Wassenaarse Senioren Bond (Wasbo)
NOTULEN van de Algemene Ledenvergadering
gehouden op maandagmiddag 14 maart 2016
in het SJW-gebouw aan de Dr. Mansveltkade 9 te Wassenaar.

1.

OPENING
De voorzitter opent de vergadering om 13.40 u. en heet de aanwezigen van harte welkom.
Het voorlopige bestuur erg blij is met de grote opkomst op deze oprichtingsvergadering.
Er zijn 49 leden aanwezig. Van 8 leden werd bericht van verhindering ontvangen.

2.

MEDEDELINGEN OVER DE STAND VAN ZAKEN
De Wasbo heeft bij aanvang van de vergadering 102 leden. Nog 4 nieuwe leden meldden
zich tijdens deze middag aan, zodat de Wasbo nu 106 leden telt.
De Wasbo is aangesloten bij de Nieuwe Bond voor Ouderen Nederland (NBvON)
Deze NBvON is een landelijk orgaan, opgericht in 2014 toen in het oosten en noorden van ons
land al moeilijkheden met de ANBO ontstonden. Door ons lidmaatschap wordt o.a. korting
op de zorgverzekering gewaarborgd. Ook is er inmiddels een Wassenaarse website onder
www/nbvon.nl/overige verenigingen.
De Wasbo is lid van de Federatie van Wassenaarse Ouderenorganisaties.
We staan open voor samenwerking met andere Wassenaarse ouderenbonden.
Een fusie is momenteel (nog) niet aan de orde.

3.

STATUTEN en HUISHOUDELIJK REGLEMENT
De statuten van de Wasbo zijn op 15 december j.l. gepasseerd bij de notaris.
Niemand van de aangemelde leden heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid uit de
uitnodigingsbrief om een kopie van deze statuten op te vragen.
Op alle tafels ligt een concept huishoudelijk reglement, dat na lezing wordt goedgekeurd.

4.

BESTUURSVERKIEZING
De aanwezige leden van het voorlopig bestuur stellen zich voor en worden daarna met applaus
verwelkomd als eerste Wasbo-bestuur.
Ook de heer Gert Suurland, die i.v.m. zijn werk verhinderd is, wordt in het bestuur benoemd.
Het eerste WASBO-bestuur ziet er als volgt uit:
de heer A. Binnendijk
Voorzitter
mevrouw M.J. Korff-Pelgrim
Secretaris en Ledenadministrateur.
de heer A.P.J. Noordoven
Penningmeester
de heer G. Suurland
Website-beheerder en redacteur Wassenaar Plus
de heer J.C.R. Kooijmans
Alg. bestuurslid en organisatie Activiteiten

5.

PLANNEN VOOR DE JAREN 2016 EN VOLGENDE
In verband met de verbouwing van het Buurtcentrum aan de Zonneveldweg is het nog niet
duidelijk wanneer en waar wij onze activiteitenmiddagen gaan organiseren.
Verwacht wordt, dat hierover pas tegen september iets definitiefs te zeggen valt.
De dagreisjes in samenwerking met de KBO gaan gewoon door.
Informatie komt in de krant en/of via email. Misschien maken we t.z.t. een nieuwsbrief o.i.d.
Advies is voorlopig dus: Houdt in elk geval De Wassenaarse Krant in de gaten.

6.

MEDEDELINGEN VAN DE PENNINGMEESTER
Er is nog geen financiële verantwoording of begroting omdat er nog geen gelden zijn.
Nu de oprichting van de Wasbo een feit is, kunnen de leden binnenkort een verzoek
tegemoetzien om de contributie voor 2016 van € 25,- over te maken.

7.

BENOEMING FINANCIËLE COMMISSIE
Uit de aanwezige leden gaven zich op voor de Financiële Commissie:
De heer E. Kerkhof en mevr. W.J. Sasburg. De heer B.H. Samuels de Wilde is reserve.
Ieder jaar treedt een lid af en wordt vervangen door het reserve-lid; er wordt een nieuwe reserve
benoemd. Het eerstgekozen lid doet slechts een jaar dienst, daarna is een ieder gedurende 2 jaar in
funktie.

8.

RONDVRAAG
Een aantal vragen o.a. over de rol van de NBvON kwam tijdens de vergadering reeds ter sprake
en werd aldaar beantwoord.

9.

SLUITING
De voorzitter sluit de vergadering om 14.15 u.
Een paar rondjes Bingo maken een einde aan de middag.

Wassenaar, 21 maart 2016.
Opgemaakt door de secretaris.

