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Seniorenvereniging Teylingen 
Notulen Algemene Ledenvergadering op 18 mei 2022 

in ’t Onderdak te Sassenheim 
 
Aanwezig : aantal 36 personen 
 
1.  Opening en vaststelling agenda 
Hans Wilson, algemeen bestuurslid van afd. Sassenheim, heet alle aanwezigen van harte welkom. Hij 
meldt dat het de bedoeling was dat Evert Hegnauer, de penningmeester, deze keer de dagvoorzitter 
zou zijn. In verband met het overlijden van zijn moeder vanmorgen heeft hij zich moeten afmelden. 
Verder zijn namens het bestuur aanwezig de secretaris en vervangt de coördinator activiteiten-
commissie Warmond het bestuurslid Corri van Wetten die op vakantie is. 
Ook het jaar 2021 stond in het teken stond van de coronamaatregelen. De algemene ledenvergade-
ring (afgekort ALV) en veel activiteiten moesten worden afgelast. Nu de coronamaatregelen 
opgeheven zijn is het vandaag mogelijk een fysieke jaarvergadering te houden. In onze laatste 
nieuwsbrief hebben we de ALV aangekondigd met de mededeling dat de agendastukken op de website 
zijn geplaatst of op te vragen bij het secretariaat. 
Er zijn in 2021 62 leden overleden. Er wordt vervolgens een moment stil gestaan om de overleden 
leden te herdenken. 
Aan de agenda worden geen punten toegevoegd en deze wordt vastgesteld. 
 
2.  Mededelingen  
Bericht van verhindering is ontvangen van 8 leden. 
Er zijn geen verdere mededelingen. 
 
3. Ingekomen stukken  
Er is een bezwaar ontvangen van mw. Elstgeest op de attentie die met Pasen en Kerstmis bij alle 
bezorgadressen is bezorgd. Zij is van mening dat elk lid een attentie had moeten ontvangen omdat elk 
lid contributie betaald. In het verleden was het zo dat paren korting op de contributie ontvingen. Dat 
is al jaren geleden afgeschaft. Dit punt is voor haar een principe kwestie.  
Hierop wordt geantwoord dat het bestuur hiertoe heeft besloten, ook landelijk is het gebruikelijk één 
attentie per bezorgadres. Daarnaast wordt ook één nieuwsbrief en één ledenblad KBO-PCOB op het 
zelfde adres bezorgd. 
 
