Ouderen Belangen Vereniging (OBV) Abcoude – Baambrugge
Verslag Algemene Ledenvergadering 2018
Datum:
20-04-2018
Plaats:
Dorpshuis de Vijf Bogen te Baambrugge
Aanwezig: 30 leden en 5 bestuursleden
1. Opening:
Dick Kok, voorzitter, opent de vergadering om 16.00 uur en heet eenieder van harte
welkom. Een speciaal welkom voor Mieke Telder, directeur van het Servicepunt en
Tympaan de Baat en Esther Hogekamp van het project: “samen dementievriendelijke
gemeente”. Dick geeft aan dat er een wijziging is in de volgorde van de agenda. I.v.m.
andere verplichtingen van Mieke Telder start zij met de uitleg over de taken van het
Servicepunt en Tympaan de Baat. Esther Hogekamp zal daarna haar verhaal doen. Beide
zullen dit beknopt op papier zetten zodat wij dit kunnen plaatsen in één van de volgende
periodieken. Na afloop bedankt Dick de beide dames en ontvangen zij een bloemetje.
2. Mededelingen:
Er zijn twee afmeldingen binnengekomen van Gerard de Munnik en Frans de Lange.
Wim Verbree stelt zichzelf voor aan de vergadering en zal plaatsnemen in de commissie
Verkeer en Vervoer.
Henk Meijer stelt zich ook aan de vergadering voor en zal in de commissie Bouwen en
Wonen plaatsnemen.
Het bestuur is blij met de nieuwe commissieleden.
We hebben op dit moment ruim 1300 leden, afgelopen jaar kregen we er 116 nieuwe
leden bij. Netto zijn daar 37 van overgebleven door verhuizing, opzegging en overlijden.
Onze gedachten gaan uit naar de laatstgenoemden. Door constante ledenwerfacties
hopen wij het hoge aantal leden te behouden. Abcoude en Baambrugge tellen ruim 9000
inwoners waarvan 1/3 deel 55 plus. Daarvan is dus ca. 45% lid van de OBV.
Dick bedankt alle medebestuursleden, commissieleden, bezorgers en ”stickeraars” van het
periodiek, leden van verdiensten en erelid en alle verdere ondersteuners voor de inzet in
het afgelopen jaar.
Extra aandacht wordt gevraagd voor de komende activiteiten.
Op 26 mei het Jeu de Boules toernooi, aanvang 13.30 uur, deelname gratis, aanmelden
via het formulier in laatste periodiek.
Op 24 juni het zomeruitje dat samen met de Lions en Rabo wordt georganiseerd. Hier
geldt dat aanmelden ook kan geschieden via een formulier in het laatste periodiek, of via
de website.
Bij deze ook een oproep aan de leden om, indien zij activiteiten willen organiseren, contact
met het bestuur op te nemen. Het bestuur stelt het zeer op prijs als meerdere leden zich
hiervoor willen inzetten. Blij zijn we met de ondersteuning van Hans Aalders
(ondersteuning penningmeester), Linda Moen (vormgeving Periodiek), Jan Godschalk
(column), Ben Verbeeten (website).
Verdere activiteiten die het bestuur heeft ondernomen zijn:
• Brief naar de gemeente i.v.m. minder postbussen. Nog geen reactie ontvangen.
• Ondersteuning actie zwembad Abcoude.
• De adverteerders in het periodiek blijven op peil. Belangrijke financiële bijdrage tot
de totstandkoming van de nieuwe OBV-periodiek.
• Commissie verkeer en vervoer: Het muurtje bij de wakende Haan is dan toch
eindelijk veranderd. De doorgang is nu toegankelijk voor rollator, rolstoel en
kinderwagen.
• Abcoude Centrum: In deze commissie nemen zitting namens de OBV: Dick Kok en
Wim Verbree.
• Er is een brief naar de gemeente gestuurd i.v.m. opmerking dat het restafval minder
frequent opgehaald zou worden. Antwoord van de gemeente is dat dit uitgesteld is.
• Reinier Bloemer en Jan Godschalk organiseren voor ouderen in Baambrugge één
avond in de maand om gezamenlijk een maaltijd te nuttigen in de Buurtkamer van
de Vijf Bogen.
• Nieuwjaars diner ouderen in januari: particulier initiatief van twee jonge paren wat
ondersteund wordt door de OBV (Jan Popping). 10 oudere alleenstaande mensen
worden uitgenodigd. Iedereen kan iemand hiervoor aanmelden.
• Kranslegging 4 Mei: Dit jaar zullen Dick Kok en Jan Dulfer namens de OBV en
PCOB de krans leggen bij het monument in Baambrugge.
• Last but not least: Dank aan de redactie, Elly en Joska, voor het huzarenstukje in
de vorm van het Periodiek dat viermaal per jaar uitkomt.
