
UITNODIGING    

voor de Algemene Ledenvergadering van KBO-PCOB Goes op 23 maart 2023 om 

14.00 uur (zaal open 13.30 uur) in het Heer Hendrikhuis te ’s Heer-

Hendrikskinderen   

  

 

Agenda 

14.00 uur Ledenvergadering, zaal om 13.30 uur open. Ontvangst met koffie/thee  

  

1. Opening  

  

2. Vaststelling agenda  

  

3. Verslag 24 november 2022  

  

4. Correspondentielijst/mededelingen  

 

5. Jaarverslagen 

a. Secretaris 

b. Activiteitencommissie 

c. Bezoekgroep 

  

6. Jaarrekeningen 2022 vaststellen  

a. Verslag kascommissie 

b. KBO  

c. PCOB  

  

7. (Her)verkiezing bestuursleden  

Theo Snel, voorzitter, is aftredend.  

Hij stelt zich herkiesbaar 

  

8. Activiteiten en andere 

vermeldingswaardigheden                                                                                                                              

                                                                                    

9. Rondvraag  

 

10. Sluiting  

  

  

Punt 5 : stukken zijn in te zien bij de secretaris 

Punt 6 : stukken zijn in te zien bij de penningmeester 

Punt 7 : Kandidaten voor het bestuur kunnen tot vóór 

aanvang van de vergadering door ten minste 10 

stemgerechtigde leden schriftelijk worden ingediend bij 

de secretaris.  

  

 

14.45 uur Pauze, drankje  

 

  

15.15 uur 3 (drie) rondjes Feestelijke Bingo   

Bijdrage Bingo, te betalen bij binnenkomst, € 3,00 p.p.       

 

16.15 uur verloting 

 

16.30 uur Verwachte sluiting  

 

  

Namens het bestuur:  

T.A.B. (Theo) Snel, voorzitter.   

E-mail: tabsnel@zeelandnet.nl, tel. 06-21226494 

M.M.J.(Riet) Hopmans, secretaris.   

E-mail: rhopmans@zeelandnet.nl, tel. 0113-211017 

 

 

 

I.v.m. de catering verzoeken wij u te melden 

of u aanwezig zult zijn. Aanmelden kan bij 

Wim Copper 0113-215915, 

wiljaco@hetnet.nl of bij Nico van Buuren 

0113-229217, nicobuur@zeelandnet.nl 

liefst vóór 15 maart 2023. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Verslag van Algemene Ledenvergadering van KBO/PCOB Goes op 24 november 2022 om  
14.00 uur in het Heer Hendrikhuis te ’s-Heer Hendrikskinderen. 
 
 1. Opening: 
De voorzitter heet de bijna 70 leden van KBO-PCOB Goes van harte welkom. Hij merkt op, dat het door 
oorlog, inflatie, milieu-en energiecrisis en de nasleep van corona, rare tijden zijn. Ook binnen de KBO-PCOB 
rommelt het, zeker nu de Unie KBO is geïmplodeerd. Vier grote KBO bonden scheiden zich af en willen niet 
verder met de fusie van de PCOB. De ouderen gaan weer rollend over straat. De voorzitter is hierover zeer 
teleurgesteld en ook wel boos. Juist in de afdeling Goes en ook op Zeeuws niveau in het platform KBO-PCOB 
is aangetoond dat we door elkaar op te zoeken elkaar versterken. 
De voorzitter wenst de aanwezigen een goede vergadering toe.  
2. Vaststellen agenda: het verslag van 24 maart 2022 wordt als agendapunt toegevoegd. 
3. Verslag Algemene Ledenvergadering van 24 maart 2022: er zijn geen opmerkingen over het verslag en 
wordt met dank aan de secretaris/notulist goedgekeurd. 
4. Correspondentielijst: Er is geen correspondentie ontvangen, die van invloed is op deze vergadering.  De 
secretaris heeft bericht van verhindering ontvangen van de heer L. de Wit, mevrouw M. de Kort en de heer P. 
Versluis. 
Mededelingen: de voorzitter legt uit waarom men zich voor de algemene ledenvergadering vooraf moest 
aanmelden. Dit heeft te maken met de catering en ook vanwege de problematiek rondom corona 
5. Begrotingen 2023 vaststellen: de heer Copper (penningmeester) legt, uit dat het nog steeds 2 
verenigingen zijn en zodoende ook 2 begrotingen. 
KBO: na een korte toelichting van de penningmeester zijn er geen vragen/opmerkingen. Met het voorstel om 
de contributie voor 2023 op € 25,-- vast te stellen, kunnen de aanwezige KBO leden instemmen. De begroting 
2023 van de KBO wordt vastgesteld. 

