ANBI-GEGEVENS
Algemeen
Onze afdeling heet statutair Katholieke Belangenorganisatie voor senioren, afdeling Aalten.
De afdeling is door de belastingdienst aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dit
houdt in, dat er geen schenkings- en successierechten betaald hoeft te worden over schenkingen en
erfenissen en dat giften fiscaal aftrekbaar zijn.
Ons RSIN nummer is 8195.66.858
Inschrijving KvK
Onze afdeling staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossier nummer 09183712
Contactgegevens
Onze afdeling is te bereiken via het emailadres info@kboaalten.nl.
Het postadres van onze afdeling is; de Pas 4, 7123 AE Aalten.
Desgewenst kan ook contact worden opgenomen met de secretaris, de heer J.B. Ebbers.
Zijn telefoonnummer is: 0543-474426.
Het adres van onze internetsite is: https://www.kboaalten.nl
Bestuurssamenstelling
Het aantal bestuursleden wordt bepaald door de ledenvergadering, met dien verstande, dat er tenminste 3
bestuursleden moeten zijn.
Zij worden benoemd door en uit de ledenvergadering, waarbij de voorzitter in functie gekozen en benoemd
wordt.
Het bestuur is belast met de algemene leiding van de afdeling, met de uitvoering van de bepalingen in de
statuten en reglementen van de provinciale KBO en met de uitvoering van de besluiten van de
ledenvergadering.
De bestuursleden zijn onbezoldigd en ontvangen geen vacatiegeld. Zij kunnen alleen de door hun gemaakte
onkosten declareren.
Het huidige bestuur bestaat uit:
Henk Eijkelkamp
Waarnemend voorzitter
Jan Ebbers
Secretaris
Emma Bijlsma-Franke
Penningmeester
Frits Weijers
Bestuurslid
Ina Bennink-Pieterse
Bestuurslid
Het beleidsplan
Per seizoen wordt een plan vastgesteld.
Het plan voor het seizoen 2021-2022, dat loopt van september tot mei, is te vinden in de rubriek Nieuws.
Het beloningsbeleid
Alle bestuursleden en vrijwilligers werken pro deo. Er gelden ook geen vacatievergoedingen. Alleen
gemaakte onkosten worden op declaratiebasis vergoed.

De doelstelling
Onze afdeling telt circa 225 leden. Onze doelstelling is de belangen te behartigen van senioren in het

algemeen en die van onze leden in het bijzonder, in de meest ruime zin van het woord.
Dit doen we o.a. door:
- diensten te verlenen aan onze leden, ondermeer via onze ouderenadviseur en belastinginvulhulpen;
- de belangen van de senioren te vertegenwoordigen bij overheden en andere instanties;
- samen te werken met organisaties en instellingen met een gelijk of aanverwant doel.
Naast belangenbehartiging organiseren we allerlei activiteiten, zowel informatief als ontspannend.
Verslag van de uitgeoefende activiteiten
In het jaarverslag 2021 staat een overzicht van alle activiteiten in dat jaar.
Dit verslag is te vinden in de rubriek Nieuws.
Financiële verantwoording
De balans 2021 en het financiële jaarverslag 2021 bevatten de financiële verantwoording over 2021.
Deze stukken zijn te vinden in de rubriek Nieuws.

