
KBO Zuid-Holland afd. BERKEL EN RODENRUS

Algemene Ledenvergadering
12 oktober 2022.

Hierbij nodigt het bestuur de leden uit voor het bijwonen van deze vergadering op
woensdag 12 oktober 2022.
De Algemene Ledenvergadering wordt vooraf gegaan door een viering in de Onze Lieve
Vrouw Kerk Noordeindseweg te Berkel en Rodenrijs. Deze viering wordt voorgegaan door
diaken F.J. Vrijburg en begint om 10.30. Na afloop van de viering gaan de deelnemers aan
de vergadering naar het parochiehuis Willem Huygensz voor de Algemene Vergadering die
vooraf gaat met koffie en gebak en om ca. 11.30 begint.

Agenda.
1. Opening met een overweging. 12.00 uur.

2. Vaststellingagenda.

3. Mededelingen/ingekomen stukken.
- gedenken van de overleden leden in het afgelopen jaar

4, Verslag van de Algemene ledenvergadering van 13 oktober 2021

5, Jaarverslag 2021 van de secretaris.

5, Financieel jaarverslag over het jaar 2021
a. Toelichting door de penningmeester en daarop de gelegenheid tot het stellen van

vragen.
b. Verslag van de kascontrolecommissie.
c. Vaststelling van de bestemming van het resultaat.
d. Begroting 2023

7. Benoeming Kascontrolecommissie.

8. Pauze 12.30 uur
Met een drankje en lunch

9. Heropening van de vergadering. 13.30 uur

10. Ontvangst van de Burgermeester van Lansingerland, Pieter van de Stad



11. Bestuur.
Volgens rooster was Jeanne Bloom vorig jaar aftredend, Ze heeft zich afgelopen jaar
nog beschikbaar gesteld. Echter nu wordt het tijd dat zij terugtreedt als secretaris. Zij is
genegen om voorlopig haar functie nog uit te voeren. Maar het bestuur is nog op zoek
naar een nieuwe secretaris, deze secretaris wordt ondersteund door een notulist. Jeanne
Bloom houdt zich dan vooralsnog bezig met de activiteiten.

12. Rondvraag.

13. Sluiting

Het Bestuur.

De stukken behorend bij deze vergadering zijn gepubliceerd op onze website. Voor aanvang
van de vergadering zullen deze stukken ook in de zaal te verkrijgen zijn.

Zij zullen ook worden getoond op een PowerPoint presentatie.



Concept verslag van de Agemene Ledenvergadering I(BO Berkel en Rodenrijs
dd. 13 oktober 2021

Aanwezig zijn het voltallige bestuur en 62 leden.

Wij starten de dag met een dienst in de katholieke OLV kerk. Voorganger is Diaken Dick
Vriiburs. Het thema is: 'Samen Slerk',

De voorzitter Ton van der Burg opent de vergadering in het parochiehuis Willem Huygensz.
Met de woorden:
'nV'e zijn verheugd dat we hier zijn en elkaar kuffien ontmoeten. De activiteiten zijn
gelukkig weer opgestart en laten we hopen dat de vaccinaties ons voldoende zullen
beschermen".

Huishoudeliike mededelingen:
Met een beamer kunnen de aanwezigen de teksten volgen. Jeanne onze secretaris is zojuist
ongelukkig gevallen in de kerk maar gelukkig, na behandeling door de huisarts, weer in ons
midden. De aanwezigen ontvangen koffier'thee e met gebak en later nog diverse
consumpties.De lunch zal aan tafel worden geserveerd.

Agenda wordt vastgesteld.

