Verslag extra Algemene Ledenvergadering d.d. 26 november 2018
locatie: PUK op de grens van Velserbroek en Haarlem
Vooraf:
Bij binnenkomst werden de gasten gevraagd om de presentielijst te tekenen, en daarna kon men gaan
zitten waar men wilde. Goochelaar Matthias Hendriks van “Beyond Magic” uit Haarlem vermaakte de
gasten aan tafel met verrassende trucs.
Bij de opening van de vergadering waren er zo’n 100 leden aanwezig.
Opening:
De opening werd uitgesproken door Jacqueline Staats met een passende tekst over “Verandering’.
Daarna nam Ger Mondriaan het woord, en stelde zich voor als de secretaris van KBO-Noord Holland. Aan
hem was gevraagd om de dagvoorzitter te zijn. Hij lichtte toe waarom deze extra vergadering nodig was
vanwege de reden omdat KBO-Velsen en alle andere 58 afdelingen van Noord Holland eigen statuten
gaan krijgen, en daardoor geheel zelfstandige verenigingen gaan worden. Wel moeten daartoe nog de
nodige handelingen worden verricht bij de notaris en daarna ook bij de Kamer van Koophandel.
Formeel heeft deze vergadering dus een belangrijke reden. Er waren een aantal vragen ter
verduidelijking en die zijn allemaal beantwoord, waarna applaus klonk ter goedkeuring. Hiermee zijn de
modelstatuten goedgekeurd.
Benoeming nieuwe bestuursleden:
Daarna is bij acclamatie Jacqueline Staats benoemd als de nieuwe voorzitter, en symbolisch werd daarna
door Wally de Vries aan Jacqueline de voorzittershamer overhandigd. De kersverse voorzitter kreeg
daarna het woord en sprak uit, dat onder haar leiding het voornemen is om meer contact te gaan zoeken
met de leden om op die manier meer input te krijgen vanuit de achterban over beleidszaken. Daarop
klonk wederom applaus.
Daarna werd Peter Cammaert voorgesteld om benoemd te worden als bestuurslid en wederom werd dat
bij acclamatie bekrachtigd. Ook hij kreeg daarna het woord en hij legde uit, dat hij als algemeen
bestuurslid zich vooral wilde gaan bezig houden met algemene beleidszaken. Ook hij kreeg daarop een
warm applaus.
Begroting 2019:
Jan Jansen kreeg als penningmeester het woord om de begroting voor 2019 toe te lichten, w.o. ook de
gift van KBO-NH die kon worden gedaan vanwege een aantal meevallers. Met een warm applaus kon de
begroting worden goedgekeurd.
Plenaire discussie met de leden:
Jacqueline en Peter onderstreepten hun woorden met het volgende programma onderdeel, waarin
beiden om beurten met de loopmicrofoon de leden in de zaal het woord gaven rondom de vijf
speerpunten van de landelijke KBO, t.w. Financiën, Veiligheid, Wonen, Digitalisering, en Zingeving.
Alle uitspraken werden genoteerd op grote flaps om later nader uitgewerkt te worden.
Pauzenummers:
Tijdens een korte pauze werden drankjes en hapjes geserveerd. Daarna werd het koor “Effe Anders”
gepresenteerd. De dirigent stelde zich voor, en nodigde iedereen uit om gewoon lekker alles mee te
zingen. Dat gebeurde, en hoe! Ruim een half uur lang klonken achter elkaar bekende liederen,
ondersteund met muziek. Geheel aan het eind werden ook kerstliederen ingezet, waarop de voorzitter
vroeg, of er ook andere liedjes in hun repertoire zaten, zoals Sinterklaasliedjes.

Hoog bezoek:
Natuurlijk werden die ingezet en tot grote vreugde van iedereen kwam de goedheiligman ook in levende
lijve binnen, zonder Zwarte Pieten. Spontaan wilden enkele bezoekers met de Sint op de foto.
Toen de Sint eenmaal op zijn stoel kon gaan zitten, sprak hij dankbare woorden voor de uitnodiging en
waardering voor de activiteiten van de KBO in het belang van de ouderen. Hij was vooral vol lof over de
inzet van de vele vrijwilligers die zich inspannen voor de diverse onderdelen. Achtereenvolgens werden
de contactpersonen naar voren geroepen. Ze werden toegesproken en bedankt voor hun dankbare taak
en daarna kregen ze een presentje waarvan werd aangekondigd, dat straks na afloop voor elke
vrijwilliger er ook zo’n cadeau zou zijn. Vaak klonk er een luid applaus.
Bij zijn vertrek werd er wederom hartelijk gezongen en foto’s gemaakt.
Maaltijd:
Na wederom een korte pauze werd de maaltijd aangekondigd, nl. een stamppotbuffet. Gevraagd werd
om een korte stilte, waarna als eersten de mensen die afhankelijk zijn van een taxi naar voren mochten
komen, daarna konden per tafel ook alle anderen gasten in de rij gaan staan. Er was echt genoeg voor
iedereen, en er was veel lof voor de kwaliteit van het eten, en vooral ook enthousiasme voor de inzet
van de vrijwilligers van P.U.K.
Om stipt 18.00 uur kon de middag worden afgesloten en voldaan kon iedereen naar huis.
Nico Sengers,
secretaris.

