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AGENDA

1- Opening

2-Afscheid bestuursleden en welkom nieuwe bestuursleden

3- Vaststellen financieel jaarverslag 2019 en begroting 2020

4- Verslag kascommissie en benoemen nieuwe kascommissie

5- Vaststellen notulen van de ALV d.d. 13 maart 2019

6- Vaststellen jaarverslag 2019

7- Rondvraag

8- Sluiting
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Toelichting op de V&W rekening 2019

De leeskring is per december gestopt vanwege te geringe belangstelling .

. Administratiekosten: - e-boekhouden - enveloppen – etiketten – etc.

. Computerkosten: verzekering onderhoud printer – website 

. Koffie-uurtje: de 1e consumptie was voor de vereniging.

. Vergaderkosten:  bestuursvergaderingen- Alg. Ledenvergadering – huur van 

de ruimte voor deze vergaderingen – consumpties bij deze vergaderingen.

. Lezingen: huur ruimte – vergoedingen/ presentjes voor presentatoren –

consumpties voor de aanwezigen.
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Toelichting op de V&W rekening 2019

. Bestuurskosten: visitekaartjes en inschrijfvergoeding Kaderdag KBO Limburg

. Kosten distributie: gemaakte kosten voor de maandelijkse toezending van het 

blad., o.a. betaling bezorgers en cadeau bonnen in december. 

. Autokosten: km-vergoeding voor het bijwonen van o.a. regiovergaderingen door 

bestuursleden.

. Alg. kosten: o.a. zilveren speld – wijn 

. Drukkosten: voor het info blaadje.

. Afdracht KBO Limburg: per lid moet een bepaald bedrag worden afgedragen aan 

de Provinciale bond.
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Toelichting op de V&W rekening 2019

. Entree en vrije gave: door toeschouwers die naar een lezing komen en geen lid.

. Contributie 2019: het bedrag op basis van het aantal leden op 01-01-2019 is 

niet gehaald. Door diverse omstandigheden zijn er leden weggevallen waardoor wij 

minder inkomsten hebben kunnen genereren.

. Subsidie Gemeente: deze subsidie is heel belangrijk. Zonder deze hebben wij

ontzettend weinig speelruimte om de vereniging op een goede manier te leiden.

. Opbrengst Advertentie: opbrengst van advertenties in het Info blad

. Kerstdiner: dit was een geslaagd diner. De totale kosten zijn reuze meegevallen 

doordat er nu ook niet-leden konden deelnemen. 
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Verlies en winstrekening 2019

Verlies en Winstrekening KBO Heerlen-Stad UITGAVEN 2019 INKOMSTEN 2019 

1. Leeskring €              205,05 
2. Administratiekosten €              534,30 
3. Computerkosten €              102,42 
4. Koffie-uurtje €              252,25 
5. Vergaderkosten €           1.183,44 
6. Lezingen €           1.142,97 
7. Bestuurskosten €                31,73 
8. Distributie Magazine €           1.464,50 
9. Diverse kosten €                72,80 

10. Autokosten €                58,05 
11. Algemene kosten €                95,89 
12. Bankkosten €              189,27 
13. Drukkosten €              793,90 
14. Afdracht KBO Limburg €           6.115,68 
15. Kerstdiner €              426,85 

1. Entree en vrije gave €              148,75 
2. Contributie 2019 €           7.719,50 
3. Subsidie gemeente Heerlen €           5.124,00 
4. Opbrengst advertentie €              885,00 
5. Bijdrage wijnproeverij €                97,50 
6 Bijdrage Marichenne €                63,50 

POSITIEF SALDO 2019 €           1.369,15 

€         14.038,25 €         14.038,25 
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Begroting 2020

Begroting KBO Heerlen-Stad 2020 INKOMSTEN UITGAVEN 

1. Contributies €           7.500,00 

2. Vrije gaven €              125,00 

3. Subsidie gemeente Heerlen €           5.100,00 

4. Afdracht KBO Limburg €           6.200,00 

4. Vergaderkosten €           1.100,00 

5. Drukkosten €              850,00 

6. Koffie-uurtje €              250,00 

7. Computerkosten €              125,00 

8. Lezingen €           1.000,00 

9. Distributie magazine €           1.650,00 

10. Kerstdiner €              750,00 

11. Bestuurskosten €              250,00 

12. Bankkosten €              200,00 

13. Algemene kosten €              125,00 

14. Giften €              225,00 

€         12.725,00 €         12.725,00 
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Toelichting op de balans 2019

. Kas: Hierin worden de contante betalingen verwerkt, o.a. vrije gave bij lezingen, 

entreegelden, betaling aan presentatoren, contante betalingen voor kerstdiner etc.