VerhinderdJ af meldineen
Aad en Corry Hijdra; Fam v.d.Poel: Nora de VeId
Truus Toussaint
Arie en Anneke Hulst
Jan Kneppers
Piet en Coby van Schijndel

Vorig jaar is de penningmeester Henk de Haas aÍgeneden. Doordat de ALV in 2020 niet
Íysiek kon doorgaan wegens coÍona, nemen \,ve nu alsnog afscheid van Henk.
Ton van der Burg houdt een afscheidswoordje en biedt een kunstvoorwerp aan van Arti-
Hove en daarbij een cadeau-bon. En een bos bloemen, deze is voor Bep de wouw van Henk.
In 2009 is Henk in Berkel en Rodenrijs begonnen. Men had (nog) geen begroting. Er was
geld genoeg, aldus Henk. In 2016 heeft Henk het penningmeesterschap van Chris Smit
overgenomen. Henk heeft als penningmeester keurig die taak uitgevoerd en heeft daarbij de

administatie digitaal voortgezet. Wel vond Henk, dat Ton van der Burg de
ledenadministratie zou bijhouden, als 2" penningmeester.
Henk heeft begin dit jaar zijn functie overgedragen aan Jan Geert Groen, ons nieuwe
bestuurslid en tevens penningmeesteÍ.

Bep de Haas is ook actief voor de KBO Berkel en Rodenrijs. Zij stuurt aan alle 80- 90- en
100 jarigen een mooie kaart met een attentie erbij.

Overleden
Er worden geen namen van leden genoemd, daar het niet altijd bekend is welke leden zijn
overleden.
Echter wordt voor twee leden een uiEondering gemaakt: Pastoor Zuidgeest en olls
bestuurslid Henny Rijntjes. Er volgen 2 minuten stilte.

Ledenbestand
2018: 804 leden. Enuitimo 202L: 664 leden.



De terugloop in ledental is dus goed merkbaar. Maar binnen Lansingerland blijven wij de

grooste KBo-afdeling. Dit schept ook verplichtingen.

Proiect KBO -PCOB vernieuwd!
Conclusie met PCOB wel samenwerken, Maar niet in één organisatie.
KBO - PCOB gaat in federatieverband verder, zie het gezamenlijke landelijke magazine.
Landelijk maar ook op provincie-niveau wordt goed samengewerkt tussen KBO en PCOB.

De samenwerking met de COL = ( commissie ouderenbelangen Lansingerland) is prima.
Met de belangenbehartiging loopt het goed. Zo heeft het COL belangrijke punten aangekaart
bij de politieke partijen. In maart 2O22 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Er komt in
februari 2022 een debatmiddag voor de leden met de politieke partijen.

Jaarverslag secretaris 2020
De notulen van 11 november 2020 worden goedgekeurd met dank aan Jeanne Bloom.
Goedgekeurd:
Johan van Niekerk in de kascommissie

Punt 6 Financieel iaarverslag
De (nieuwe)Kascontrolecommissie voor 2021 bestaat uit Johan van Niekerk en Wim van
Kester.

Jaarrekenins 2020
Deze wordt toegelicht door Jan Geert Groen.
De jaarrekening bestaat uit 3 onderdelen:

- Winst en Verliesrekening

- (Eind)B alans

- De toelichting
Bovenstaande informatie staat op papier. De penningmeester licht toe dat KBO niet zelf
meer consumpties gaat inkopen. Deelnemers aan actMteiten rekenen hun consumpties
rechtsneeks af bij de uitbater. Overigens is KBO een reductie van 20 7o overeengekomen op
de consumptieprijzen. De penningmeester meldt vervolgens dat in 2020 € 2.156,86 is
ontvangen van de RABO Clubsupport. Dit zal in de komende jaren flink gaaa afnemen en
bepleit voor de toekomst sponsoracties vanuit de leden. Een punt van zorg blijft de hoge
jaarlijkse afdracht aan KBO Landelijk Tegenover € 15.408,00 aan inkomsten contributies
staat een afdracht van € 12.M6,8O. Dit wordt door de AI-V a1s niet evenwichtig ervaren. Aan
de discussie hierover binnen KBO Zuid-Holland zal KBO Berkel dan ook actief bliiven
deelnemen.

Wim van KesteÍ en Cock van Driel van de kascontrolecommissie hebben de financiele
administratie gecontmleerd en verzoeken de ALV om het bestuur decharge te verlenen.
Aldus geschiedt.

Tot slot wordt besloten om de winst € 1.159,80 (2020) door te sluisen naar onze Algemene
Reserve. Voorts de oproep aan de leden om weer mee te doen aan de sponsoracties RABO
Ciubsupport en de PLUS sponsoractie.