4.  Jaarverslag Seniorenvereniging Teylingen 2021 
De secretaris meldt dat achtereenvolgens het algemeen deel en de activiteiten van afd. Sassenheim 
en Voorhout door haar zullen worden behandeld en Chris Zwetsloot het activiteitenprogramma van 
afd. Warmond voor zijn rekening neemt.  
Het afgelopen jaar is geen gemakkelijk jaar is geweest enerzijds door het onverwachte aftreden van 
twee bestuursleden en de coronacrisis. Tot twee keer toe moest de ALV worden geannuleerd. Omdat 
het een juridische eis is jaarlijks een ALV te houden kon door wettelijke aanpassing twee schriftelijke 
ALV’s worden georganiseerd. De agenda met stembiljet verscheen in de nieuwsbrief waarbij 
aangegeven werd dat de vergaderstukken op de website stonden maar ook op papier bij het secre-
tariaat opvraagbaar waren. 
Alle stemmers waren akkoord met de op het stembiljet vermelde vijf agendapunten dwz 116 voor de 
jaarstukken van 2019 en 56 voor de jaarstukken 2020. Bij beiden jaarstukken heeft 1 lid aangegeven 
met de balans niet akkoord te gaan. Daar de meerderheid de jaarstukken had goedgekeurd kon het 
bestuur decharge verleend worden. Het Jaarverslag 2021 is ter vergadering beschikbaar en was ook 
beschikbaar op de website of op te vragen. 
In maart werden er versoepelingen aangekondigd waardoor de geplande vakantieweek van afd. 
Voorhout naar Millingen in augustus en de gezamenlijke vakantieweek van de drie afdelingen naar 
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Valkenburg in oktober kon plaatsvinden. Er konden nog geen zomeractiviteiten worden opgesteld. Wel 
startte elke afdeling met het opstellen van het activiteitenprogramma voor seizoen 2021-2022. Vanaf 
september werden de activiteiten weer opgestart onder de verplichte coronamaatregelen. Echter de 
besmettingen liepen weer op zodat de regering op 13 oktober nieuwe maatregelen aankondigde: een 
zogeheten gedeeltelijke lockdown. Alle activiteiten werden tot nader orde geannuleerd.  
Vervolgens wordt het secretarieel jaarverslag 2021 per pagina op hoofdpunten door de secretaris, 
doorgelopen. Chris geeft een toelichting op de activiteiten van afd. Warmond.   
Jan Burgmeijer merkt op dat hij bij de activiteiten getallen ziet staan maar hij zou in het kader van de 
belangenbehartiging willen weten hoe vaak er gebruik wordt gemaakt van de ouderenadviseurs en 
belastinginvullers. 
Hierop wordt geantwoord dat er rond 250 belastingformulieren worden ingevuld door de HUBA’s. 
Echter er is geen zicht op het aantal vragen bij de ouderenadviseurs daar men uit privacyoverwegingen 
dat niet wil opgeven. Hieraan wordt toegevoegd dat een paar ouderenadviseurs ook belastinginvullers 
zijn waar een aantal ondersteuningsvragen al worden afgehandeld.  
Toegezegd wordt in de volgende ALV met meer cijfers hierover te komen. 
Op 1 januari 2021 telde het totale ledenbestand 1919 leden. Op 31 december 2021 1813 leden. Er zijn 
62 leden overleden, 88 leden melden een verhuizingen en/of opzeggingen. Aantal nieuwe leden 44. 
De cijfers laten zien dat er sprake is van vermindering van het aantal leden. Dit is een landelijk tendens.  
Op grond van deze cijfers blijkt dat de werving van nieuwe leden belangrijk is. Hieraan zal het komend 
jaar aan gewerkt worden. 
Tot slot worden alle vrijwilligers bedankt voor hun inzet het afgelopen jaar. Hiervoor krijgen zij een 
applaus. 
Het secretarieel jaarverslag 2021 worden verder zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd en 
ondertekend.  
 
5.  Toelichting Financieel verslag 2021 
Daar er geen uitleg over het financieel verslag kan worden gegeven zullen eventuele vragen worden 
meegenomen naar de penningmeester.  
De balans laat zien dat alle afdelingen in de plus zijn geëindigd en dat er voldoende reserves zijn om 
onverwachte zaken op te vangen en eventueel activiteiten te organiseren. Reactie van de leden is dat 
er opvallend grote reserves zijn. 
Op de vraag waarom er een boekhoudkundige indeling van 4 kostenplaatsen is wordt geantwoord dat 
bij de fusie hiervoor is gekozen. Elke afdeling werkt voor wat betreft de activiteiten volkomen auto-
noom hetgeen inhoudt dat de afdeling de inkomsten minus de afdracht aan de Unie KBO/KBO ZH zelf 
kunnen inzetten voor hun activiteiten. Zij handelen hierbij binnen het aangegeven beleidskader van 
de vereniging. 
Deze financiële invulling was ook het advies van Arno van Kempen, destijds wethouder Sociale zaken 
van de gemeente Teylingen, omdat hij van mening was dat elke kern zijn eigen identiteit en financiële 
reserves moest behouden. Dit kan men terugvinden in het feit dat elke afdeling zijn eigen nieuwsbrief 
heeft. Dat betekent ook dat de opgebouwde reserves bij de afdelingen blijven. De subsidies zijn voor 
het algemeen belang van Seniorenvereniging Teylingen en daaruit worden betaald de bestuurskosten, 
de belangenbehartiging, zomeractiviteiten, gezamenlijke vakantieweken en -activiteiten en de Dag van 
de Ouderen. Met andere woorden het financiële systeem van de vereniging is opgebouwd uit 
Teylingen algemeen, Sassenheim, Voorhout en Warmond. 
 
