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Ledenvergadering altijd belangrijk, maar nu zeker!
Nu alweer een ledenvergadering zult U zeggen. Die
hebben toch nog niet zo lang geleden gehad.
Dat klopt. De vorige ledenvergadering was op 13 oktober 2021. Maar dat was een uitgestelde vergadering.
In onze statuten is bepaald, dat elk jaar voor het einde
van de maand april de ledenvergadering gehouden
moet worden.
Maar door de coronamaatregelen kon in 2020 helemaal geen ledenvergadering plaatsvinden en in 2021 pas in oktober.
Gelukkig is de corona pandemie nu zover onder controle, dat weer activiteiten mogelijk zijn. De ledenvergadering is de eerste.
Ledenvergaderingen zijn natuurlijk altijd belangrijk, maar dit keer is dat
zeker het geval. Waarom?
We staan op een keerpunt. Na 50 (+1) jaar willen we de vraag aan de orde
stellen of er nog wel behoefte is aan een eigen KBO-afdeling.
Al verschillende jaren hebben we te maken met een dalend ledenaantal.
Ook het vinden van bestuursleden wordt steeds moeilijker. De functie van
voorzitter is nog steeds vacant en het merendeel van het huidige bestuur
maakt al jarenlang deel daarvan uit wegens gebrek aan nieuwe kandidaten.
Op vragen aan leden (bijvoorbeeld aan welke activiteiten is er behoefte,
hulp bij het werven van nieuwe leden) komt geen enkele reactie.
Daarom: is er nog wel behoefte aan een eigen KBO afdeling? Kom naar de
ledenvergadering om hierover mee te praten en te beslissen. En natuurlijk
ook over de andere agendapunten.
De uitnodiging en agenda voor deze vergadering is bij dit KBOekje gevoegd.
Dus graag tot ziens op 30 maart a.s. in het parochiecentrum.
Hartelijke groet en ………. blijf naar elkaar omzien.
Het bestuur.

Activiteitenkalender
30 maart:

Activiteitenkalender

Ledenvergadering
Zie de bijlage en de artikeltjes elders in dit KBOekje
Paasstukjes maken
Zie de uitnodiging hieronder.
Verrassingstocht
Nadere bijzonderheden volgen t.z.t.
Viering 50(+1) jarig jubileum
Nadere bijzonderheden volgen t.z.t.

11 april:
18 mei:
14 september:

Activiteitenkalender

Activiteitenkalender

Paasbloemstukjes maken.
Het kan gelukkig dit jaar weer: het maken van een
paasbloemstukje. Want is het niet mooi om net als
met Kerstmis ook met Pasen een fraai bloemstukje op
tafel te hebben? Ja toch.
Op maandag 11 april a.s. om 13.30 uur bent U weer
van harte welkom in het parochiecentrum om onder
leiding van Frits Weijers een paasbloemstukje te maken. U hoeft alleen een
bakje en een schaar mee te brengen. Voor de rest zorgt Frits.
Als U deel wilt nemen moet U dat wel even tevoren laten weten.
U kunt zich tot 6 april opgeven bij:
Frits Weijers, telefoon: 0543-474638, email: f.weijers36@upcmail.nl;
Ina Bennink, telefoon: 0543-472113, email: i.bennink@hotmail.nl.
De kosten van deelname bedragen € 10,-- per persoon (streefbedrag).

