
VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING OBV ABCOUDE-BAAMBRUGGE.
Datum:           18-04-2019
Plaats:            Dorpshuis De Vijf Bogen, te Baambrugge
Aanwezig:      27 leden en 6 bestuursleden

1. Opening van de voorzitter
Dick Kok opent de vergadering om 16.00 uur en heet eenieder van harte welkom.

2. Mededelingen
De volgende afmeldingen zijn binnengekomen voor deze vergadering:
Jan Dulfer, Janny de Boer, Nance en Frans de Lange, Cees Spanbroek, Ben 
Verbeeten en echtgenote,
Jan Albers, Cor Burggraaf, Cor van Mourik, Ans van Mourik, Martha van Mourik.
Een punt van orde: De OBV biedt u vandaag bij binnenkomst een kopje thee en/of 
koffie aan en bij de maaltijd kunt u nog een drankje bestellen. Meerdere consumpties
zijn voor eigen rekening.

Sociaal jaarverslag 2018:
Enkele bijzonderheden
Dit jaar bestaat de OBV 35 jaar. Blijvende complimenten zijn er over het Periodiek. 
Dit jaar stonden via de kettinggesprekken Gerard van Luijn, Frits Olthof, Kees van 
Vliet en Lena de Groot in de schijnwerpers. Alle uitjes (denk aan Sinterklaas en het 
OBV-uitje en de Kerstshow) werden dit jaar weer zeer gewaardeerd.  Uiteraard staat 
het bestuur open voor suggesties hieromtrent en kunnen we natuurlijk altijd hulp 
hierbij gebruiken.
De OBV geeft zich rekenschap van de AVG-regelgeving. De AVG remt de hulp van 
de gemeente bij de ledenwerving. We zijn hierover nog in gesprek met de gemeente.
De website van de OBV wordt steeds completer met dank aan Ben Verbeeten en 
Marian Koekenbier.
De financiële situatie van de OBV is bevredigend. Zie punt 7 en 8 van de agenda. 
Hans Aalders neemt even het woord i.v.m. de automatische incasso. Wij hebben op 
dit moment 300 leden voor automatische incasso. Dit jaar hebben we problemen 
gehad met een dertigtal leden waarbij de inning van de contributie niet goed verliep. 
Het bleek dat het probleem bij de ING lag. Deze leden hebben alsnog een 
acceptgirokaart gehad voor de contributie inning voor dit jaar. We proberen het nog 1
maal met de ING, gaat dit niet goed dan gaan we over op acceptgirokaarten. Op de 
vraag of deze nog blijven bestaan en de extra kosten antwoordt Hans dat de kaarten 
zeker tot 2021 beschikbaar zijn en de extra kosten 0,10 cent zijn.