Bevindinsen lonend iaar 2021 ítot ultimo ausustus)
Door sterke terugloop van de activiteiten in 2O2l zijn de opbrmgsten, maar ook de
onkosten, sterk achtergebleven. Om de administratie overzichtelijker te maken is een
scheiding aangebracht tussen de reguliere activiteiten en de Llijzondere activiteiten zoa-ls
ALV, seizoensopening, kersMering e.d. De weekreis kon met een kleia positief saldo



worden afgesloten met dank aan Jeanne Bloom en Piet de Schepper. Door verhoging van de

kosten en lagere deelname wordt voor de Teken- en Schilderactiviteit een gedng verlies
verwacht. Parochiehuis Willem Huygensz wordt een vaste basis voor onze activiteiten.

Begro-:ng 2022: door aanhoudende onzekerheid over het verloop van COVID-19 heeft de
penningmeester een conservatieve begroting ingediend. Deze wordt door de Aigemene
ledenvergaderirg geaccordeerd.

Voorzieninpenfonds van KBO-Z-H
Uitleg: Voorzieningenfonds is van de KBO-Z-H was bedoeld voor calamiteiten.
Uiteindelijk is het fonds opgedeeld onder alle afdeiingen in Zuid-Holland. KBO Berkel en
Rodenrijs heeft een bedrag gelcegen van € 4.342,00 In onze volgende AIV (2022) zal de
bestemming hiervan worden bepaald.
Dan nog het SKE Geiden ( door verkoop / venekening van vastgoed) dit bedrag blijft bij
KBO Zuid-Holland en komt in een pot die t.z.t. wordt gebruik voor het organiseren van
o.a. thema's en ouderenadviserin g.

Contributie
Nu betalen leden: € 23,00 en partner € 17,00
Afdelingen zouden de indexering kunnen doorberekenen aan de leden ( die wordt
berekend door KBO-Unie en KBO-Z-H.) dit is al 3 jaar niet gebeurd.
Gelet op onze huidige financiele situatie legt het bestuur de waag voor om per 1 januari
2023 een geringe verhoging toe te staan. €23,00 voor het hoofdlid wordt dan €25,00. Voor
het partnerlid wordt €17,00 dan €20,00. De ALV stemt hiermee in.
Vraag : Dhr. Piet de Schepper: "Na drie voorzitters heeft nog nooit iemand aan de (te hoge)
affuacht iets gedaan!"Hiema volgt een toelichting dat we ons vezetten maaÍ dan moet je de
meerderheid van alle afdelingen mee hebben".

Tot slot wordt met applaus van de ALV de inzet van het bestuur gewaardeerd en het
vertrouwen bevestigd.

Ledenadministratie
Deze wordt per 0L-LL-2021, door mewouw Ria van Niekerk gedaan. Ton van der Burg zal
de overdracht verzorgen.

Bestuurswisselinp
Ton van der Burg legt zijn functie van bestuurslid neer vanwege gezondheidsklachten.
Hij waagt de leden goedkeuring voor de nieuwe voorzitter mewouw Georgine Zwinkels.
Daarop stelt Georgine zich voor;
"Ik ben anders, maar wel enthousiast, trots voel ik me, een mooie groep mensen met
levenservaring en een rugzakje. Ik voel me trots om hiervan deel uit te maken.
Nederland valt om als er geen wijwilligers meer zijn. Lach en de wereld lacht terug.
Samen zijn we Sterk."

Rondwaas
Mew G.Schuurmans: heeft 2 inteÍ€ssante onderwerpen in het magazine van KBO-PCOB
gelezen. Over veiligheid ( rookmelders) en over ' positieve gezondheid', Kan het bestuur
dit oppakken en hier aandacht aan besteden? Het bestuur zegt toe dtÍ n 2022 op te pakken
en wellicht iets te organiseren in de vorm van themadagen.



Afscheid Ton van der Burg
Jeanne spreekt namens het bestuuv een woordje.
4 jaar geleden is Ton gevraagd door Jan Kneppers om hem op te volgen als voorzitter.
Niet alles is gelukt zoals Ton het zelf verwoordt, Hij had graag gezien dat de gezamelijke 3
KBO bonden van Lansingerland als één bond verder konden gaan.

