oktober,de eerste woensdag, deze gaat naar verwachting door. 

 

7. Bestuursverkiezing; 

Afscheid van Willemien Hermsen en Tonnie Bruins. 

Willemien wordt bedankt voor de prettige samenwerking en de zeer betrokkenheid, 

Ze wordt bedankt voor haar constructieve, positief kritische houding. Willemien blijft 

bij het SAB betrokken. 

Willemien dankt voor de attentie en de samenwerking. 

Tonnie wordt bedankt voor haar accurate werkzaamheden als secretaris, ook zij was 

zeer betrokken en regelde de nodige extra’s. Ook zij bedankt iedereen voor de 

samenwerking en de attentie. 

Nieuwe bestuurskandidaten:  

Klaas Vos wordt de nieuwe secretaris en komt in het dagelijks bestuur. Klaas stelt 

zich voor tijdens de vergadering. Sinds 1 maart woont hij in Bemmel. Hij is nog 

penningmeester bij de Seniorenvereniging Ewijk, tot 2024. 

Erik Bruins, verzorgt de ledenadministratie en komt in het algemeen bestuur. De 

afgelopen 2 jaar heeft hij hiervoor veel werkzaamheden verricht. Ook de website 

wordt door hem verzorgd. Erik stelt zich voor tijdens de vergadering.  

Tijdens de vergadering meldt niemand zich aan als kandidaat. We zoeken m.n. 

iemand voor de pr en de communicatie: de website actueel houden en participeren in 

de Majje, publiceren in het Gemeente Nieuws.  

 

Korte pauze 

 

8. Wijziging statuten; 

Ben presenteert de veranderingen die zijn aangebracht.  

De naam is nu Seniorenvereniging KBO Bemmel-Doornenburg. KBO blijft op verzoek 

van een aantal leden. We zijn niet meer aangesloten bij de Unie. 

We participeren in het bestuur van SAB, zij organiseren diverse activiteiten. We 

werken samen met SNL (Senioren Netwerk Lingewaard). 

Alle leden zijn geregistreerd in de ledenadministratie, volgens de regels van het AVG. 

Om een vergadering bijeen te roepen is een percentage van 5% nodig. 

Benoeming  van bestuursleden is voor 3 jaar, men kan twee keer herbenoemd 

worden (9 jaar totaal). 

Jaarlijks wordt een beleidsplan vastgesteld.  

Er kan een tijdelijke commissie worden benoemd voor een activiteit. 

Er gaat een groot deel van de begroting naar communicatie en informatie. 

Naast de statuten kan in een huishoudelijk reglement regels worden opgesteld. 

Het artikel over geestelijke bijstand wordt geschrapt. 

De term participatie met het SAB roept vraagtekens op. 

In de statuten van SAB staat dat drie personen van de vijf personen in het bestuur 

worden aangewezen door de Seniorenvereniging KBO Bemmel-Doornenburg. Er zijn 

nu geen bestuursleden van de seniorenvereniging bij het SAB. De intentie vanuit het 



SAB is dat bestuursleden worden voorgedragen door de seniorenvereniging. De 

Seniorenvereniging draagt leden voor is een betere term. 

Het bestuur heeft hierover overleg. 

Er volgt een herformulering.  

Op 31 maart worden de nieuwe statuten vastgesteld bij  de notaris.  De vergadering 

gaat akkoord met de wijzigingen. 

 
9. Rondvraag en sluiting; 

In de statuten, zoals nu gelezen, zijn de zwarte balkjes nog steeds leesbaar. Hier 

wordt op gelet. 

Is de dorpsauto ook breder inzetbaar? Inzetbaar voor de verspreiding van de Majje? 

We komen hierop terug. 

Is er aandacht geweest voor Willy Lentjes, die jarenlang de website heeft verzorgd. 

Ja, we hebben hier zeker aan gedacht. 

 
De vergadering wordt om 16.10 uur gesloten en men wordt uitgenodigd voor een drankje. 

 

 


