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Huijbergen, 28 september 2020 
 
Aan de leden van KBO-Huijbergen     
 
Geachte leden, 
 
Hierbij nodigt het Bestuur u van harte uit tot het bijwonen van de uitgestelde jaarlijkse Algemene 
Ledenvergadering van KBO-Huijbergen, die zal worden gehouden op woensdag 14 oktober a.s. in  
MFC De Kloek, Prior Borrekensstraat 1 te Huijbergen. Vanaf 13.30 uur ontvangen wij u met koffie of 
thee plus iets lekkers, waarna om 14.00 uur de feitelijke jaarvergadering begint. Wij verwachten deze 
omstreeks 15.30 uur af te sluiten. 
 
Het Bestuur beklemtoont, dat deze bijzondere jaarvergadering in het coronatijdperk een sober 
karakter zal hebben: de agenda beperkt zich tot de statutair verplichte punten. Er komen geen zaken 
aan de orde waarvoor een uitgebreide gedachtewisseling met u gewenst zou zijn. Verder is er geen 
ontspannend programma-onderdeel en vervalt de gebruikelijke loterij. Het wordt kortom een zakelijke 
bijeenkomst. 
 
Wij verzoeken ieder die wil deelnemen zich daartoe uiterlijk zaterdag 10 oktober aan te melden bij 
onze secretaris, Joop de Krom. Dat kan bij voorkeur per e-mail: joopdekrom@ziggo.nl, of anders 
telefonisch: 0164 65 38 06 of 06 38 22 10 99. Natuurlijk gelden bij de vergadering onze coronaregels 
mét de gezondheidscheck vooraf. 
 
Agenda: 

1. Opening door de voorzitter en herdenking overleden leden 
2. Verslag jaarvergadering 20 maart 2019  
3. Jaarverslag 2019 (ook te lezen op www.kbo-huijbergen.nl) 
4. Financieel verslag 2019 
5. Verslag Kascommissie en decharge bestuur voor financieel beleid 
6. Benoeming Kascommissie 2020 
7. Contributie 2021 (voor toelichting: zie ommezijde) 
8. Bestuursverkiezing: 

a. Mevrouw Anny van Hoof-de Bont en de heer Joop de Krom zijn volgens rooster 
aftredend en stellen zich herkiesbaar voor een nieuwe termijn. Voor de heer De Krom 
is dat de vierde termijn, dus is volgens de statuten dispensatie door de Algemene 
Ledenvergadering vereist. 

b. Eventuele andere kandidaat-bestuursleden kunnen zich tot de aanvang van de 
vergadering aanmelden bij de secretaris. 

9. Mededelingen door de secretaris 
10. Rondvraag 
11. Sluiting 
 

Tot slot spreken wij de hoop uit, dat een jaarvergadering in deze vorm een uitzondering zal blijken te 
zijn en dat wij in maart 2021 weer een Algemene Ledenvergadering zullen beleven inclusief de 
gebruikelijke gezellige programma-onderdelen. 
 
Vriendelijk groetend, 
 
Bestuur KBO-Huijbergen 
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toelichting bij agendapunt 7: Contributie 2021 
 
Dames en heren/ Beste Leden, 
 
Om maar met de deur in huis te vallen: ik heb slecht nieuws te melden. Ondanks het 
feit dat wij vorig jaar nog in totaal € 2.500,-- aan subsidie mochten ontvangen van de 
stichting Voor de Ouderen, sluiten wij het boekjaar 2019 af met een klein verlies van 
€ 136,39. 
 
‘Waar praten we over,’ zult u zeggen. Dit is inderdaad niet het ergste. Het erge is dat 
wij met ingang van dit jaar geen subsidie meer gaan ontvangen van de stichting Voor 
de Ouderen. Dit betekent dat wij de komende tijd zullen moeten bezuinigen, maar 
óók naar de inkomenskant moeten kijken. Daarbij speelt de contributie een hoofdrol. 
 
Van de € 21,50 contributie die wij van u ontvangen moeten wij € 11,93 afdragen aan 
KBO-Brabant. Wij houden hiervan dus ongeveer een tientje over. Van de gemeente 
ontvangen wij ongeveer € 8,50 per lid.  Van de Rabobank krijgen wij ongeveer € 1,20 
per lid, maar zeker is dit niet. Dus alles bij elkaar opgeteld moeten wij alle activiteiten 
organiseren van € 19,70 per lid, wat zelfs mét subsidie van Voor de Ouderen in 2019 
niet is gelukt.  
 
Bovendien wordt in 2021 de afdracht aan KBO-Brabant verhoogd tot € 12,93, 
waardoor de situatie nog nijpender wordt. Wij ontkomen er dan ook niet aan u voor te 
stellen onze contributie te verhogen tot € 23,= per lid per jaar. Dat is altijd nog ruim 
onder de gemiddelde jaarcontributie die KBO-Afdelingen hun leden berekenen:  
€ 25,=. (Er zijn zelfs Brabantse KBO-Afdelingen die een contributie van meer dan  
€ 30,= kennen!) 
 
Wij hebben er alle vertrouwen in dat u begrip zult tonen voor de situatie en zult 
instemmen met het voorstel van het Bestuur. Tijdens de, hopelijk normale, 
Jaarvergadering van maart 2021 willen wij graag met u allen praten over meer 
maatregelen om de financiële huishouding van KBO-Huijbergen gezond te houden. 
 
Met vriendelijke groet, namens het Bestuur van KBO-Huijbergen, 
 
Harry Straver, penningmeester 