Ton heeft met plezier deze tijd aan de KBO gegeven en achter de sóermen blijft hij als
HUBA-vrijwilliger beschikbaar. Verder is hij tablet coach. Hij bedankt voor de
samenwerking en hoopt dat we ook zo omgaan met de nieuwe voorzitter.
Tot slot krijgt Ton een mooie bos bloemen en een cadeaubon.

Bestuursassistent

Mevrouw Ria Rijboutt gaat ons bestuur helpen met ondersteuning aan de secretaris.
Ook Ria hijgt een warm applaus en bos bloemen. Evenzo gaan applaus en bloemen naar
naar onze nieuwe voorzitter Georgine Zwinkels.

Gast vanmiddag Wethouder Simon Fortuyní bij verhindering van de burgemeester)

De heer Fortul,n sluit de middag af met het geven van zijn mobiliteitsvisie voor de komende
jaren. Hij betrekt in zijn toespraak de samenwerking met de stadsregio en de gemeente Den
Haag en doet dit in het kader van zijn portefeuille Verkeer en Vervoer. Centoaal staat het
Openbaar Vervoer gerelateerd aan de seniorenbehoeften in Lansingerland. Ook gaat hij in
op de ontwikkeling van project Wilderszijde . Hij beantlvoordt diverse wagen vanuit de zaal.
Ton sluit a1s laatste bestuursdaad de AlV-vergadering en overhandigt spreker 2 flessen wijn.

Wij zien terug naar een succesvolle ALV en sluiten de middag af met een drarkje.

Opsteller: Paula Hijdra



Opsteller: Jeanne Bloom

1 Algemeen.
Terugkijkend op het jaar 2021 mogen we stellen dat het wederom een bijzonder jaar is

geweest waarin wij werden geconfronteerd met een pandemie. Het Covid-19 virus heeft
een grote impact heeft gehad op ons dagelijks leven en onze vereniging.
Maar eindelijk vanaf september 2021 zijn we weer met onze inloopmiddagen gestart.

Weliswaar met in acht neming van de COVID-maatregelen. Op zondag 19 september
vond de feestelijke start plaats in onze parochiezaal. Ook onze klaverjas- en bingo-

bijeenkomsten kwamen voorzichtig weer op gang. Gelukkig konden wij de communicatie
met de leden in stand houden via onze KBo-Nieuwsbrief, onze persoonlijke contacten en

onze website.

2 Leden.
Niet alleen de KBO afdeling Berkel en Rodenrijs heeft een teruglopend ledenaantal, maar

ook over de algehele linie lopen de leden aantallen landelijk terug, wat de reden is
geweest dat de KBo en PCOB een federatieve samenwerking zijn aangegaan om dat te
ke ren.

Overzicht ledenbestand KBO aÍdeling Berkel en Rodenrijs:
Aantal leden l januari 2021 686

Nieuwe leden in 2021

Afgenomen aantal leden in 2021

Verloop
Aantal leden op 31 december 2021

Voorzitter:
Secretaris/activiteitenleiding:
Penningmeester/vice-voorzitter :

Externe contacten/projecten :

Bestuursondersteuning:

Georgine Zwinkels (per t9 I LO/2O27\

Jeanne Bloom
Jan Geert Groen
Paula Hijdra

Ria Rijnboutt (per 19/7Ol2O2t)

!4
-36

-/- 22
664

ln het vorige jaarverslag lieten wij de opbouw zien van de leden naar leeftijd. Maar ook

dat door onze hoge gemiddelde leeftijd een versnelde terugloop in ledental is te
verwachten. Het bestuur ziet dit nog steeds als een te accepteren gegeven maar ontslaat

haar niet van de plicht om het belang van het KBo-lidmaatschap te bluven promoten.

