
  

 
 

Notulen jaarvergadering van 18 februari 2020 

 
Opening. 

De voorzitter Wim Hendrikx heet allen welkom op deze 36ste vergadering. 

Ondanks het mooie weer zijn er 52 leden naar deze jaarvergadering gekomen. 

Hij vraagt 1 minuut stilte voor Kees Laurijsen die is overleden. 

 

Notulen jaarvergadering en jaarverslag 2019 

De notulen worden voorgelezen en goedgekeurd door de vergadering. 

Hierna leest Riet Boomaerts een reisverslag voor van onze fiets 3- daagse die in 

augustus is verreden. 

Ook het jaarverslag over 2019 wordt voorgelezen. 

 

Financieel verslag 2019   

2019 was een moeilijk jaar voor KBO Liesbos. De penningmeester had een tekort 

van €900,-  Om voor subsidie in aanmerking te komen kijkt de gemeente Breda 

naar het vermogen van een vereniging. Bij ons is dat €6600,- We krijgen daardoor 

veel minder subsidie. Het bestuur wil een plan maken om hier een oplossing voor te 

vinden. Zij zal dit met de activiteitenleiders gaan bespreken. Ook andere KBO 

afdelingen hebben met dit probleem te maken. Theo heeft goede hoop dat we tot 

een oplossing kunnen komen. Hij hoopt dat de gemeente ons blijft ondersteunen. 

Kbo Brabant gaat de bijdrage die we moeten afdragen met €1,- verhogen n.l. van 

€11,95 naar €13,-. Het bestuur stelt voor de contributie op 1 januari 2021 te 

verhogen van €25,- naar €26,-. Het voorstel wordt door de vergadering 

goedgekeurd.   

 

Verslag kascommissie 

Er worden 3 kassen gecontroleerd n.l. de hoofdkas van KBO Liesbos, de kas van 

Liesleut en de kas van de Bridge. De leden zijn Nanny Nooren en Jan van Meer 

namens de Bridgeclub, Annie Biemans en Wilhelmien Lips namens Liesleut en Jo 

van Rosmeulen en Riet van Aert namens de kas van Kbo Liesbos. 

Alle leden keurden  de kas die zij controleerden goed. Er werden geen 

onregelmatigheden gevonden zodat de penningmeester werd gedechargeerd. 

 

 

 



Bestuursverkiezing 

Theo Quicken stelt zich herkiesbaar voor zijn laatste termijn van 3 jaar 

Jose van Poppel-Huijbregts is een nieuw lid van het bestuur en wordt door het 

bestuur aangedragen. Er wordt schriftelijk gestemd. Er wordt een 

verkiezingscommissie van 2 personen samengesteld n.l. Adje van de Biggelaar en 

Jan van Meer. Er worden 51 stemmen uitgebracht.  

De uitslag is Theo Quicken 49 stemmen 2 blanco. Jose van Poppel-Huibregts 48 

stemmen 3 blanco. Beiden zijn dus gekozen. 

 

Mededelingen. 

De voorzitter had de volgende mededelingen: 

- Bij de volgende nieuwsbrief komt een extra brief om leden te werven. De 

voorzitter vraagt om dit te bespreken met familie buren en vrienden. 

- Het programma voor carnaval is te zien op de website van het gemeenschapshuis. 

- Het bestuur zoekt meerijders. Theo legt uit wat de bedoeling is. Het gaat om 

korte tripjes. Als we chauffeurs krijgen die mee willen doen gaan we kijken hoe we 

dit kunnen regelen. De chauffeurs krijgen van de inzittenden een kilometer 

vergoeding 

 

Afscheid Riet Boomaerts. 

De 3 termijnen van 3 jaar zitten erop voor Riet. 

In een toespraak roemt Wim haar inzet voor KBO Liesbos. Zij bezorgde trouw elke 

maand  de “ONS”, regelde de Maria viering in Meersel Dreef, hield bij wie er ziek 

waren en stuurde een kaartje of bloemetje. Wim vraagt of ze als adviseur de 

bestuursvergaderingen blijft bezoeken. Hij speldt haar met hulp van Toon de 

zilveren medaille op van KBO Brabant. 

Jose van Poppel bedankt  voor het in haar gestelde vertrouwen en belooft haar best 

te doen in het bestuur. 

 

Rondvraag 

In de rondvraag heeft Jo v/d Berg een vraag over het Rikken. 

Jo van Rosmeulen had een vraag of het mogelijk is de contributie automatisch te 

betalen. Als de meesten dit willen moet dat wel kunnen. Theo zal dit onderzoeken. 

 

Sluiting 

Niets meer aan de orde zijnde sluit Wim deze jaarvergadering en gaan we na de 

pauze kijken naar de zandkunstenares Lily Knol. 

 

 

 

 

Voorzitter                                             Secretaris 

Wim Hendrikx     Wil van Nijnatten 