PCOB: De heer Copper, sinds bestuurscrisis in PCOB Goes, ook penningmeester van PCOB Goes geeft een 

korte toelichting. De contributie wordt, ingegeven door het hoofdkantoor van de PCOB, met € 2,50 verhoogd. 
De contributie voor 1 persoon is dan € 32,50 en voor een echtpaar € 56,--.  In december worden de kosten 
van activiteiten procentueel met de PCOB verrekend. Er zijn verder geen vragen/opmerkingen. De aanwezige 
PCOB leden gaan akkoord met het contributievoorstel en de begroting voor 2023. 
De heer Gruijters vraagt naar het aantal leden van de beide verenigingen. De heer Copper weet te zeggen, 
dat de KBO ongeveer 500 leden heeft en de PCOB heeft ongeveer 65 leden. In 2022 was er een verlies van 
leden van 10% door opzegging of overlijden. Bovendien is er weinig aanwas van 50-60 plussers. Dit is een 
landelijke trend. In 2023 zal er gestart worden met een ledenwerfactie. 
Een van de aanwezige leden stelt voor om het maandelijkse magazine van KBO-PCOB ook eens in de 
vriendenkring te laten circuleren. Zo kan er ook aan ledenwerving worden gedaan. 
6. Inzet vrijwilligers (afscheid/vacatures): 
Door het plotselinge overlijden op 7 november jl. van mevrouw Vera Burgs-Aertssen is het niet meer mogelijk 
persoonlijk afscheid van haar te nemen. In juni besloot ze, vanwege gezondheidsredenen, te stoppen met 
haar activiteiten voor de activiteitencommissie. Ze had zich opgegeven om vandaag hier aanwezig te zijn. Ze 
was lid sinds 1 juni 1997 en sinds 2006 actief in de activiteitencommissie. De voorzitter heeft haar alsnog 
postuum hartelijk bedankt. Er wordt enige tijd stilte gehouden. 
Ook de heer en mevrouw Rombaut hebben aangegeven te stoppen met hun werkzaamheden voor de 
activiteitencommissie. Mevrouw Rombaut is geen lid van de commissie, maar ondersteunde haar man bij 
allerlei activiteiten. Als dank hiervoor wordt aan haar een mooi boeket bloemen overhandigd. 
De heer Rombaut is sinds januari 2007 lid van de KBO en sinds 22 maart 2008 gekozen tot voorzitter van de 
activiteitencommissie. In die rol was hij ook lid van het algemeen bestuur van de KBO en later KBO-PCOB. 
Naast het voorzitterschap van de activiteitencommissie heeft hij de KBO ook jaren vertegenwoordigd in het 
Bondenberaad Groot Goes. De voorzitter bedankt hem voor zijn werk voor de KBO. De KBO heeft hem 
daarom de zilveren speld toegekend, die door mevrouw Rombaut wordt opgespeld. Hij ontvangt bovendien 
een cadeaubon. De heer Rombaut bedankt het bestuur voor de altijd prettige samenwerking en de 
ondersteuning van de leden bij de activiteiten. 
Mevrouw Gerda Naezer bedankt de heer Rombaut, namens de leden van de activiteitencommissie, voor de 
fijne samenwerking en hoopt dat de activiteitencommissie in de toekomst weer mooie activiteiten aan de leden 
aan kan bieden.    
7. Activiteiten en andere vermeldenswaardigheden: 
- 15 december: Kerstviering in het Heer Hendrikhuis; 
- 9 januari: Nieuwjaarsbijeenkomst in de Magdalenazaal; 
De voorzitter somt een aantal activiteiten in het komende halfjaar op. Hij merkt op dat er altijd een 
vooraankondiging van activiteiten op de website wordt geplaatst. 
 