Bestuur en vrijwilligers.
3.1 Samenstelling van het bestuur in 2021

3.2 Vrijwilligers
Wij prijzen ons gelukkig met al onze tientallen vr'rjwilligers. Met hun inzet zijn we heel blij

want door hen kunnen we onze energie verdelen en onze vereniging draaiende houden

maar ook de kosten drukken. Dit alles kom weer ten goede aan onze KBO leden.



Je hoort het heel vaak zeggen: "Zonder vrijwilligers kan een vereniging niet draaien". ln ons
geval is dat zeker ook zo. Wij willen als bestuur daarom laten blijken onze vrijwilligers niet te
kunnen míssen en hen dankbaar zijn voor het werk dat zij ook dit jaar weer hebben gedaan.

34 vrijwilligers hebben ervoor gezorgd dat de Nieuwsbrieven en Magazines KBO-PCOB 10

keer op tijd bij de leden werden bezorgd. 9 vri.jwilligers zorgden dat de sociale activiteiten
goed draaiden. Maar denk ook aan onze belastingondersteuners en onze backstage-

medewerkers (ledenbestand, website etc.).
ln de decembermaand hebben wij alle vrijwilligers in het zonnetje gezet met een leuk
verrassingspakket.

3.3 Mutaties
Zoals u in het verslag kunt lezen heeft Ton van der Burg de voorzittershamer
overhandigd aan Georgine Zwinkels. Jan Geert Groen is benoemd als vice-voorzitter
en Ria Riinboutt als bestu u rsassiste nt.

ln maart 2021 is ons bestuurslid Henny Rijntjes plotseling en geheel onverwachts
overleden.

4,Vergaderinten.

4.1 Algemene ledenvergadering.
Zie hiervoor het verslag van Paula Hijdra.

4.2 Bestuur,
Het bestuur heeft ondanks de pandemie negenmaal vergaderd. Deze
vergaderingen vonden plaats bij toerbeurt bij de bestuursleden thuis. Naast de
gebruikelijke punten heeft het bestuur zich bezig gehouden met de toekomst
van de KBO Berkel en Rodenrijs. ln iedere nieuwsbrief worden de leden hierover
geinformeerd via de nieuwsbrief. Zie ook hierna onder het punt beleid.

4.3 Vertegenwoordigingen:
Com m i ssi e O udere n belan ge n Lo nsi nge rl a nd (CO L).

Het bestuur was vertegenwoordigd in de COL door Paula Hijdra en Jan Geert
Groen.Van wege de pandemie is de COL twee keer bijeengeweest en stonden
de themapunten e.a. op een laag pitje Vermeldenswaardig is daarbij dat het
"Manifest Waardig Ouder worden 2.0" door ons medeondertekend is. Dit
maniÍest heeft zowel een landeli.jke als gemeentelijke dekking.
Medeondertekenaars waren Stichting Present, Alzheimer Nederland, Bouwend
Nederland, KBO-PCOB, Jan Slagter (Omroep Max), Mantelzorg Nl- Christen
Unie, Koepel Gepensioneerden, Aedes Vereniging van WoninBcorporat!es,
CGMV, NOOM Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten en Peter Krak.

Dit document zal voor de Ouderenbonden een heel belangrijk punt worden bij
de Gemeenteraadsverkiezingen in 2021. Alle politieke partijen zijn door het COL
geinformeerd.

2



3.3.1 KBO Zuid-Holland.
Algemene Ledenvergaderingen worden door het gehele bestuur bijgewoond.
Een essentieel onderwerp vormde het opzetten van een samenwerking binnen
de provincie en tussen KBO-bonden enerzijds en regiocoördinatoren met
regionaal consulenten PCOB anderzijds. Hierbij wordt afstemming provinciale
en landelijke inzet geborgd en is het (benutten van) sterke afdelingen het doel,
Het resultaat hiervan is een samenhangende professionele inzet KBO-PCOB

gericht op ondersteuning van alle afdelingen en het maximaal benutten van
provinciale kansen en landelijke inzet KBO-PCOB. Hierover ls een werkplan tot
stand gekomen.

KBO regio DelÍt Westlond Oostlond (DWO).

De vergaderingen werden bezocht door Paula Hijdra. Eenmaal fysiek en
tweemaal digitaal via Zoom. Het DWO is een samenwerkingvorm van de
afdelingen binnen de reg;o en stuurt vertegenwoordigers naar KBO Zuid-
Holland.