Wij gedenken…….
Overleden is:
mevrouw A.C.J. van Koot-ten Barge,
Geurdenstraat 79, Aalten
in de leeftijd van 83 jaar.
Dat zij moge rusten in vrede.
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Verkort verslag algemene ledenvergadering 2021.
Die vond plaats op 13 oktober. Waarnemend voorzitter
Henk Eijkelkamp kon 34 leden welkom heten, alsmede de
voorzitters van de PCOB Aalten en Dinxperlo. Hij herdacht
de in 2020 en 2021 overleden leden en bedankte de vele
vrijwilligers voor hun inzet.
Hij stelde vervolgens voor om Jan Hofman te benoemen
tot erelid van onze afdeling vanwege zijn vele verdiensten voor de KBO. De
vergadering stemde daar middels een luid applaus van harte mee in.
De notulen van de vorige ledenvergadering werden vastgesteld, evenals
het beschrijvende en het financiële jaarverslag 2019, nadat Jan Verhoeven
als lid van de kascontrolecommissie had verklaard, dat de financiële stukken van 2019 en 2020 zijn gecontroleerd en akkoord zijn bevonden.
Het jaarverslag 2020 werd eveneens vastgesteld en ook het financiële
verslag over 2020, na een toelichting daarop door de penningmeester.
Er werd een nieuwe kascontrolecommissie benoemd in de personen van
mevrouw Gea Verhagen en de heer Hans Lensink.
De begroting 2021 werd vervolgens goedgekeurd, eveneens na een korte
toelichting daarop door de penningmeester. Er werd mee ingestemd dat
contributie ongewijzigd blijft.
Bij de bestuursverkiezing werden Emma Bijlsma, Frits Weijers, Jan Ebbers
en Ina Bennink herkozen. Er waren geen tegenkandidaten ingediend.
Besloten werd verder dat voortaan voor deelname aan activiteiten bij
aanmelding al betaald zal moeten worden. Het bestuur bepaalt of iemand
bij verhindering het betaalde bedrag terug zal krijgen.
Opgeroepen is om op ons te stemmen bij de Rabo Club Support actie en er
werden suggesties gevraagd voor de viering van ons 50 jarig jubileum.
De leden werden dringend verzocht om te zien naar nieuwe bestuursleden.
De activiteitencommissie lichtte de reeds geplande activiteiten toe en er
werd gesproken over mogelijke nieuwe activiteiten, zoals bingo, wandelen
en fietsen. Het bestuur zal dit nader bekijken.
De bezoekersgroep gaat voortaan de 85 i.p.v. de 80-jarigen bezoeken.
Gerard ten Barge zal het KBO-PCOB Magazine gaan bezorgen in de buurtschappen en Dinxperlo.
Na een opmerking over de haperende geluidsinstallatie werd de vergadering gesloten, waarna nog verschillende potjes bingo werden gespeeld.
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Verkort jaarverslag 2021.
Het was weer een uitzonderlijk jaar
vanwege de corona-pandemie. En het
was ook nog jaar met een donkere
rand. We moesten afscheid nemen
van onze voorzitter Jan Hofman. Een
groot gemis. Niet voor niets heeft het
bestuur van KBO Gelderland hem de
ere-penning in zilver met goud toegekend en is hij benoemd tot erelid van onze afdeling.
We hebben ook nog afscheid moeten nemen van 11 leden.
Het ledental kromp in 2021 van 241 naar 226.
Het jaar begon met een strenge lockdown. De eerste activiteiten waren pas
in augustus en september. En dat waren ook nog niet onze eigen activiteiten, maar de fietstochten van de SOBA, die wij overigens wel mee
georganiseerd hebben.
Onze eerste en tevens laatste eigen activiteit in 2021 was de (uitgestelde)
ledenvergadering in oktober. Daarin werd oud voorzitter Jan Hofman met
algemene stemmen benoemd tot erelid van onze afdeling.
Verder werden onder meer alle aftredende bestuursleden herbenoemd,
ook zij die in al 2020 aftredend waren. Dat moest nog omdat er toen geen
ledenvergadering is geweest.
Wel is het gehele jaar door het KBO-PCOB-Magazine met daarin ons eigen
KBOekje bezorgd evenals de verjaardagskaarten.
Het bestuur vergaderde in 2021 6 keer, corona-proof uiteraard.
In de loop van 2021 is onze eigen website in de lucht gekomen, te bereiken
via www.kboaalten.nl.
Voorzover ze niet werden afgelast zijn vergaderingen van KBO Gelderland
(1 keer), van het cluster (2 keer), van de SOBA (4 keer) en het ouderenplatform (1 keer) door een afvaardiging van het bestuur bijgewoond.
In oktober werden de bewoners en het personeel van de verzorgingshuizen in de gemeente Aalten evenals verleden jaar in het kader van de
Dag van de Ouderen door de SOBA verrast met een heerlijke tractatie.
Aan het eind van het jaar hebben alle leden, als kleine compensatie voor
het wegvallen van alle activiteiten, evenals in 2020 weer een eigen
gemaakte kerstkaart ontvangen.
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KBO afdeling Aalten

