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Afdelingsnieuws nummer 9-2020

Van de voorzitter
Nog 6 weken te gaan en het jaar 2020 zit er weer op.
Dit magazine en ons Afdelingsnieuws zijn echter nu al de laatste van dit jaar.
Het was me het jaartje wel. We begonnen vol goede moed met de uitvoering van alle
mooie plannen zoals twee boeiende ledenvergaderingen, de december-bijeenkomst,
de reizen, hulp bij belastingaangiften en individuele ondersteuning door de mensen
van de Senioren Vraagbaak.
Maar toen kwam Corona en viel heel veel vrijwel stil of werd een stuk moeilijker.
En toen overleed ook nog Anneke, onze secretaris en werd Nel, onze
penningmeester geconfronteerd met het overlijden van haar man, Henk.
Maar we hebben ons niet laten kisten door al het negatieve en zijn weer enthousiast
begonnen aan de voorbereidingen voor het nieuwe jaar 2021, waarin Corona hopelijk
geen hoofdrol meer zal spelen. We pakken alle activiteiten langzaam weer op en
willen van komend jaar een aantrekkelijk jaar maken.
Gelukkig hebben we een nieuwe waarnemend secretaris kunnen verwelkomen,
zodat we weer compleet zijn; hij stelt zich in dit Afdelingsnieuws aan u voor.
We hopen u allen in 2021 weer vaak te mogen ontmoeten en te kunnen
ondersteunen met raad en daad; aan ons zal het niet liggen!
Vooruitlopend op de Algemene Ledenvergadering voorjaar 2021 is het verslag van
de 2020 vergadering aan het eind toegevoegd.
Waarnemend Secretaris
Door het overlijden van Anneke Verweij waren we op zoek naar een secretaris. Henk
Donker heeft zich bereid verklaard om deze functie op zich te nemen.
De komende tijd zal hij in overleg met Nel Steenman de diverse taken overnemen.
Vooralsnog blijft het adres van Nel nog het correspondentie adres. Zodra dit
verandert, zullen we het kenbaar maken.
Henk Donker is al jarenlang actief in het vrijwilligerswerk. Met name in de
belangenbehartiging via de adviesraad voor sociaal domein, als cliëntondersteuner
en binnen de KBO als belastinginvulhulp.
De keuze van de ziektekosten verzekering.
Hoewel velen uit gewoonte al jaren bij dezelfde zorgverzekering blijven, of denken
door de collectieve korting het goedkoopst uit te zijn, is het toch de moeite waard om
eens een keer de proef op de som te nemen.
Sinds 12 november zijn alle nieuwe premies weer bekend en tussen de laagste en
hoogste premie zitten op jaarbasis honderden euro’s verschil.
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Ga daarom eens naar www.independer.nl of www.zorgkiezer.nl en doe de proef op
de som. Inmiddels is de korting via collectiviteit nog maar maximaal 3% en dan zijn er
verzekeringen die zonder die korting zelfs goedkoper zijn. Let op, de collectiviteit
gaat binnenkort helemaal verdwijnen
Bij uw keuze zijn een paar zaken van belang:
1. Wilt u betaling in natura of restitutie, bij de eerste bent u afhankelijk van met
welke specialisten uw verzekering een contract heeft afgesloten in het andere
geval bent u vrij in de keuzes.
2. Bekijk eens welke zorg u niet meer nodig heeft…betaal er dan ook niet voor.
3. Ben je kerngezond en verwacht je ook geen gekke dingen, dan kun je een hoger
eigen risico nemen of minder of geen aanvullende verzekering, ook dat scheelt in
de premie.
Je kunt tot 1 januari de huidige verzekering opzeggen en hebt tot 1 februari de tijd
om je ergens anders aan te sluiten. Via de Senioren Vraagbaak kunt u contact met
ons opnemen, dan kijken we een keer met u mee.
Heeft u een minimum inkomen(alleen AOW), dan is er waarschijnlijk de mogelijkheid,
dat men via de gemeente een bijbetaling kan krijgen op de aanvullende polis.
De KBO Houten / Bunnik Senioren Vraagbaak:
Bel 06 2202 3889 of stuur een e-mail naar vraagbaak.houten@gmail.com
Blijf niet met een vraag zitten, wij zijn er voor u.