Activiteiten.
Voor zover ze hebben plaatsgevonden, werden deze allen goed bezocht.
4.1 De teken- en schllderclub kwam vanaf september weer 2 x per maand bijeen olv

Cathy de Wit.
4.2 De leden creatief club zagen elkaar eenmaal. De belangstelling is echter afnemend.
4.3 Spelletjesmiddag. Deze vonden 2 x plaats op de laatste zondag van de maand in zaal

W. Huy8ensz.

4.4 Bingo. Tweemaal is er vanaf september een bingo gedraaid met goede opkomst.
4.5 Klaverjassen. Vijf keer gehouden met een gemiddelde bezetting van 8 tafels.
4.6 Onder leiding van de secretaris was er een Nordic Walking op iedere dinsdagmiddag

voor zover het weer het toeliet en er geen beperkingen waren als gevolg van het
virus.

4.7 ln augustus werd er weer een weekreis georganiseerd naar het Landhuis in

Oldenzaal. Het aantal deelnemers was 38.
4.8 Hetjaarlijkse kerstdiner kon helaas geen doorgang vinden.
4.9 Eenzaamheid.

Door het coronavirus is het bestuur ervan uitgegaan dat veel alleenstaande ouderen
in de eenzaamheid terecht zouden komen. Twee maanden hebben bestuursleden
elke werkdag zich beschikbaar gesteld om voor die ouderen als uitlaatklep te
fungeren. Maakte niet uit met welk onderwerp men zou komen.
Kennelijk was het niet nodig, want van deze service is geen gebruik gemaakt.

s Beleid.
Zoals hiervoor is vermeld, heeft het bestuur veel tijd besteed aan een vlsienota op de
toekomst van de KBO Berkel en Rodenrijs.
Een opsomming van de punten waar in de toekomst veel aandacht aanmoet worden
besteed zijn:
5.1 Ledenwerving.

Het leden aantal loopt terug. Dat is niet alleen bij de KBO Berkel en Rodenrijs het
geval maar die trend zet zich landelijk over de gehele línie voort.
Dit is ook een van de punten waarom er in 2018 op landelijk niveau aan vernieuwing



van de Ouderenbonden men moet gaan werken met het doel de organisaties
aansprekend te maken, waar iedere oudere zich thuis moet voelen. Samenwerking
tussen de Ouderenbonden KBO en PCOB was hierbij een voorwaarde omdat vanuit
christelijke grondslag te bewerkstelligen. Helaas is dat proces nog niet volledig
afgerond en doet hiermee geen goed aan de zaak.

5.2 Samenwerkíng.
Ondanks het hiervoor vermelde is ons streven geweest om de samenwerking tussen
de Ouderenbonden in Lansingerland in de Commissie Ouderenbelangen
Lansingerland meer inhoud en cachet te geven. Belangrijk vinden we hierbij ook de
samenwerking met instellingen die dezelfde doelgroep op het werkterrein hebben.
Het wordt saai om te zeggen; Corona is hierbij een grote spelbreker geweest om dit
ook aan te pakken.

5.3 Ledenadministratie.
We hebben ons ingezet om de ledenadministratie van aanvullingen te voorzien. ln
enkele gegevens was de administratie onvolledig zoals;

5.3.1Ontbrekende geboorte data. Met een brief en na bellen hebben wij de
ontbrekende geboortedata tot 11. kunnen reduceren.

5.3.2 Ontbrekende e-mailadressen. Geïnventariseerd welke leden niet digitaal te
bereiken. Daarbij hebben we moeten constateren dat een derde gedeelte van
ons ledenbestand niet digitaal is te bereiken zijn. Je kan het niemand
verplichten, maar automatisering ís niet meer weg te denken. De digitale
informatievoorziening wordt bijna als een eerste levensbehoefte gezien. Toch
willen wij niemand verplichten en zullen alles in het werk stellen om iedereen te
kunnen bereiken.