Financieel verslag 2021

omschrijving
inkomsten
contributie
€
5.895
solidariteitsbijdrage aan KBO-G €
afdelingsactiviteiten
€
viering 50-jarig jubileum KBO-Aalten
€
gezamenlijke bonden
€
SOBA bijdr.
€
subsidie gemeente
€
250
giften
€
108
administratiekosten
€
representatiekosten
€
bestuurskosten
€
huur vergaderruimte
€
KBOekje
€
bankkosten en rente
€
reiskosten
€
voorziening voor het jubileum €
saldo
€
totaal
€
6.253

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

uitgaven
3.654
241
426
620
152
345
161
500
154
6.253

Begroting 2021
inkomsten
€
6.030
€
€
850
€
1.000
€
€
€
250
€
150
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
8.280

uitgaven
€ 3.685
€
241
€ 1.450
€ 3.500
€
€
€
€
€
30
€
330
€
134
€
150
€
550
€
170
€
€
€ -1.960
€ 8.280

Toelichting:
a. De contributie-uitgaven betreffen de afgedragen contributie aan de
provinciale en landelijke KBO (€ 7,66 per lid in het eerste halfjaar, € 7,37
per lid in het tweede halfjaar).
b. De solidariteitsbijdrage aan KBO-G is voor de uitvoering van het vernieuwingsplan van KBO Gelderland (€ 1,-- per lid);
c. De uitgaven voor afdelingsactiviteiten betreffen de kosten van de ledenvergadering in oktober en de kosten van de kerstkaarten. Andere eigen
activiteiten zijn er niet geweest;
d. De inkomsten bij giften betreffen de opbrengst van de Rabo Club
Support actie;
e. De representatiekosten hebben betrekking op de kosten van de verjaardagskaarten, de VVV geschenkenbonnen voor leden die vanwege
hun “lustrumverjaardag” (85 jaar en vervolgens elke 5 jaar daarna)
worden bezocht door de bezoekersgroep, de kosten voor de website en
kosten i.v.m. het overlijden van oud-voorzitter Jan Hofman;
f. Er is € 500,-- gereserveerd voor de viering van ons 50(+1) jarig jubileum.
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KBO afdeling Aalten

Begroting 2022

omschrijving
inkomsten
contributie
€
5.518
solidariteitsbijdrage aan KBO-G €
afdelingsactiviteiten
€
900
viering 50-jarig jubileum KBO-Aalten
€
500
gezamenlijke bonden
€
375
SOBA bijdr.
€
200
subsidie gemeente
€
250
giften
€
100
administratiekosten
€
representatiekosten
€
bestuurskosten
€
huur vergaderruimte
€
KBOekje
€
bankkosten en rente
€
reiskosten
€
voorziening voor het jubileum €
2.000
saldo
€
totaal
€
9.843

uitgaven
€
3.555
€
€
2.690
€
3.000
€
670
€
€
€
€
20
€
390
€
160
€
90
€
550
€
170
€
30
€
€
-1.482
€
9.843

