Op vrijdag 17 april 2015 vond de jaarvergadering van de OBV plaats. Hieronder
vindt u het concept verslag van deze vergadering.
Concept verslag van de Algemene Ledenvergadering op vrijdag 17 april 2015
om 15.00 uur in De Vijf Bogen in Baambrugge.
Aanwezig:

18 stemgerechtigde leden en de bestuursleden:
R.P.Bloemer (voorzitter), H.A. Aalders, F. Snelderwaard
Mw. J.A.Prins-De Zilwa (verslag), J. Popping en J. Godschalk

1.Opening
De Voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezige leden welkom.
Hij heet de drie leden die zich al een half jaar eerder hebben aangeboden om in het bestuur
zitting te willen nemen en sindsdien meedraaien welkom. Dit zijn:
- Mw. June Prins- De Zilwa, als secretaris
- Jan Popping, als coördinator van de Commissie Zorg en
- Jan Godschalk, als coördinator van de Commissie Thema bijeenkomsten.
Bij agendapunt 8 krijgen de aanwezige leden de gelegenheid deze leden te benoemen als
bestuurslid.
De Voorzitter heet ook de heer Jan Dulfer van harte welkom, die deze maand heeft
aangeboden tot het bestuur van de OBV te willen toetreden. Hij zit momenteel in de Wmo
Raad van de gemeente De Ronde Venen. Als onderdeel van de transitie (overdrachten van
AWBZ-, WWB- en Jeugdzorgtaken naar de gemeente) wordt de Wmo Raad vervangen door
de Cliëntenparticipatieraad. De heer Dulfer zal niet meegaan naar deze nieuwe raad en heeft
nu tijd voor een bestuursfunctie bij OBV, waar hij van harte welkom is.
Onze voormalige bestuurslid Mevrouw D. Methorst heeft aangeboden zitting te nemen in de
Cliëntenparticipatieraad.
De voorzitter had ook Mw Marieke Sallé welkom willen heten, maar zij kan niet aanwezig
zijn. Zij heeft zich aangeboden als nieuwe redacteur voor onze periodiek. Tijdens de
bestuursvergadering van april heeft zij met het bestuur kennis gemaakt. Zij is bestuurslid van
de STAG.
De heer B.H.L. van Gessel heeft de redactie van het periodiek meer dan 10 jaar gedaan tot
het laatste nummer in 2014. De eerste uitgave van het periodiek 2015 is door gezamenlijke
inspanning van het bestuur tot stand gekomen (met name door June, Jan en Reinier).
Marieke Sallé zal als nieuwe redacteur deze taak overnemen.
Afmeldingen voor de ALV:
- De heer B.H.L. van Gessel. Hij is lange tijd rector geweest van het Fons Vitae Lyceum in
Amsterdam en vanmiddag ontvangt hij het eerste exemplaar van een boek over het Fons
Vitae Lyceum ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan.
- De heer J. van der Lugt is vanwege dezelfde reden afwezig. Hij was 10 jaar Voorzitter van
het bestuur van het Fons Vitae Lyceum
- Mevrouw Ina de Graaf
- De heer Bas Both en

-

Mevrouw Stan Wijnant.