. Bankrekening: vertoont een hoger saldo dan eind 2018. 

. Spaarrekening: is hetzelfde saldo als eind 2018. 

. Debiteuren: nog te goed van adverteerders.

. Eigen vermogen: is het totale bezit van de vereniging minus de schulden. Het eigen 

vermogen wordt bepaald op 31 december van elk jaar.
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Balans per 31-12-2019

KBO HEERLEN STAD  Balans per 31.12.2019

2019 2018 2019 2018

ACTIVA PASSIVA

Liquide middelen Eigen Vermogen €   6.931,79 €   5.562,64 

Kas €        20,00 

Rabo rek. nummer NL02 RABO 01493 92… €   2.948,75 €   1.776,60 

Rabo spaarrek. nummer NL25 Rabo 3176 55…. €   3.786,04 €   3.786,04 

Vlottende activa Overloopposten

Debiteuren €      200,00 Vooruitbetaalde contributie 2020 €        23,00 

€   6.954,79 €   5.562,64 €   6.954,79 €   5.562,64 
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Notulen ALV 2019
Verslag ALV 13 maart 2019 KBO Heerlen Stad

Opening 

1 Met Christelijke groet door de kapelaan en ook gedenken wij de overleden leden van afgelopen 

jaar.

2 Afscheid bestuursleden, welkom nieuwe bestuursleden en verkiezing nieuwe voorzitter.

Afgelopen jaar hebben wij afscheid genomen van Zr. Goretto, Mw. Gredler, en vandaag nemen wij 

om 3 uur off icieel afscheid van M. Gartz.

Dhr.H. van der Heijden was volgens het rooster van aftreden dit jaar aan de beurt, maar hij heeft 

te kennen gegeven geen nieuwe periode als penningmeester meer te willen aanvaarden.

Nieuwe bestuursleden zijn: Dhr.Frans Lahaije, hij gaat algemene ondersteuning bieden, Dhr. Fred 

Askamp, hij wordt onze nieuwe penningmeester en ten slotte Dhr. Jo Piefer kandidaat-voorzitter.

Volgens de statuten moet de voorzitter door de leden gekozen worden en daarom vraag ik u door 

middel van handopheffing te stemmen. Het bestuur staat achter de kandidaatstell ing van Dhr. Jo 

Piefer. 

Dhr. Piefer wordt met algemene stemmen gekozen tot nieuwe voorzitter van de 

KBO Heerlen-Stad en gaat de vergadering nu voorzitten. Heerlen-Stad



Notulen ALV 2019
3 vaststellen agenda.

De agenda wordt in orde bevonden.

4.Vaststellen notulen van de ALV d.d. 7 maart 2018

De notulen worden goed bevonden.

5. Vaststellen jaarverslag 2018

Het Jaarverslag 2018 wordt door de vergadering goedgekeurd.

6. Vaststellen f inancieel jaarverslag 2018 en begroting 2019

De vergadering keurt het f inancieel jaarverslag 2019 goed en gaat akkoord met de begroting 2019.

7. Verslag kascommissie en benoemen nieuwe commissie

De kascommissie (Mw.J.M. Flohr- van der Meer en Mw.M.E. Fox-Verkuyl) verklaart dat zij de boeken 

over 2018 hebben gecontroleerd en in orde bevonden.

De nieuwe kascommissie zal bestaan uit M. Vlecken en R. Govers

8. Rondvraag Mw. Wouters doet een oproep aan de aanwezigen om zich op te geven voor de 

Leeskring.

