Wassenaarse Senioren Bond (WASBO)
NOTULEN van de Algemene Ledenvergadering
gehouden op maandagmiddag 13 februari 2017
in het O&O-gebouw aan de Dr. Mansveltkade 9 te Wassenaar.

1.

OPENING
De voorzitter opent de vergadering om 13.40 uur en heet de aanwezigen van harte welkom.
Het bestuur is erg blij met de grote opkomst. Er zijn 52 leden aanwezig. Van 5 leden werd bericht
van verhindering ontvangen.

2.

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 14 MAART 2016
Goedgekeurd zonder op- of aanmerkingen.

3.

INGEKOMEN STUKKEN, MEDEDELINGEN
Vijf leden stuurden bericht van verhindering.

4.

JAARVERSLAG VAN DE SECRETARIS
Goedgekeurd.

5.

BELEID VOOR DE KOMENDE JAREN 2017/2018
We hebben nu 160 leden. Het beleid zal vooral gericht zijn op groei van ons ledental. Immers
meer contributieopbrengst betekent meer financiële armslag, dus meer mogelijkheden.
De activiteiten, op de 2e maandagmiddag van elke maand met uitzondering van juli en augustus,
worden voortgezet. Het programma voor 2017 staat al op WWW.WASBO.NL. Ook de busreisjes
zullen vier keer per jaar plaatsvinden. Naast ontspanning zal ook aandacht besteed worden aan
voorlichting over diverse onderwerpen. Mevrouw G. Schmal geeft namens de reiscommissie
toelichting op de plannen voor een 3-daagse reis, begin juni (het Pinksterweekend). Opgeven kan
vanaf het moment dat de aankondiging met details in De Wassenaarse Krant verschijnt.

6.

FINANCIEEL VERSLAG
Het financieel verslag over 2016 en de begroting voor 2017 worden toegelicht door de
penningmeester en met dank door de vergadering goedgekeurd.

7.

VERKLARING FINANCIËLE COMMISSIE
De Commissie, bestaande uit de heer E. Kerkhof en mevrouw W.J. Sasburg, verklaart dat de
voorliggende stukken een juist beeld geven van de financiële toestand van de WASBO en stelt de
ledenvergadering voor om het bestuur van de WASBO décharge te verlenen voor het in 2016
gevoerde beleid.
Met applaus wordt dit voorstel overgenomen.
De heer Kerkhof treedt af. Volgend jaar zal de commissie bestaan uit mevrouw W.J. Sasburg en
de heer B.H. Samuels de Wilde. De heer A. Verkerk is benoemd als reserve lid van de commissie.

8.

BESTUURSVERKIEZING
Er wordt een rooster van aftreden voorbereid. Het is niet zinnig om alle bestuursleden in één keer
te vervangen. Volgens de Statuten is de zittingsperiode van bestuursleden 3 jaar. Uitzonderingen
hierop moeten de goedkeuring van de ledenvergadering krijgen.

9.

RONDVRAAG
Geen verdere onderwerpen.

Wassenaarse Senioren Bond (WASBO)
Mevrouw E. Weijnen uit haar waardering voor het bestuur. Die wordt met een hartelijk applaus
door de vergadering onderschreven.
10.

De voorzitter sluit de vergadering om 14.20 u. met dank aan allen voor aanwezigheid en inbreng.

Wassenaar, 22 februari 2017.
Opgemaakt door de secretaris.