Bestuur
Jan Dulfer zal dit jaar het bestuur verlaten. Een woord van dank gaat uit naar Jan, wij
zullen d.m.v. een heerlijk flesje wijn hem bedanken voor zijn werkzaamheden voor de
OBV.
Het bestuur was dit jaar redelijk op sterkte maar er is nog ruimte voor uitbreiding 
zoals de vacature van het secretariaat.
Dick Kok dankt alle bestuursleden, Frans Snelderwaard (ledenadministratie), Jan 
Godschalk (columnist), de leden van de diverse commissies, de stickeraars en 
bezorgers van het periodiek (o.l.v. Cor van Schaik en Jan van Wieringen) de 
kascontrole commissie en andere ondersteuners zoals bij evenementen 
(Sinterklaasteam en het OBV-uitje Lien en Henny) en last but not least de partners 
Tympaan de Baat, Lions en de Rabobank.
Wij willen dit jaar een SWOT-analyse doen onder 100 leden van de OBV.
Een SWOT-analyse staat voor sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen. Het is 
bedoeld om de tevredenheid en de opvattingen van onze leden te peilen en hiermee 
wat te doen.
Het bestuur heeft verdere bemoeienissen gehad met:
ondertekening van het manifest 'waardig ouder worden', de dodenherdenking, de 
brievenbussen, Sporthuis Abcoude, 'het laatste uurtje van het muurtje' bij de 
Wakende Haan en parkeerverbod in Baambrugge.
OBV leden
Het aantal OBV leden is het afgelopen jaar wat gedaald: van 1307 naar 1213. 
(Exclusief adverteerders en andere belanghebbenden) Debet hieraan is dat het 
aantal 55-plussers terugliep: minus 236 in de gemeente Abcoude en Baambrugge. 
Bron: een vergelijk van de OBV van de inwonerscijfers van de gemeente per januari 
2018 en 2019. Het goede nieuws is dat 'het OBV-marktaandeel' behouden bleef: 
eerder 42,6% en per januari 2019 42,8%. Daar mogen we trots op zijn, maar het 
betekent tegelijkertijd dat we ook de belangen van ruim de helft van andere 'ouderen'
graag willen en kunnen behartigen. Hulp bij werving van leden is altijd welkom, 'zegt 
het voort'.
Activiteiten en evenementen.
Evenals vorig jaar werden er, naast de algemene ledenvergadering, weer diverse 
activiteiten georganiseerd: het OBV- zomeruitje, de Sinterklaasmiddag (beide met 
stijging van het aantal deelnemers) en de Dank Je Wel bijeenkomst voor de OBV-
ondersteuners en partijen waarmee we samenwerken.
Ook de medewerking aan de succesvolle 'Kerstshow' (gericht op ouderen en 
mantelzorgers) van Marije Zwaard en het 'Ouderendiner' voor tien oudere 
alleenstaande mensen. Dit laatste evenement vond al voor de vierde keer plaats, 
een zeer lovenswaardig initiatief van Babette van der Veen en haar 'feest comité', 
met zeer gewaardeerde bijdragen van de lokale middenstand. Wij zien graag 
suggesties tegemoet voor mensen waarvan u denkt dat ze hiervoor in aanmerking 
komen.
Er was ook een pc-inloop training, met helaas tegenvallende belangstelling en een 
presentatie van de Merenhof in de Buurtkamer en bezoek aan enkele 
ziekenhuispatiënten.
PM: met een hoofdrol voor Tympaan de Baat: het ontbijtje van Plus Koot, de 
Diligence en de vele andere gelegenheden om elkaar te ontmoeten. Vandaag volgt 
er nog een gastspreker van de Rabobank.
Zorg
Verwezen wordt naar diverse activiteiten en evenementen zoals genoemd.
Inhoudelijke thema's die in het OBV-periodiek aan bod kwamen o.a.: Eenzaamheid 
onder ouderen (artikel Jan D) en Transferverpleegkundige (Joska en Elly) en verder 
vooral via Tympaan–De Baat: waardig ouder worden, eenzaamheidsbestrijding, 
Alzheimercafé, ondersteuning in de laatste levensfase, rollator spreekuur, dementie, 
mantelzorg.
 
Hr. Petterson: Heeft de OBV ook iets te maken met de problematiek van het 
parkeren bij het toekomstige Sporthuis?
Dick: nee daar hebben wij geen invloed op.

Punt 3: Vaststelling verlag ALV van 20 April 2018
Geen vragen. Bij deze is het verslag vastgesteld met dank aan de notulist Joska.

Punt 4: Vaststelling sociaal jaarverslag 2018
Geen vragen, sociaal jaarverslag is vastgesteld. Met dank aan Dick Kok en Jan 
Popping.

Punt 5: Verslag kascontrole commissie
Hans Aalders leest het verslag opgemaakt op 26 Maart 2019 voor aan de 
vergadering bij afwezigheid van Cor Burggraaf en Aafke Kegel.
Laatstgenoemden verzoeken de vergadering de penningmeester en bestuur 
decharge te verlenen over het financiële beleid van het afgelopen jaar.
De vergadering gaat akkoord, met dank aan Jan Dulfer en Hans Aalders.

Punt 6: Benoeming lid en plaatsvervangend lid kascontrole commissie.
Aafke Kegel treedt af onder dankzegging van het bestuur voor haar werkzaamheden
Cees Spanbroek treedt toe tot de commissie.
Carla Keijzer stelt zich beschikbaar als plaatsvervangend lid.

Punt 7: Vaststelling financieel jaarverslag 2018.
Uit de cijfers blijkt dat we een financieel gezonde vereniging zijn. Het verslag wordt 
vastgesteld.

Punt 8: Contributie 2019
Het bestuur stelt voor geen contributieverhoging toe te passen.

Punt 9: Vaststelling begroting 2019
De vergadering gaat akkoord met de begroting.