5.3.3 Enquète.
ln oktober 2020 hebben wij een enquète gehouden onder de leden om een
beeld te krijgen hoe wij de toekomst moeten gaan invullen om de leden aan
haar trekken te laten komen.
Het resultaat was teleurstellend (!6,8o/o). Was zonde van de tijd en is niet
representatief om daarop beleid te kunnen maken.

5.3.4Activiteiten.
Van de 686 leden doen er ongeveer 100 leden mee aan die activiteiten ( 14%).
Wij zijn dan ook voornemens deze aantrekkelijker te gaan maken in de
toekomst om meer deelnemers te kunnen trekken. Een probleem is, we weten
niet wat onze leden willen en zullen dit gaan onderzoeken.

5.3.5 Hulpverleners bij het invullen van aangifte biljetten inkomstenbelasting 2020 en
aanvragen van toeslagen.
Vier hulpverleners hebben dat werk gedaan. Deze volgen ieder jaar een
bijscholing over nieuwe belastingregels alvorens zij aan het werk gaan.
Zo'n kleine 100 hulpvragers hebben hier gebruik van gemaakt.

Berkel en Rodenrijs, LO mei 2O22
Jeanne Bloom
Secretaris

4



KBO

Aan: Algemene Ledenvergadering KBo Berkel en Roden.iis

Betreft: Jaarrekening 2021 KBO Berkel en Rodenrijs

Een jaarrekening geeft in grote lijnen weer hoe het er financieel aan toe is gegaan binnen onze

vereniging in een bepaald boekjaar. Het bestaat uit 3 onderdelen: 1. winst- en verliesrekening, 2.

de balans en de daarbij horende toelichting (3). ïot slot wordt de Algemene Ledenvergadering

een fi nanciele aanbeveling gegeven.

1. Winst- en Verliesrekening 2021 Debit
Kosten inkoop consumpties 0

Afdracht KBO 72.250
Bestuurskosten (overleg, secretariaat e.d.) 853

Algemene kosten (RABO, representatie e.d.) 1.916
Kosten activiteiten 991.

Kosten dag- en weekreis 20.348
Kosten Bijzondere activiteiten (ALV e.d.) 1.746

credit

Opbrengst contributies 74.647
Opbrengst Rente 3

Opbrengst activiteiten 1.306
Opbrengst dag- en weekreis 70.420
Opbrengst verkoop consumpties 0

Opbrengst Bijzondere activiteiten 0
Opbrengst giften en donaties (incl.€4.341,50 uitkeringVoorz. Fonds) 5.527

Resultaat 4.393

Totalen

2. Balans 2O2! pet SL-L2-2O21 Debit
Algemene Reserve

Bank 6.574
Kas 569

Spaarrekening KBO 36.060
Kas Bingo 273
Kas Klaverjassen 0

Kas Crea 0
Kas Teken- en Schilderclub 70

Resultaat

4L.897 4t.a97

Credit
36.060

7.486 (positief saldo)

43.546 43.546



3. Toelichtine
1. Door COVID 19 omstandigheden hebben slechts in 4" kwartaal 2021 activiteiten
plaatsgevonden.

2. Het hoge bedrag bij Algemene Kosten is toe te schrijven aan extra uitgaven ten behoeve van
onze KBO-vrijwilligers.
3. Het hoge positieve resultaat is veroorzaakt door aanzienlijk giften en donaties in 2021.
4. Er heeft in 2021 een overheveling plaats gevonden van € 1160,- naar de Algemene Reserve.
5. Op 15 maarl2022 heeft ondergetekende tijdens de kascontrole, waar nodig een toelichting
gegeven op de financiele stukken en de vragen van de kascontrolecommissie beantwoord.
Hiermee werd voldaan aan artikel 17 van onze statuten.

4. Financiele Aanbeveline

Het KBO Bestuur beveelt aan om de opbrengst uit het Voorzien ingenfonds van €4,341,50 over te
hevelen naar onze Algemene Reserve.

Namens het KBO-Bestuur,

w.g.

J.G. Groen
(penningmeester KBO Berkel en Rodenrijs)

Berkel en Rodenrijs, 7 september 2022

vattie 7 septembet 2022


