
Ouderen Belangen Vereniging (OBV) Abcoude – Baambrugge

Verslag Algemene Ledenvergadering 2022
Datum: 12 mei 2022
Locatie: Het Dorpshuis Baambrugge
Aanwezig: 25 leden, 6 bestuursleden
Afmeldingen ontvangen van:
Ben Verbeeten, Jan Godschalk, Jet Oorthuys en Reinier Bloemer.

1. Opening voorzitter
Dick Kok opent de vergadering om 16.30 uur en heet eenieder van harte welkom op 
deze vergadering. 

2. Mededelingen
Dick:
Agenda punt 10 zal vandaag niet behandeld kunnen worden. De stukken van de 
wetswijziging van de wet toezicht bestuurs- en rechtspersonen (WBTR) zijn nog niet 
compleet en liggen bij de notaris. Met hem zal binnenkort een afspraak gemaakt 
worden. Volgend jaar op de ledenvergadering zal dit punt worden besproken i.v.m. 
de benodigde goedkeuring van de leden voor de verandering van de statuten en het 
huishoudelijk reglement.
Dick Kok:
Ik wil graag deze vergadering beginnen met een kort overzicht van het 
verenigingsjaar 2021 /2022.
In de periodieken is aan de volgende onderwerpen aandacht besteed, een selectie 
hieruit. 
o Er is een memoriam geschreven voor onze ereleden Dhr. G van Luijn en dhr. C 

van Vliet. 
o Door Gouderdom is ook dit jaar weer een oudejaarsdiner georganiseerd met on-

dersteuning van de OBV. !0 mensen waren hiervoor geselecteerd en werden 
thuis verrast met allerlei lekkernijen.

o Jan Popping heeft een marktaandeel analyse gemaakt van onze leden.
o Wederom was de OBV tijdens de herdenking bij het monument in Baambrugge 

aanwezig om een bloemstuk neer te leggen namens onze vereniging.
o Hans Aalders schrijft regelmatig interessante stukken over erfenis, nalatenschap, 

etc.
o Kettinggesprekken hebben plaatsgevonden met Frits Benacchio, Willem Zwaard, 

Annemarie Keja.
o Het zomeruitje kon nog kantje boord plaatsvinden en was weer een succes met 

na de auto-tour een lunch bij het fort Weesp.
o Helaas kon het Sinterklaasfeest geen doorgang vinden i.v.m. corona.
o Aandacht is besteed aan het stimuleren van de automatische betaling mogelijk-

heid van de OBV. De acceptgiro verdwijnt per 2023. We hopen dat iedereen zijn 
akkoord geeft voor de automatische incasso. Indien men dit niet wil, zullen we 
naar andere oplossingen gaan zoeken. Twijfelt u, dan kunt u altijd contact opne-
men met Hans Aalders.

o Veel informatie van Tympaan -De Baat en het Sporthuis Abcoude waarbij de 
ouderen veel aandacht krijgen door verschillende activiteiten, die daar 
georganiseerd worden.

o Nieuw zijn Willem Zwaard met zijn verhaal, gecombineerd met cartoon en de 
oude foto’s van Abcoude en Baambrugge verzorgd door Ton Pepping.

o Informatie via de commissie V&V: Over de trapleuning bij de brug van de A2 en 
de actie “valhelm” waarbij er voor de leden een korting is bedongen bij de plaat-
selijke fietswinkel.

o Onze vaste kolomschrijver Jan Godschalk en onze adverteerders waardoor vier-
maal per jaar een mooi en verzorgd boekje geproduceerd kan worden, waarvoor 
dank.

Om van bovenstaande een periodiek te maken wil ik, ook namens alle leden, onze 
redactie, Elly en Joska, complimenteren met het geleverde werk. Dank daarvoor, 
applaus van de vergadering!

3. Vaststelling verslag ALV van 14 oktober 2021
Geen op-/aanmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd met dank aan de notulist 
Joska Hoppe

4. Verslag kascontrole cie en Vaststelling van financieel jaarverslag 2021
Omdat Carla Keijzer iets verlaat was, werd dit punt later in de vergadering 
behandeld.
Carla Keijzer leest de verklaring van de kascontrolecommissie bestaande uit Bert 
van Walbeek en Carla Keijzer voor. Hierin verklaren zij dat na het inzien van de 
financiële stukken deze in orde te hebben gevonden. Zij adviseren de vergadering 
om de penningmeester en het bestuur décharge te verlenen voor het financiële 
gedeelte van het boekjaar 2021.
Onder applaus van de leden wordt dit verleend.

5. Benoeming lid en plaatsvervangend lid kascontrole commissie 2022
Bert van Walbeek en Frank Borreman bieden zich aan.
Frans Snelderwaard stelt zich beschikbaar als plaatsvervangend lid.

6. Vaststelling contributie 2023
Het bestuur stelt voor de contributie niet te verhogen.

7. Vaststelling begroting 2022
Deze wordt goedgekeurd door de vergadering.  Met dank aan de penningmeester 
Hans Aalders.

8. Aftreden/benoeming bestuurs-en commissieleden.
Dit jaar treden af: Elly van Luijn, Marian Koekenbier en Joska Hoppe. Zij stellen zich 
wel herkiesbaar. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld, waardoor zij alle drie
herkozen zijn. (Applaus van de vergadering)

9. Rondvraag
o Henk Meijer van de commissie B&W: geeft aan dat zij alle ideeën die geopperd 

worden t.a.v. levensloopbestendige woningen nauwgezet volgen. Echter blijkt tot 
nu toe dat ieder idee hierover stuit op het probleem van ruimte/bouwgrond in de 
gemeente. Maar de commissie blijft attent op de voortgang.

o Cees Spanbroek: Een vraag aan de commissie V&V: Dit betreft de vraag die 
gelanceerd is door een groep bewoners van de Meerlanden om een extra 
zebrapad op de Meerlandenweg te bewerkstelligen
Frank Borreman geeft aan dat dit besproken is met de gemeente en dat 
laatstgenoemde dit niet noodzakelijk acht.
Cees vraagt of de gemeente dit ter plaatse wel gezien heeft, zo ja komen ze dan 
met een alternatief? Cees oppert om dit verzoek nogmaals bij de gemeente neer 
te leggen. Er is een petitie van de gemeente om alle burgers te betrekken bij de 
gemeente. Hoe verhoudt zich de oproep van de gemeente t.o.v. de adviezen die 
naar de verschillende commissies gaan. 
Hier hebben wij geen antwoord op maar het bestuur zal dit meenemen in de 
volgende bestuursvergadering. Er is een groot verloop van ambtenaren geweest 
in de gemeente. Zodra het nieuwe college benoemd is zullen we dit aan de orde 
stellen in ons overleg met de gemeente.

10. Sluiting
Dick Kok sluit, onder dankzegging aan de aanwezige leden, de vergadering en 
nodigt iedereen uit voor een heerlijk maaltijd bereid door Frits Benacchio.

Notulist: Joska Hoppe