• In de advertentie van de Readshop staat post.nl? Is dit nog zo? Ja dat is nog zo,
alleen is er geen pinautomaat van de ING meer. Het dichtstbijzijnde ING-kantoor is
in het winkelcentrum Reigersbos.
Agendapunten 4 en 6 moeten worden omgewisseld.
3. Vaststelling verslag ALV 2017:
Deze wordt goedgekeurd en vastgesteld door de ledenvergadering.
4. Verslag kascontrole commissie:
Officieel is het verslag van 2016 nog niet in de ledenvergadering goedgekeurd. Dus nu het
verzoek aan de leden dit alsnog te doen. Wordt goedgekeurd en vastgesteld.
Verslag 2017: Controle heeft plaatsgevonden door Mevr. S. Bakker en Mevr. A.J. Kegel-de
Jager. Hans Aalders leest het verslag van de kascontrole commissie voor. De vergadering
geeft decharge aan de penningmeester Jan Dulfer.
Met dank aan de kascontrole commissie en Hans Aalders.
5. Begroting 2018: deze wordt door de vergadering goedgekeurd.
6. Sociaal jaarverslag 2017: geen vragen, verslag wordt vastgesteld.
7. Benoeming lid en plaatsvervangend lid kascontrole commissie:
Suzanne Bakker treedt af. Cor Burggraaf treedt toe in de kascontrolecommissie. Cees
Spanbroek stelt zich beschikbaar voor reserve lid kascontrole commissie.
8. Benoeming bestuursleden:
Elly van Luijn, Joska Hoppe en Marian Koekenbier treden officieel toe in het bestuur na
goedkeuring van de vergadering.
Marian Koekenbier zal zich o.a. bezighouden als ondersteuning van Frans Snelderwaard
met de ledenadministratie en samen met Ben Verbeeten de website onderhouden.
Margareth Root neemt afscheid van het bestuur, Cees Spanbroek en Ed van Diest
verlaten de commissie verkeer en vervoer. Als dank ontvangen zij een bloemetje.
9. Rondvraag:
• Reinier Bloemer: Is AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) bekend bij
het bestuur? Dit heeft te maken met de veiligheid persoonsgegevens. Reinier stuurt
een mail naar het bestuur.
• Ed van Diest: Ik heb mijn e-mailadres opgegeven, waarvoor gebruiken jullie dit?
Frans Snelderwaard: Als er iets te melden is bijvoorbeeld betreffende contributie
kan dit ook per mail gemeld worden.
• Ben Verbeeten: ik mis op de agenda vaststelling contributie. Hier staat niets over in
de statuten of huishoudelijk reglement. Dick: we gaan dit nakijken.
• Wat is het standpunt van de OBV t.a.v. de politieke partijen. Er stond een stuk in
van één van de partijen. Dick: Die partij was nieuw en heeft contact opgenomen of
zij iets mochten melden in het periodiek. In principe doet de OBV niet aan een
politieke kleur. Senioren partij heeft ons benaderd, eveneens de VVD maar die
waren te laat voor publicatie.
• Jan Godschalk: Contact met de leden. Werken de busjes nog wel? Zit daar wel
eens wat in? Dick: Jazeker werkt dat, daar wordt echt gebruik van gemaakt, vaak
worden de aanmeldingsformulieren en wijzigingen hierin gedropt.
• Jan Popping: Met de diligence zijn ook culturele uitjes mogelijk. Staan (waar
mogelijk) vermeld in het periodiek.
• Ben Verbeeten: Alle formulieren zijn nu ook oproepbaar via de website.
• Cees Spanbroek: Geeft aan dat de commissie bouwen en wonen bezig is geweest
met een opbouw op de flat Leeuwenburgh. Attentiepunt. Frans Snelderwaard: ik heb
contact gehad met woningbouwvereniging GroenWest. Het heeft voor hen geen
prioriteit.
• Mevr. S. Van de Ridder is opgenomen in een revalidatie kliniek in Utrecht. Als u een
kaartje wilt sturen: adres is bekend bij Jan Popping.
10.Sluiting:
Tot slot nog een aantal mededelingen:
Het drankje bij binnenkomst en drankje bij het eten is voor rekening van de OBV. Overige
drankjes voor eigen rekening.
Een oproep voor vrijwilligers in de Buurtkamer in Baambrugge. De bezetting is nu te krap.
Informatie bij Frits Olthof, coördinator buurtkamer.
Het bewaar exemplaar blijft staan op onze website. Raadpleeg onze mooie site. Ben
Verbeeten verdient alle lof voor prima onderhoud van onze site.
Graag willen wij Frits en Petra bedanken voor het bereiden van de weer voortreffelijke
maaltijd en nagerecht.
Dick dankt iedereen voor de aanwezigheid en sluit om 16.30 uur de vergadering.
Notulist: Joska Hoppe

