
 

Beste leden, 

Zoals jullie allemaal weten, moet volgens de statuten minimaal 1 x per jaar een 
algemene ledenvergadering worden uitgeschreven, over het afgelopen 
boekjaar 2019, conform de huidige statuten.                                                          
Deze ALV stond gepland op 25 maart 2020. 

Gezien de regelgeving van het RIVM en nog steeds bepalende regelgeving kon 
dit op de gebruikelijke wijze geen doorgang vinden. 

Echter in artikel 28 van statuten staat  een bepaling als volgt: 

In alle gevallen waarin noch de statuten, nog de reglementen  is voorzien of 
wanneer bepalingen daarvan voor meer dan een uitleg vatbaar zijn of 
anderszins onduidelijk zijn, beslist het bestuur. 

Bij deze heeft het bestuur dan het volgende besloten. 

a. De ALV zal schriftelijk plaats vinden. 

b. De leden kunnen voor 15 december 2020, schriftelijk, mail of mondeling 
reageren indien er vragen of opmerkingen zijn bij het bestuur. 

c. De agenda wordt aangeleverd met eventueel de wijze waarop men de 
jaarstukken kan vinden via  www.kbowaalwijk.nl. 

d. De agenda onderwerpen worden voorzien van een advies van het 
bestuur. 

e. De uitkomst/resultaten worden u zo spoedig mogelijk kenbaar gemaakt. 

f. Geen reactie betekent dat U akkoord gaat  met de beslissingen van het 
bestuur n.a.v. artikel 7, lid 9 van de statuten. 

Beste leden, dit is dus een oplossing die wij hebben gekozen voor de ALV van 
onze vereniging en wij menen, dat dit op basis van de geciteerde artikelen uit 
de statuten ook zeer wel te verdedigen is. 

Indien er vragen zijn of opmerkingen neem dan even tijdig contact op. 

Hopelijk is de huidige Corona pandemie voor de ALV 2021 opgelost. Wij zullen 
dan tijdens de ALV in 2021, een duidelijke uitgebreide toelichting geven over 
het verenigingsjaar 2019 en uiteraard 2020. 

Namens het bestuur, 

Ad van Hamond (interim-voorzitter) 

06-40322291 

 

http://www.kbowaalwijk.nl/


Algemene jaarvergadering KBO Waalwijk 2019 

Agenda: 

1. Mededelingen: 

Zoals u allen weet kon de geplande jaarvergadering (ALV) niet doorgaan 
i.v.m. corona-pandemie. Wij hebben deze zo lang mogelijk uitgesteld of 
er nog eventueel mogelijkheden waren om dit op de gebruikelijke wijze 
te laten plaatsvinden. Echter was niet mogelijk door bepalingen van de 
regering aan de hand van het RIVM. 
Hopelijk kunnen wij in 2021, de jaarvergadering 2020 op de normale 
wijze uitvoeren. 
Het boekjaar 2019, was een succesvol jaar.  
Financieel zijn we gezond en het aantal leden bleef stabiel. 
Alle geplande activiteiten zijn succesvol uitgevoerd 
 

2. Financiën: 

Ook dit jaar sluiten we weer af met een positief saldo van € 2.681,12 
Het boekjaar is door de kascontrole, Ton van de Ven en Jan van de Wiel 
op 21 februari 2020 gecontroleerd en akkoord bevonden. 
Zij stellen derhalve de vergadering voor het bestuur decharge te 
verlenen over het gevoerde financiële beleid. 
Het verslag hiervan is te raadplegen op www.kbowaalwijk.nl. 
Het complete financieel verslag kan men opvragen bij de 
penningmeester (janvanbergen@home.nl). 
Voor het huidige boekjaar wordt er door het bestuur alsnog een volledig 
nieuwe kascontrolecommissie gezocht en wel 2 leden en een reserve. 
De leden kunnen zich hiervoor tijdig aanmelden bij het bestuur. 
Het bestuur heeft dan ook besloten de contributie dit jaar 2020 maar 
ook in 2021, niet te verhogen. 
 

3. Begroting 2020 

Voor het boekjaar 2020 hebben wij een sluitende begroting. 
Ook deze is te raadplegen op www.kbowaalwijk.nl.  
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4. Activiteiten: 

Totaal hebben 17 activiteiten plaatsgevonden in 2019, welke zeer goed 
georganiseerd waren en tevens goed bezocht door de leden 

 

5. Belangenbehartiging 

Ook dit jaar hebben de vrijwilligers van KBO Waalwijk, hun best gedaan 
om de belangen van onze leden te behartigen. 
Totaal zijn er 250 belasting aanvragen ingevuld waarvan er ook 9 
bezwaren zijn behandeld. 
Tevens ook 60 aanvragen m.b.t. zorgaanvragen en of huurtoeslag. 
Ook wat betreft cliënten ondersteuning  waren zij weer paraat 15 x. 
Ondersteuning bij thuisadministratie 2x  
Vrijwillige ouderenadviseur 2 x 
 

6. Bestuursverkiezing: 

 

De huidige stand van zaken is dat er diverse mutaties in het bestuur 
plaats vinden. 
Deze vragen dan ook om goedkeuring van de leden. 
Als er eventueel bezwaren zijn moeten deze schriftelijk of via de mail 
kenbaar worden gemaakt. (avanhamond@ziggo.nl) 
Wijziging: 

Ad Floren:                                       redactie en nieuwsbrief 
 
Nieuw: 
Paulien Verzijl:                               secretaris 
Jan van de Wiel:                            sociaal domein 
Ton van de Ven:                            ledenadministratie 
 
Afgetreden: 
Henny van den Brand   ledenadministratie 
 
Advies van het bestuur is, om de benoeming en functies te aanvaarden. 
Bij aanvaarding zullen de overige gegevens vermeld worden in het 
infoboekje 
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