Concept verslag Algemene Ledenvergadering
Verslag Algemene Ledenvergadering van de KBO afdeling Houten / Bunnik
26 oktober 2020 in Restaurant De Engel, Burg. Wallerweg 2, 3991, Houten.
Aanwezig, achter de bestuurstafel:
C.P. (Cees) Stal, voorzitter
J.G. (Ko) Vernooij, bestuurslid
R.C.J. (Rob) Wouda, commissie P/R - webmaster, bij deze vergadering invallend
notulist.
Afwezig met kennisgeving:
Mw. P.W. (Nel) Steenman-Vernooij, penningmeester,
en nog 16 met naam bekende leden.
De presentielijst is door 10 personen getekend.
Bij binnenkomst liggen klaar: het financieel verslag van de afdeling en van de
reiscommissie over 2019 en de begroting voor 2021
01. Opening door de voorzitter
Welkom aan de leden die in deze rare tijden de moeite nemen om aanwezig te zijn,
eigenlijk had deze vergadering al in maart - april plaats moeten vinden echter in
verband met de toen geldende de corona maatregelen werd dat uitgesteld tot het
najaar. Wij zitten hier nu in een vreemde samenstelling achter de bestuurstafel in een
zo veilig mogelijke Covid-19 virus opstelling, voor slechts een korte formele ALV om
te voldoen aan de wettelijke en statutaire verplichtingen. Zoals waarschijnlijk nu wel
bekend is onze secretaris Anneke Verweij na een kort ziekbed ons ontvallen. De
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penningmeester Nel Steenman die de secretariële activiteiten waarneemt zit nu thuis
in quarantaine i.v.m. een positieve coronatest. Vandaag vult Rob Wouda, bij
sommigen ook bekend van de belastingservice, de taak van notulist in.
02. Mededelingen
1) Agendapunt 10 “Presentatie” deze vervalt en wordt uitgesteld tot een later tijdstip.
2) Het bestuur heeft statutair nu een minimale samenstelling van 3 leden, bij deze
de oproep voor nieuwe bestuursleden, men hoeft niet direct secretaris of
penningmeester te worden maar men zou in een commissie diverse taken kunnen
oppakken.
3) Het afdelingssecretariaat wordt voorlopig door de penningmeester, Nel, opgepakt.
4) Gezien de onduidelijke toekomst met betrekking tot de ontwikkelingen rond het
Covid-19 virus worden er voorlopig nog geen 2021 reizen gepland.
03. Verslag van de 2e Algemene Ledenvergadering van 28 oktober 2019
Dit verslag wordt overeenkomstig goedgekeurd. Naar aanleiding hiervan zijn er geen
verdere vragen. De voorzitter geeft een aanvulling op de mededelingen van 28-102019 betreffende de ontwikkelingen die spelen binnen de KBO en PCOB landelijke
samenwerking: er gebeurt veel, diverse gesprekken, maar er is weinig voortgang en
het verenigingsbureau verzwakt.
04. Financieel verslag 2019 van de afdeling en van de reiscommissie
Het financieel verslag, de jaarcijfers van de KBO afdeling Houten / Bunnik over 2019,
spreekt voor zichzelf, het jaar is afgesloten met een positief saldo, er zijn nu geen
vragen en volgens de kascommissie is alles in orde. De penningmeester kan op dit
moment persoonlijk geen toelichting geven, maar wordt wel bedankt met een applaus
voor het goed bijhouden van de financiële administratie. Het financieel verslag van
de reiscommissie, Financieel overzicht KBO reizen seizoen 2018-19, is duidelijk, er
zijn geen vragen.
05. Verslag kascommissie
De kascommissie bestaande uit de heren A.G.C. van der Knaap en H.G.M. Holl (J.J.
van Rooijen is vorig jaar afgetreden) hebben bij de penningmeester en de
reiscommissie de financiële administratie gecontroleerd, en hebben deze perfect in
orde bevonden. Na het voorlezen van de kascommissieverslagen door de voorzitter
wordt de financiële administratie vastgesteld en verleent de vergadering het bestuur
decharge voor het in gevoerde beleid.