8. Rondvraag: 
Mevrouw I. Allemekinders stelt voor om, voor de ledenwerving, posters/folders in de seniorenwooncomplexen 
op te hangen. 
Mevrouw de Hond-Hagenaar stelt voor om de vergadering met een openingsgebed te starten.  
De heer J.de Jonge vraagt naar de contacten met de gemeente Goes en het opnieuw instellen van een 
Seniorenraad. De voorzitter zegt dat het Bondberaad Groot Goes (BBGG) hierover nog steeds in gesprek is 
met de gemeente. Verder mag het BBGG meepraten over allerlei zaken. Onlangs was er een enquête over de 
mobiliteit (inzet van buurtbussen en regiotaxi’s) en in december zal de BBGG in het WMO-overleg  van de 
WMO raden van de gemeenten op de Bevelanden deelnemen. Liever zou het BBGG dit soort zaken 
bespreken in een Seniorenraad.  
9. Sluiting: Voordat de voorzitter de vergadering sluit, vraagt hij de leden om nog een bijdrage te geven voor 
het Goede Doel: stichting Ambulance Wens. 
 
Onder het genot van een hapje en drankje worden er nog 3 rondjes bingo en een verloting gespeeld. Voor de 
winnaars waren er weer mooie prijsjes.   
 
 

 
Voor verslag, 
Riet Hopmans, secretaris/notulist. 
 
 
 

                                                       
                                                                    KBO - PCOB afdeling GOES 
 
  

Jaarverslag secretaris over het jaar 2022 

Bestuur 

Het dagelijks bestuur kwam in 2022 3 maal bijeen. Het algemeen bestuur heeft 6 maal vergaderd. 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 24 maart 2022 werden de heer R. Baarends en mevrouw T. 

Does-Verdurmen herbenoemd. Bij de Algemene Ledenvergadering van 24 november 2022 hebben we 

afscheid genomen van het bestuurslid de heer J. Rombaut. Hij was sinds 2008 vooral werkzaam voor 

de activiteitencommissie.  

Ledental 

Ook in 2022 konden we weer nieuwe leden inschrijven. Dat is nodig omdat we om diverse redenen 

ook leden moesten uitschrijven. Per 31 december 2022 hadden we 486 leden.  

Vrijwilligers 

Door de medewerking van een constante groep vrijwilligers (45 m/v) is het mogelijk allerlei 

activiteiten goed te organiseren. Als bestuur zijn we hen erg dankbaar dat zij ons bijstaan in het 

vervullen van onze werkzaamheden. 

Contacten met andere instanties. 

In het Bondenberaad Groot Goes (BBGG) zijn we met 1 vertegenwoordiger actief. Via het BBGG is 

er o.a. contact met vertegenwoordigers van de gemeente en SMWO, en het ADRZ. Verder nemen 

bestuursleden ook deel aan vergaderingen/workshops van KBO Zeeland en Kring Noord- en Zuid-

Beveland.  

Financiën 

Voor het financieel verslag verwijzen we u naar het verslag van de penningmeester.  

Communicatie. 

Een belangrijk onderdeel in ons werk is het contact met de leden. Daarvoor hebben we niet alleen de 

maandelijkse bijeenkomsten, maar ook ons afdelingsblad “Bij de Tijd” en de een van de drukst 

bezochte websites www.kbo-pcob-goes.nl. Via deze drie kanalen kunnen we de leden van de nodige 

http://www.kbogoes.nl/


informatie voorzien, zodat zij in staat zijn ook zelf hun belangen te behartigen. Het maandblad 

KBO/PCOB Magazine en het eigen informatieblad Bij de Tijd worden belangeloos door 17 leden bij 

de andere leden bezorgd. Hartelijk dank hiervoor. Ook in waren er 2022 bijeenkomsten van “Wat ter 

tafel komt”. 

