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KBO Sittard Stad 
 

Notulen Algemene ledenvergadering van 21 maart 2019 

 

 

 
Aanwezig: Voorzitter Léon Jansen, secretaris Hans van der Starre,  
 penningmeester Jacques Meeuvis, de bestuursleden Ton Vervaart,  
 Jan van Leipsig en Bert Palmen en notulist José Brouwers. 
 

Voorts waren er nog 46 leden van onze vereniging aanwezig; zie presentielijst. 
 

Afwezig met kennisgeving: De dames Nelly Bell, Mirjam Meeuvis en Gretha Derhaag, de 
heren Math Mertens en Harry Govers en de heer en mevrouw Fernand en Marie-Louise van 
Rooij. 
 
1. Opening. 

 
Voorzitter opent de vergadering om 14.00 uur. Bert Palmen start de videopresentatie. 

 
2. Mededelingen 

 
- Voorzitter heeft triest nieuws. Hij deelt mee, dat Marry de Jeu ernstig ziek is en is 

opgenomen in het ziekenhuis. Hij deelt enige bijzonderheden mee. 
- Als iemand iets wil zeggen of vragen, moet hij/zij wachten op een microfoon, zodat 

men duidelijk verstaanbaar is, en de naam noemen i.v.m. het verslag. 
- Over de huisvesting: De bibliotheek, de Soos, de Brandweerkazerne en het Da Capo 

College zullen worden afgebroken, maar wanneer is niet bekend. Voorlopig is er nog 
geen ontwikkelplan voor dit gebied. Als er ontwikkelingen komen, zal de gemeente 
ons informeren. 

- Vrijwilligers: We doen elk jaar een beroep op de leden om zich aan te melden als 
vrijwilliger. We hebben mensen nodig voor de receptie – gastvrouwen/-heren  – 
ledenadministratie – onderhoud website – operagroep en incidentele activiteiten. 
Het voortbestaan van onze vereniging valt of staat op basis van voldoende 
vrijwilligers. Binnen het bestuur beraden we ons, hoe we dit gaan aanpakken.  

- De operavoorstelling is meestal op de derde zondag van de maand. In verband met 
Pasen zal dit in april worden verplaatst naar zondag 7 april 2019. 

  
3. Verslag van de algemene ledenvergadering van 27 maart 2018 

 
De vergadering gaat akkoord met dit verslag. 

 
4. Financieel Jaarverslag 2018 

 
a. Toelichting door de penningmeester 

Bert Palmen toont een spreadsheet, waarop door de penningmeester een 
uitgebreide toelichting wordt gegeven.  De huurachterstand bij de gemeente is nu 
helemaal afbetaald. Voorzitter bedankt penningmeester voor het verslag. 
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b. Rapportage kascontrolecommissie 
Jan Mertens en Math Mertens hebben de stukken van de penningmeester 
gecontroleerd. Jan Mertens zegt, ook namens Math Mertens die verhinderd is, dat ze 
alles heel degelijk hebben gecontroleerd en dat alles prima in orde is. Met respect 
voor de penningmeester adviseert hij de vergadering om decharge te verlenen.  
De vergadering verleent het bestuur decharge, waarna de voorzitter de leden van de 
kascontrolecommissie bedankt. 

 
5. Benoeming kascontrolecommissie 

 
Jan Mertens is aftredend als lid. Voor het boekjaar 2019 zal de controle worden 
uitgevoerd door Math Mertens en Jan Biemans. Als reserve stelt mevrouw Cockie 
Diepeveen zich beschikbaar. Volgend jaar zal Math Mertens aftredend zijn.  

 
6. Begroting 2019 
 
 De penningmeester geeft een toelichting op de begroting.  

- De heer Jan Mertens vraagt, waarom de vergoeding voor medegebruikers met 
 € 200,- is verlaagd. Als er twee medegebruikers vervallen, moet dit bedrag dan niet 
hoger zijn. Penningmeester antwoordt dat dit op zich juist is, maar dat in de praktijk 
in de loop van het jaar zich nieuwe medegebruikers melden. 

- De heer Jo Poell heeft een vraag betreffende de verzekering voor vrijwilligers. 
Hebben zij een contract, kan worden aangetoond dat ze vrijwilliger zijn, geldt die 
verzekering voor 24 uur per dag? Secretaris antwoordt: Deze verzekering is 
afgesloten door de gemeente en geldt voor 24 uur per dag en 365 dagen per jaar. 
Wel moet worden aangetoond dat zij op dat moment bezig zijn met vrijwilligerswerk. 

   
7. “Vrijwilliger van het jaar” van het jaar 2018 . 
 
 Voorzitter: Wij hebben 70 vrijwilligers. Zonder hun inzet is het niet mogelijk om als 

vereniging te functioneren. Het bestuur is van mening dat alle vrijwilligers ‘vrijwilliger 
van het jaar” zijn. Het bestuur heeft daarom besloten voortaan geen vrijwilliger van het 
jaar meer te kiezen. De heer Jo Smeets geeft aan dat er in plaats van een foto van 1 
vrijwilliger dan maar een groepsfoto van alle vrijwilliger moet worden gemaakt. 

 
8. Jaarverslag 2018. 
 
 Secretaris geeft een toelichting. Er zijn geen vragen en het jaarverslag wordt  

goedgekeurd. 
 
9. Jaarprogramma 2019. 
 
 Het jaarprogramma heeft ter inzage gelegen en staat op de website.  De vergadering 

gaat akkoord met het jaarprogramma. 
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10. Verkiezing nieuwe bestuursleden. 
 

- Bert Palmen is aftredend en stelt zich beschikbaar voor een derde termijn. Jan van 
Leipsig is aftredend en stelt zich beschikbaar voor een tweede termijn.  Beiden 
worden bij acclamatie herkozen. 

- In de Sooskrant van februari heeft Marianne Blits zich voorgesteld als kandidaat 
bestuurslid. Ook zij wordt bij acclamatie gekozen als bestuurslid.  

- Hans van der Starre heeft vorig jaar bij zijn herverkiezing voor een derde termijn 
aangegeven zijn termijn niet uit te willen zitten. Volgend jaar zal hij aftreden. De 
bestuurstaken zullen de komende tijd opnieuw worden verdeeld. 

  
11. Rondvraag en sluiting, gevolgd door koffie met vlaai. 
  
 Han Kruize deelt namens mevrouw Nelly Bell, voorzitter van Cultura Vita, het volgende 

mede. Zij kan helaas zelf niet aanwezig zijn, maar bedankt de redactie van de Sooskrant 
hartelijk voor het opnemen van hun programma in de Sooskrant. 

 De heer Math van Noorden vindt dat de vereniging boft met dit bestuur en wil hen dan 
ook bedanken voor de inzet. Voorzitter bedankt hem voor deze woorden en zegt dat de 
bestuursleden hun werk met veel plezier doen.  

 Voorzitter dankt de leden voor hun komst en met het tonen van een leuke sheet kunnen 
we naar de koffie en de vlaai. 

 
Sittard, 21 maart 2019 
 
José Brouwers, notulist 