9.Sluiting

De voorzitter bedankt de aanwezige leden voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering.
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Jaarverslag KBO Heerlen Stad 2019

Naam:           Katholieke Bond voor Ouderen Heerlen Stad

Aantal leden: 320

Secretariaat: CH. Van der Steen

Br. Aloysiusstraat 54

6411 KM Heerlen

cvandesteen@home.nl

www.kboheerlenstad.nl

Heerlen-Stad
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Jaarverslag KBO Heerlen Stad 2019

Samenstelling bestuur:

Voorzitter:            Dhr.J.Piefer

Secretaris:             Dhr.Ch.van der Steen

Penningmeester:   Dhr.F.Askamp

Bestuurslid:          Kapelaan F.Beyk

Bestuurslid:         Mw.T.Gehlen

Mutaties. Dhr.F. Askamp heeft medio 2019 Dhr.H.v.d.Heijden opgevolgd als 

penningmeester en Dhr.L.Rothuizen heeft einde 2019 het onderhoud van het 

leden bestand tot zich genomen  
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Overzicht van de activiteiten in 2019 voor de leden.

Dit betreft een gevarieerd aanbod van activiteiten waaraan leden kunnen

deelnemen. Het gaat om activiteiten ter ontspanning, maar ook om voorlichting, 

informatie en ontmoeting.

- Iedere tweede dinsdag van de maand Koffie-uurtje in de Luciushof Putgraaf

Heerlen. Deelnemers 13 – 24 personen

- Iedere derde woensdag van de maand (met uitzondering van juli/augustus) een

activiteit in de zaal van de Luciushof

Deelnemers 80 – 100 personen.

- Iedere eerste woensdag van de maand Leeskring in A gene Bek

Deelnemers 12 personen.

- Iedere donderdag ochtend Tai-Chi. Drie groepen in Ouderencentrum Haagdoorn.

Deelnemers 44 personen

- December, Kerstviering in de Luciushof

Deelnemers 80 personen. Heerlen-Stad
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De leden ontvangen 10 x per jaar het blad Nestor met bijlage waarin informatie die specifiek voor de 

doelgroep bestemd is wordt weergegeven en via de Website www.kboheerlenstad.nl ontvangen ze ook

relevante informatie.

- Ouderen adviseur.

De OA van KBO Heerlen Stad heeft in 2019 ook weer mensen kunnen bijstaan of advies geven in 

verschillende zaken.

- Belastingen.

Ook hier hebben in 2019 de leden weer een beroep kunnen doen op de expertise van de KBO mensen, die 

helpen bij het invullen van belastingformulieren.

- Vergaderingen.

In maart 2019 is er een Jaarvergadering gehouden

Het algemeen bestuur kwam 10x bij elkaar.

Het dagelijks bestuur had 10x overleg.

Een afvaardiging van het bestuur had 3x overleg met de regioraad.

Een afvaardiging van het bestuur was 2x bij een provinciale vergadering.

Heerlen-Stad
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- Participaties.

*Dhr.H. van der Heijden is penningmeester van het Regiobestuur.

*Onze bestuursleden hebben meegewerkt aan het project “senior vriendelijke 

ziekenhuizen”.

*Een van onze bestuursleden bezoekt regelmatig mensen thuis en geeft dan voorlichting 

over veiligheid in en om het huis.

*Twee bestuursleden zijn bestuurslid van de SVH (seniorenvereniging Heerlen)

*En een bestuurslid zit vanuit de SVH in de MO raad van de gemeente Heerlen (commissie 

ouderen).

Kbo Limburg is dé organisatie in Limburg voor de senior van nu. Wij streven naar een “goed 

leven” voor senioren. Dat houdt in dat wij ons sterk maken voor een volwaardige positie 

van alle groepen senioren, waarbij onderlinge solidariteit en zorg voor elkaar uitgangspunt 

is. 

Niet voor niets luidt onze ondertitel: “oog voor senioren”.

Belangenbehartiging is een van de kerntaken van de KBO. Wij behartigen de belangen van 

ouderen op allerlei gebied, zowel op Landelijk, Provinciaal en op gemeentelijk niveau.

Belangenbehartiging vindt o.a. plaats op de terreinen: Gezondheid en Zorg, 

Wonen en Mobiliteit, Zingeving en Levensvragen.
Heerlen-Stad
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