2.Bestuursmededelingen
Nieuwe bestuursleden brengen ook nieuwe ideeën met zich mee zoals:
a) communicatie via internet:
Onze communicatie loopt via ons periodiek die 4 à 5 maal per jaar uitkomt. Actuele zaken
kunnen hierdoor niet tijdig aan bod komen. Dit kan wel d.m.v. e-mail. Daarom is het
verzoek aan alle leden gedaan om hun e-mailadressen (voor zover aanwezig) aan ons
door te geven, zodat wij de mogelijkheid krijgen om de leden snel van relevant nieuws te
voorzien en hun mening te kunnen vragen over lopende zaken.
Deze oproep is al gedaan in onze periodiek van maart, doch door een fout in ons e-mail
adres is dit helaas misgelopen. U zult nog regelmatig met dit verzoek geconfronteerd
worden. Met behulp van email zal de communicatie met de achterban worden versterkt ,
hetgeen belangrijk is voor een belangenorganisatie.
b) modernisering van het periodiek:
De modernisering van de periodiek wil het bestuur combineren met het aantreden van
een nieuwe redacteur. Mevrouw M. Sallé, die deze taak gaat vervullen, zal de vrije hand
hierin krijgen. Een van de voornemens is telkens terugkerende gegevens zoals personalia
en telefoonnummers 1x per jaar te publiceren in een zgn. ‘bewaarexemplaar’.
c) aansluiting bij de huidige ontwikkelingen in de participatie maatschappij
Jan Godschalk licht dit toe.
Met de voorzitter, Reinier Bloemer, heeft hij een bezoek gebracht aan Stadsdorp Zuid. Dit
is een open coöperatieve gemeenschap die als doelstelling voor zijn 55+leden heeft:
prettig ouder worden door gemeenschappelijke initiatieven.
Zij haakt in op de ontwikkelingen m.b.t. techniek, wonen en zorg en is een soort
community vorming, een ‘zorgautoriteit’ voor de mensen. Zo wijst zij b.v. de weg naar
betrouwbare, kundige en zeer betaalbare vaklieden, verschaft zij duidelijke
zorginformatie etc. Mogelijkheden worden geschapen om met buurtgenoten gezamenlijk
naar een film, toneelstuk of lezing (bv in Amsterdam) te gaan ofwel met iemand te eten
of een wandeling te maken, etc.
Zoiets zou de OBV graag willen realiseren in Abcoude en Baambrugge. Dit kan het
bestuur niet alleen, daarom wil hij een kerngroep opzetten met leden die zich hiervoor
willen inzetten om te bezien of wij het voorbeeld van een Stadsdorp kunnen realiseren.
Leden die in deze kerngroep willen deelnemen worden gevraagd dit door te geven aan
het bestuur.
Denkwerk, zin en doorzettingsvermogen is nodig om dit te organiseren. Hierover zullen
de leden worden benaderd.
Om na te gaan of deze nieuwe ideeën bij de leden in goede aarde vallen en om te peilen
waar de leden nog meer behoefte aan hebben, is in januari-februari een onderzoek gedaan
onder een groep van ca. 45 leden. De resultaten van dat onderzoek worden in het volgende
periodiek 55+ Steek Uw Licht Op gepubliceerd.
Bezorgers:

De heer Cor van Schaik, verantwoordelijk voor de bezorging van het periodiek, komt in
Abcoude drie bezorgers tekort, o.a. door ziekte. Drie aanwezige leden, mevrouw Riechelman
en de heren Burgraaf en Spanbroek, bieden aan deze taken op zich te nemen, waardoor dit
probleem verholpen is.
3.Vaststelling verslag Algemene Ledenvergadering van 5 april 2014
Er zijn geen vragen of opmerkingen. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
4.Vaststelling sociaal jaarverslag 2014
Er zijn geen vragen of opmerkingen. Het sociale jaarverslag 2014 wordt hierbij vastgesteld.
5.Financieel jaarverslag 2014, begroting 2015
De heer Aalders, penningmeester, geeft een korte toelichting op het verslag en beantwoordt
vragen die gesteld worden.
De verdubbeling bestuurskosten: Dit komt door de huur van het Viscentrum (waar het
bestuur 1x per maand vergadert) die sterk is gestegen, een groeiend deel van het periodiek
dat met de post verzonden moet worden naar Mijdrecht, Vinkeveen, en het afscheidsdiner
voor de aftredende bestuursleden.
De verhouding jaarlijkse contributies-eigen vermogen is gezond.
Het verslag wordt vervolgens definitief vastgesteld.
Opm.:
-Kosten Periodiek: De heer J.Godschalk merkt op dat de kosten van de periodiek naar
beneden kunnen worden gebracht door verspreiding via het internet. De voorzitter
concludeert dat veel leden het boekje prefereren en dat dit naast elektronische
communicatie zou moeten aanblijven. Een discussie hierover volgt.
Conclusie: Men zal rekening moeten houden met alle leden. Iedereen heeft recht op
informatie. Een overgangssituatie naar elektronische communicatie zal enige tijd duren
omdat veel oudere-ouderen geen email hebben terwijl de jongere-ouderen wel email
gebruiken.
- Soortgelijke verenigingen als de OBV: Er zijn vergelijkbare verenigingen in de omgeving zoals
de ANBO, de PCOB (Mijdrecht) en de KBO(Maarssen), maar dit zijn landelijke organisaties. Er
is contact met deze verenigingen; als zich een gemeenschappelijk probleem voordoet, zoals
b.v. buslijn 120, weten wij elkaar snel te vinden.
6. Verslag kascontrole commissie
Het kascontrole commissie leden, de heren B. Both en J. Bouwens, zijn verhinderd maar
hebben hun bevindingen in een brief neergelegd die de voorzitter voorleest. In de brief
verklaart de kascontrole commissie dat zij het financiële jaarverslag heeft beoordeeld. Zij
adviseert de vergadering het bestuur decharge te verlenen voor het boekjaar 2014.
De aanwezige leden verlenen het bestuur decharge.
7. Benoeming lid en plaatsvervangend lid kascontrolecommissie
Leden van de kascommissie moeten na 2 jaar statutair aftreden. De heer B. Both zal nog een
jaar aanblijven. De heer J. Bouwens treedt af en wordt opgevolgd door de heer T. Kemme.
8. Benoeming bestuursleden.