Samenstelling kascommissie: Henk Holl is dit jaar aftredend (2x geweest), volgend
jaar bestaat de kascommissie uit Ad van der Knaap en Ludo de Reuver (stond al
reserve, maar heeft wel al aangegeven het iets rustiger aan te willen gaan doen).
Verkiezing nieuw kascommissielid: dit is nu overgeslagen, maar volgend jaar moet er
wel gezocht worden naar een (1) nieuw reserve lid kascommissie, beter nog een
tweede extra.
06. Begroting 2021
De voorzitter presenteert de cijfers van 2020 en geeft een toelichting op de begroting
2021, hoewel de exploitatierekening 2020 ten gevolge van het Covid-19 virus een
flink positief saldo zal laten zien gaan wij voor 2021 vooralsnog uit van een normaal
jaar. De begroting wordt door de leden bij acclamatie goedgekeurd.
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07. Bestuursverkiezing
Vooraf een correctie op de agenda: niet de secretaris, mw. J.M.H.M. Verweij-Kuiper,
maar de penningmeester Mw. P.W. (Nel) Steenman-Vernooij is aftredend en
herkiesbaar. Nel heeft aangegeven zich verkiesbaar te stellen. De vergadering is bij
acclamatie akkoord met de herbenoeming van de penningmeester.
08. Rondvraag
1) Dhr. …: Op Radio-M Utrecht is de ANBO veel aan het woord en geen KBOPCOB, hoe komt dat?
De Voorzitter: De ANBO timmert landelijk nu meer aan de weg …
2) Mw. …: Mw. Manon Vanderkaa heeft officieel afscheid genomen, Dhr. Marcel
Sturkenboom vult dit gat nu in, maar landelijk is de KBO-PCOB niet slagvaardig
hoe zit dat?
De voorzitter: Op het verenigingsbureau gebeurt van alles, inkrimping, Dhr.
Sturkenboom moet nog orde op zaken stellen, hij heeft o.a. te maken met
strubbelingen met enkele provinciale bonden omtrent de landelijke samenwerking
van KBO met PCOB.
3) Dhr. …: Onder de advertentie in ’t Groentje “Dag Anneke” stond alleen KBO,
maar wij zijn toch KBO-PCOB?
De voorzitter geeft een toelichting hoe het zit met KBO-PCOB landelijk en
plaatselijk. In Houten is geen PCOB samenwerking met KBO, de plaatselijke
PCOB is een onderdeel van PCOB de Bilt, wij hebben in het verleden geprobeerd
samen te gaan, maar de toenmalige PCOB heeft destijds anders besloten.
4) Dhr. …: Als er geld overblijft van de koffiebonactie t.o.v. de uitgave voor de
december bijeenkomst, deze uitgave was immers begroot, is het dan een idee om
het overschot aan de voedselbank te doneren?
De voorzitter: dit is een goede suggestie, het bestuur neemt dit mee. Opmerking
achteraf: het is aan de ALV van volgend jaar om een eventueel 2020 batig saldo
een bestemming te geven.
5) Mw. …: Nu het met de KBO landelijk moeizaam gaat, hoe is de plaatselijke
samenwerking met de gemeente Houten?
De voorzitter: Er waren 2 wethouders waar wij goede contacten mee hadden, nu
deze zijn vertrokken en vervangen is er op het gemeentehuis veel veranderd. De
samenwerking is nu een stuk lastiger geworden.
(De … namen van de vraagstellers zijn bij het bestuur bekend.)
09. Pauze: deze vervalt, na de sluiting is er nog gelegenheid voor informeel contact.
10. Presentatie:
De presentatie over actuele vraagstukken rondom fiscale regelingen en hoe kom ik
bij de gemeente binnen als ik vragen heb over bijvoorbeeld mijn financiën,
woonsituatie, e.d. wordt verschoven naar een later tijdstip wanneer er weer meer
leden en onder normale omstandigheden kunnen deelnemen.
11. Sluiting
Slot mededeling van de voorzitter:
De koffiebonactie bij De Engel, ter compensatie van het annuleren van de december
bijeenkomst, wordt verlengd tot na dat de horeca weer opengaat, zie volgende
nieuwsbrief.
De voorzitter sluit om 14:10 uur de vergadering.
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