Toelichting
a. Bij de begroting geldt het voorbehoud, dat eventuele coronamaatregelen de geplande activiteiten moeten toelaten.
b. De contributie-inkomsten zijn gebaseerd op 225 leden. De uitgaven betreffen de afdracht aan de provinciale en landelijke KBO (€ 7,90 per lid
per halfjaar).
c. Onder afdelingsactiviteiten zijn geraamd de kosten van de jaarvergadering, paasbloemstukjes maken, de verrassingstocht, de seizoenopening,
kerststukjes maken en de kerstviering.
d. Voor de jubileumviering is € 3.000,-- begroot. Hiervoor is in het verleden
al € 2.000,-- gereserveerd (zie voorziening voor het jubileum).
De inkomsten betreffen sponsorinkomsten en giften.
e. Er is rekening gehouden met één gezamenlijke bijeenkomst. De geraamde SOBA-bijdrage heeft daarop betrekking.
d. De geraamde gift is de verwachte opbrengst van de Rabo Club Support
actie.
e. De overige inkomsten en uitgaven wijken nauwelijks af van die in 2021.
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over 50 jaar KBO Aalten
Wist U dat….de notariële akte, waarbij onze afdeling is opgericht, dateert
van 25 juni 1979, maar dat al in 1971 de Bejaardensoos, is opgericht, die
wordt beschouwd als de voorloper van de KBO en dat 1971 daarom als jaar
van oprichting wordt aangehouden;
Wist u, dat….vanaf de oprichting tot aan de uitbraak van de coronacrisis in
2020 er wekelijks een kaartmiddag werd georganiseerd, die later is uitgebreid met andere spellen, zoals rummicub en sjoelen en vanaf 2010 met
biljarten;
Wist U, dat….al vanaf 1981 jaarlijks de kerstviering is gehouden en dat door
de coronapandemie alleen in 2020 en 2021 er geen viering is geweest;
Wist U, dat…sinds 1980 op gemeentelijk niveau wordt samengewerkt met
de andere ouderenbonden in Aalten, eerst vrijblijvend, maar sinds 2006 in
een officieel samenwerkingsverband: Samenwerkende Ouderenbonden
Aalten (SOBA);
Wist u, dat….dat sinds 2005 ook regionaal wordt samengewerkt met de
KBO afdelingen in Oost Gelderland, eerst binnen de regio Oost Gelderland
en sinds 2014 binnen het zgn. clusteroverleg;
Wist U, dat….sinds 2007 het KBOekje tien maal per jaar bij U in de
brievenbus komt en dat er inmiddels 147 edities van zijn verschenen;
Wist U, dat….3 leden van onze afdeling de zilveren bondsspeld van KBO
Gelderland hebben ontvangen vanwege hun grote verdiensten voor de
KBO, te weten de oud-voorzitters Anton Bennink en Jan Hofman en de
oud-penningmeester Wim Blij;
Wist U, dat….onze afdeling 3 ereleden kent, te weten oud-voorzitter Anton
Bennink, oud-voorzitster van de afdeling Bredevoort Bep Veldkamp en
oud-voorzitter Jan Hofman;
Wist u, dat….het parochiecentrum jarenlang ons clubgebouw is geweest,
maar dat daar dit jaar helaas een eind aan komt.
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Afdelingsinformatie
Website: https://www.kboaalten.nl
Emailadres: info@kboaalten.nl
Voorzitter: vacant
Secretaris: Jan Ebbers, De Pas 4, 7123 AE Aalten, tel. 0543-474426
e-mail: jbebbers@hetnet.nl (ook voor verhuizing doorgeven)
Penning- Emma Bijlsma-Franke, Hogestraat 86, 7122 BZ Aalten
meester: tel. 0543-537965; e-mail: henebijlsma@hetnet.nl
IBAN rekeningnr: NL78RABO0300242557 t.n.v. KBO afd. Aalten
Bestuursleden:
Henk Eijkelkamp, Geurdenstraat 48, 7122 CG Aalten, tel. 0543-472059,
e-mail: henk-eijkelkamp@planet.nl
Frits Weijers, Reviusstraat 40, 7121 VZ Aalten, tel. 0543-474638,
email: f.weijers36@upcmail.nl
Ina Bennink-Pieterse, Eligiusstraat 20, 7121 ED Aalten, tel. 0543-472113,
email: i.bennink@hotmail.nl
Lenie Blij-Betting, Het Verzet 3, 7121 XA Aalten, tel. 0543-471460,
e-mail: blij.blij@hetnet.nl
Ouderenadviseur:
Henk Eijkelkamp, Geurdenstraat 48, 7122 CG Aalten, tel. 0543-472059,
e-mail: henk-eijkelkamp@planet.nl
Belastinginvulhulpen:
Henk Eijkelkamp, Geurdenstraat 48, 7122 CG Aalten, tel. 0543-472059,
e-mail: henk-eijkelkamp@planet.nl
Joke Hubers, Manschotplein 19, 7121 BL Aalten, tel. 0543-471018,
e-mail: jokehubers@hotmail.com
Kees Schippers, Bongenkamp 54, 7122 TZ Aalten, tel. 06-28802751,
email: keesschippers1@gmail.com
Bezorging ledenblad/KBOekje:
Theo van den Elsen, Lichtenvoordsestraatweg 22, tel. 0543-473510
Rijbewijskeuringen:
Opgave bij Jan Meijnen, Geurdenstraat 34, 7122 CG Aalten, tel. 0543476513, email: a.meijnen@kpnplanet.nl