Aftredend:
Mevrouw D. Methorst en mevrouw W. Schellinkhout-van der Plas hebben in de ALV van 2014
wegens gebrek aan opvolgers aangeboden tot eind 2014 bestuurslid te blijven en zijn eind
december 2014 afgetreden.
De heer B. van Gessel is, na twaalf jaar in het bestuur gezeten te hebben, in februari
afgetreden en stelt zich niet herkiesbaar.
De heer H. Aalders treedt na 3 zittingstermijnen statutair af en stelt zich niet herkiesbaar.
Herbenoemd:
De heer R. Bloemer treedt na drie zittingstermijnen, statutair af en stelt zich herkiesbaar.
Hem is gevraagd om nog minstens één jaar aan te blijven voor de continuïteit. Het bestuur
stelt zijn herbenoeming voor een vierde termijn voor en de aanwezig leden gaan akkoord.
De heer Bloemer dankt de aanwezigen voor hun vertrouwen.
Benoemd:
Het Bestuur stelt de kandidaat bestuursleden Mevrouw June A. Prins-De Zilwa ,
de heer Jan Popping en de heer Jan Godschalk voor benoeming voor. De aanwezige leden
gaan akkoord met de benoemingen.
Het bestuur zal de heer J. Dulfer na de bestuursvergadering van 11 mei opnemen in het
bestuur. Mogelijk zal het bestuur daarna een Algemene vergadering bijeen roepen voor de
officiële benoeming van de heer J.Dulfer.
9.Rondvraag
- Cie. Verkeer en Vervoer : De heer Bert van Walbeek, coördinator van deze commissie,
waar nu alleen maar Baambruggers in zitten, vraagt welke Abcoudenaar tot de commissie
wil toetreden. De heer J. Mensink biedt zich aan.
- Voedselbank: Aandacht wordt gevraagd voor de Voedselbank . Dit treft veelal de jongere
groep inwoners, doch een signaalfunctie is belangrijk om deze mensen over de drempel
te halen voor aanmelding. Mevrouw Ria Sibbing biedt hiervoor aan een artikel te
schrijven voor het periodiek.
- Meldpunt huiselijk geweld. Mevrouw W. Schellinkhoudt-van der Plas verzoekt het
telefoonnummer in het periodiek op te nemen.
- Afscheid van de heer B.H.L. van Gessel: Mevr. D. Methorst is van mening dat de heer Van
Gessel die zoveel functies (tegelijkertijd) heeft vervuld in de OBV een groots afscheid
verdient. Hier is iedereen het mee eens.
10.Sluiting
De Voorzitter dankt de aanwezigen, sluit de vergadering en nodigt de leden uit voor de
wijnproeverij o.l.v. de her Richard Spreij.