Tot slot. 

2022 was, na de coronaperiode, weer een mooi jaar om elkaar bij de verschillende activiteiten weer te 

ontmoeten. Als u mee wilt helpen bij het organiseren van (nieuwe) activiteiten, dan kunt u dit melden 

bij de activiteitencommissie. 

Verder hartelijk dank aan iedereen die zich in 2022 geheel belangeloos heeft ingezet voor de KBO-

PCOB Goes. We hopen dat we ook in 2023 weer op u kunnen rekenen. 

Namens het bestuur, Riet Hopmans, secretaris. 

Jaarverslag bezoekgroep       

Het jaar 2022 is intensief geweest met bezoeken. De aantallen staan hieronder opgesomd in de tabel. 

Soort bezoek Aantal 

rouwbezoek 10 

ziekenbezoek 22 

Telefonisch contact 8 

Bloemetje bezorgd 2 

 

Daarnaast hebben we met de bezoekgroep enkele activiteiten gedaan. Met 5 personen zijn we naar een 

lezing geweest van Manu Keirse, “Licht in het duister woorden van steun bij ziekte”. Een 

indrukwekkende lezing waarbij me werden meegenomen in het bieden van steun bij mensen die 

ernstig ziek zijn of bij overlijden van een dierbare. Ook hebben we een lezing bezocht van Mariette 

Straver, specialist in eenzaamheid en NLP coach. In deze lezing werd veel aandacht besteed aan 

dementie en aan het thema eenzaamheid. 

We kunnen terugkijken op een waardevol jaar. Ik wil alle mensen van de bezoekgroep hartelijk 

danken voor hun inzet. 

Coördinator Mevr M.I.A. Rombaut-D’Hert. 

Jaaroverzicht Activiteitencommissie 2022 

Het verenigingsjaar werd op 10 januari geopend met de nieuwjaarsreceptie in de Magdalenazaal  

Onder het genot van een hapje en een drankje werd het een gezellige middag. 16 februari gingen we 

aan de hand van Wilfried Staelens op de smokkeltoer. We kregen een indruk van de verschillende 

vormen van smokkelarij in Zeeuws-Vlaanderen na de 2e Wereldoorlog.  9 maart hadden we ons 

jaarlijkse stamppotbuffet in het Heer Hendrikhuis, onder muzikale begeleiding van Fred Bradvogel. 24 

maart was de jaarlijkse Algemene vergadering met bingo. 19 mei zijn we met Zeilschip “De Avontuur 

de Oosterschelde op gegaan. Het was een leuke ervaring. Tijdens de tocht zagen we nog zeehondjes. 9 

juni zijn we naar de Bakkersmolen in Essen/Wildert geweest. Na een rondrit door West-Brabant en de 

grensstreek werd het afscheidsdiner in restaurant Familieland te Hoogerheide genoten, Een fraaie 

afsluiting van deze dag. 19 juni werd gefietst naar De Witte Hoeve in Ovezande. De reis naar de 

Floriade ging niet door wegens gebrek aan deelnemers. Het goede doel; voor dit jaar was de Stichting 

Ambulance Wens. Op 15 september werd een presentatie gegeven en een eerste collecte gehouden. 

Ook werd op deze middag verteld over Wijs met medicijnen. 20 oktober gingen we aan de hand van 

Cor Kuyvenhoven op de Franciscaner Voetreis. Woensdag 16 november hebben we een bezoek 

gebracht aan het Historisch Museum te Goes. Op 24 november was de Algemene Ledenvergadering, 

die afgesloten werd met 3 rondjes bingo en een verloting. De jaarlijkse Kerstmiddag was op 15 

december met een optreden van het Bavokoor. 


