Ouderen Belangen Vereniging (OBV) Abcoude – Baambrugge
Verslag Algemene Ledenvergadering 2020/2021
Datum: 14-10-2021
Aanvang: 16.00 uur
Aanwezig: 35 leden inclusief bestuur
Afwezig met melding: Marian Koekenbier, Wim Verbree en Ria de Korte
1.

Opening voorzitter
Dick Kok opent precies om 16.00 uur de vergadering en heet eenieder van harte
welkom.
Dick:
We zijn blij met deze opkomst, u als vertegenwoordiger van onze ongeveer 1200
leden tellende vereniging.
Het afgelopen jaar hebben wij een flinke groei in ons ledenaantal doorgemaakt. Door
samenwerking met de gemeente zijn er iets meer dan 100 leden bijgekomen. Netto
zijn dat er ongeveer 60, dit i.v.m. verhuizing van leden en onvermijdelijke
sterfgevallen. We denken aan de leden die ons ontvielen.
Door de coronaperiode hebben er de afgelopen jaren nauwelijks activiteiten
plaatsgevonden. Gelukkig kon afgelopen juni wel het OBV-uitje doorgaan. Een
succesvolle activiteit met vrijwillige chauffeurs en als onderdeel van de Lions/Rabo
tour. Nu de ALV, en in december staat het Sinterklaasfeest gepland. In januari de
‘Dank je wel borrel’ voor alle vrijwilligers en ondersteuners van de vereniging.
De continuatie van het periodiek is goed gelukt met best veel inhoud. Met vaste
bijdragen van Tympaan-De Baat en andere partijen waar we prettig mee
samenwerken. Verslagen van onze eigen commissies B&W en V&V, Zorg,
Communicatie en de kettinggesprekken met personen van bijzondere verdienste.
Aanvullend is er ook veel aandacht besteed aan financiën en de website. We
noemen de samenwerking met anderen ouderenorganisaties, de gemeente,
Seniorweb, Het Sporthuis Abcoude, Gouderdom, de bibliotheek en thema’s zoals
mantelzorg, dementie, schenken, erven en testament, in memoriam en de jaarlijkse
kranslegging bij het monument in Baambrugge. De OBV speelt ook een rol voor de
‘jongere’ ouderen leden. Zij hebben (of krijgen) immers ook met deze thema’s te
maken, bv. als mantelzorger.
De interne vergaderingen vonden dit jaar ten huize van de bestuursleden plaats.
We hebben vanuit het bestuur onderzoek gedaan naar de ’doorsnee’ van de OBV.
40 % van de doelgroep van de 55-plussers in Abcoude en Baambrugge is lid. Er gaat
steeds meer digitaal, maar het (vrij dure) periodiek heeft voorlopig een blijvend
bestaansrecht. We hebben een oproep gedaan aan de nieuwe leden voor een
reactie wat men vindt van de OBV. Helaas was hier weinig response op.
Verder nog de mededeling dat de vacature van secretaris al lang en nog steeds
vacant is.

2.

Mededelingen
Dick Kok: Ik wil graag een extra punt melden: Er bestaat een nieuwe wet (WBTR,
wet toezicht bestuur en rechtspersonen) waar ook verenigingen zich aan moeten
houden. Dit houdt ook in dat de statuten aangepast moeten worden en het
huishoudelijk reglement. We hebben bij de notaris de statuten doorgenomen die
dateren uit 1985. Alles zal geactualiseerd worden. Op de volgende ALV van de OBV
zal dit ter goedkeuring voorgelegd worden aan de leden.

3.

Vaststelling verslag ALV van 18 April 2019
Goedkeuring van de vergadering.

4.

Vaststelling sociaal jaarverslag 2019 en 2020.
Goedkeuring van de vergadering.

5.

Verslag kascontrole commissie 2019
Hans Aalders leest het verslag voor van de kascontrolecommissie (dhr. C. Burggraaf
en dhr. C. Spanbroek) na controle van het financieel jaarverslag 2019. Zij adviseren
de vergadering décharge te verlenen aan de penningmeester en bestuur.
De vergadering stemt toe.
Carla Keijzer leest het verslag voor van de kascontrolecommissie (mevr. C. Keijzer
en dhr. C. Spanbroek) na controle van het financieel jaarverslag 2020. Zij adviseren
de vergadering décharge te verlenen aan de penningmeester en bestuur.
De vergadering stemt toe.

6.

Benoeming lid en plaatsvervangend lid kascontrole commissie 2021.
Carla Keijzer en Cees Spanbroek melden zich aan.
Reserve lid: Bert van Walbeek.

7.

Vaststelling van financieel jaarverslag 2019 en 2020.
Dhr. H. Jansen stelde schriftelijk een aantal vragen die door de voorzitter en de
penningmeester in de vergadering werden beantwoord.
Grote kostenposten zijn het gemoderniseerde periodiek (de vorige uitgave voldeed
echt niet meer) en de eenmalige kosten van OBV gesigneerde boekjes met pennen.
(Dit als cadeautje omdat wegens corona meerdere activiteiten niet door konden
gaan).
Andere kosten betreffen de huur van Het Dorpshuis, een bescheiden maaltijd en
drankje bij de ALV en de gebruikelijke ‘dankjewel’ bijeenkomst, vergader- en
commissiekosten, postzegels en vervoerskosten.
Er is bewust gekozen voor twee bankrekeningen. De reserve (solvabiliteit) is een
gangbare maatstaf voor de continuïteit van een vereniging, i.c. ANBI.

8.

Vaststelling contributie 2021
Het bestuur stelt voor geen contributieverhoging toe te passen in 2021. Op de vraag
waarom dit ook niet voorgesteld wordt voor het jaar 2022, antwoordt de voorzitter, na
kort beraad met de bestuursleden, dat de contributie ook hetzelfde blijft in 2022.

9.

Vaststelling begroting 2021
De vergadering stemt toe.

10.

Aftreden/benoeming bestuurs-en commissieleden.
Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld en daarmee is Dick Kok herkozen
voor 3 jaar.
In 2020 is Jan Popping herkozen voor 3 jaar.

11.

Rondvraag
o Henk Meijer: Vanuit de commissie B&W is op dit moment weinig te melden. De
ideeën die in verschillende groepen waren geopperd, stuitten op hetzelfde
probleem, namelijk dat er in de gemeente geen grond te verkrijgen is.
o Cees Spanbroek: Vraag aan de commissie V&V. Er is behoefte aan een
oversteekplaats bij de derde brug aan de zijde van de Meerlanden voor de
veiligheid van de bewoners aldaar. Dit ter voorkoming dat er overgestoken moet
worden op het drukke kruispunt bij PLUS Koot supermarkt. Verzoek aan de
commissie V&V om dit in het overleg met de gemeente mee te nemen. De
bewoners zelf krijgen geen gehoor bij de gemeente.
o Commissie communicatie: Wij staan altijd open om ‘stukjes’ (kopij) voor het
periodiek te ontvangen.
o Verspreiding van het periodiek: Jan van Wieringen en Cor van Schaik melden
voldoende bezorgers op dit moment te hebben.

12. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering met dank voor de aanwezigheid van de leden en
wenst eenieder een smakelijke maaltijd toe die door de OBV aangeboden wordt.
Notulist: Joska Hoppe