Punt 10: Aftreden/ benoeming bestuurs-/commissieleden
Jan Dulfer treedt dit jaar af en is niet herkiesbaar.
Het bestuur heeft Hans Aalders bereid gevonden het penningmeesterschap op zich 
te nemen en stelt de vergadering voor tot benoeming en goedkeuring van deze 
kandidaatstelling.
De vergadering gaat akkoord.
Jan Albers is toegetreden tot de commissie Bouwen&Wonen.
Frans Snelderwaard zet zich blijvend in voor de ledenadministratie, dankzegging 
hiervoor.

Punt 11: Invoering Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Vorig jaar heeft Reinier Bloemer ons erop attent opgemaakt dat wij daar een regeling
voor moeten opnemen in het Huishoudelijk reglement. Marian Koekenbier en Reinier 
hebben dit opgesteld voor onze vereniging. De bepaling dat wij conform de AVG 
werken wordt bij goedkeuring van de ledenvergadering opgenomen in ons 
huishoudelijk reglement.
De vergadering geeft hiervoor toestemming.
Met dank aan Reinier en Marian voor de werkzaamheden hiervoor.
Nogmaals meldt Dick dat als mensen niet op de foto willen die eventueel geplaatst 
wordt in ons periodiek dit kunnen melden bij het secretariaat van de OBV.

Punt 12: De rondvraag
• Carla Keijzer: Ik heb mij via de website aangemeld als chauffeur voor het uitje op 

23 juni. Maar via de website wordt de link niet verzonden.
Marian Koekenbier gaat hier achteraan.

• Reinier Bloemer: Heeft het bestuur overwogen om naar een andere bank te gaan 
i.v.m. problematiek automatische incasso? Hans Aalders: We proberen het nog 
een jaar, lukt het niet dan gaan we over naar de acceptgiro's.
Carla Keijzer: Zijn er geen kosten verbonden aan de acceptgiro? Ja 0,10 
eurocent.

• Ed van Diest: Er is een idee geweest over een étage op Leeuwenburgh 
appartement? Is daar nog nieuws over?
Via de commissie Bouwen&Wonen is er contact geweest met de 
woningbouwvereniging GroenWest. Zij geven hier geen prioriteit aan.
Henk Meijer zal dit nog eens navragen bij het overleg met GroenWest.

• Commissie Verkeer&Vervoer heeft ooit bij de gemeente aangekaart de 
verkeerssituaties op de Des Tombeweg en het Dr. van Doornplein, hoe is de 
stand van zaken?
Gerard Munnik: Het is trekken aan een dood paard bij de gemeente hierover. 
Komende jaren komt er een herbestrating van het Dr. van Doornplein.
30 km snelheid wordt voorgesteld voor de Des Tombeweg.

• De ‘weesfietsen’ bij het station:
Antwoord: Deze zijn weggehaald. Maar de gemeente moet een raadsbesluit 
nemen om deze weg te halen. Dat is een probleem. Carla Keijzer zal via de 
seniorenpartij dit in de commissie ruimtelijke ordening aan de orde stellen. Er 
moet dan een raadsbesluit komen.

• Gerard Munnik en Bert van Walbeek zijn naar een informatieavond over het 
openbaar vervoer geweest. Er waren veel klachten over het ontbreken van lijn 
126 door Abcoude. Hier wordt weer naar gekeken.

• De centrumgroep Abcoude is bezig met de doorgang door het dorp ter hoogte 
van de oude Koot winkel. Er wordt gekeken om een smalle doorgang daar te 
maken. Reinier stuurt het ooit geopperde rode lijn project door naar de Gerard 
Munnik.

• Hr. Gijzen: De verbreding van de brug in Baambrugge begint na 1 oktober dit jaar.

13. Sluiting
Dick Kok sluit de vergadering om 16.55 uur.

Dick heet David Zuilhof en Simone Tulleners van de Rabobank Amstel en Vecht en 
Vincent Staat, medewerker WMO-loket van gemeente De Ronde Venen welkom en 
geeft hen het woord voor hun presentatie over IkWoonLeefZorg platform en de 
financiële planning ‘ouder worden’.
U kunt alle informatie terugvinden op de website: www.ikwoonleefzorg.nl

Notulist: Joska Hoppe