6. Verslag Kascontrolecommissie en benoeming nieuwe commissie  
De taak van de commissie is het controleren van de door de penningmeester opgestelde jaarstukken  
van een bepaald boekjaar. Aan de hand van bankafschriften en facturen c.q. kassabonnen checken ze  
of alle inkomsten en uitgaven op de juiste manier geregistreerd, verwerkt en geboekt zijn. De leden 
van de kascommissie doen hun werk twee jaar en zijn daarna aftredend. 
In 2019 zijn benoemd voor de controle boekjaar 2020 en 2021 en dus dit jaar aftredend Gerard van 
der Horst (Sassenheim), mw. Jeanette Borst (Voorhout) en Gerben Dijkstra (Warmond). 
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Doordat er vorig jaar geen fysieke ALV is gehouden is er ook geen nieuwe kascommissie benoemd 
daardoor moest worden teruggevallen op de benoemde kascommissie 2019 voor de controle boekjaar 
2021. De kascommissie heeft de jaarstukken 2021 echter nog niet kunnen controleren. Wel heeft 
Gerben Dijkstra de financiële stukken bekeken en meldde geen  onregelmatigheden te hebben 
geconstateerd.  
Er wordt opgemerkt dat in 2020 geen fysieke kascontrole heeft plaatsgevonden; wel een schriftelijke 
stemming op het gehele jaarverslag. Als dit juist is dan is de decharge over 2020 ten onrechte gegeven 
en moet er alsnog een fysieke kascontrole over de jaren 2021 en 2020 plaatsvinden.  
Voorstel penningmeester: een nieuwe kascommissie te kiezen voor het boekjaar 2022 met de 
opdracht ook te kijken naar de cijfers 2020  en 2021 zodat aan het bestuur over 2020 en 2021 decharge 
over het gevoerde financiële beleid verleend kan worden. 
De nieuwe kascontrolecommissie 2022 wordt als volgt samengesteld: van afd. Warmond Gerben 
Dijkstra, van afdeling Voorhout mw. Jeanette Borst en voor Sassenheim is er een vacature (aanmelden 
bij secretariaat of penningmeester). 
 
7. Decharge van het bestuur 
Zie punt 6. 
 
8. Vaststelling contributie 2023 
Binnen diverse KBO-afdelingen is er onvrede over de hoogte van afdracht aan de Unie KBO en KBO 
Zuid-Holland. De hoogte hiervan staat in geen verhouding tot de diensten die de Unie KBO, KBO Zuid-
Holland en de diensten/activiteiten die de afdelingen aanbieden. Van de contributie €25 blijft na 
afdracht slechts €7,56 per lid over voor onze vereniging. Afdeling Hillegom en Lisse hebben KBO Zuid 
Holland een brief gestuurd m.b.t. hun onvrede. Afdeling Teylingen zou ook zo’n brief moeten sturen, 
de vergadering stemt hiermee in. In afwachting van deze discussie binnen de Regio Duin & Bollenstreek 
worden nu geen contributie-voorstellen gedaan. Mocht blijken dat van het landelijk niveau 
kostenverhoging wordt doorberekend dan zou dit kunnen leiden tot een kleine verhoging van de 
contributie 2023 leiden. Er wordt opgemerkt dat dit niet nodig is gezien de reserves bij alle drie de 
afdelingen. 
Wat verder belangrijk is dat we de betaling van de contributie via automatische incasso blijven 
stimuleren. Sommige leden moet tot drie keer toe een herinnering gezonden worden: dit kost tijd en 
extra geld. 
 
9. Bestuursverkiezingen 
In 2021 hebben Jan van Bakel, bestuurslid belangenbehartiging en Dick Voerman, voorzitter, zich 
teruggetrokken. De oorzaak is een inhoudelijk verschil hoe je belangenbehartiging uitvoert. Voor de 
vacature voorzitter hebben zich nog geen kandidaten gemeld ondanks diverse pogingen (zie voor de 
advertentie de nieuwsbrief van november 2021). De functie van bestuurslid belangenbehartiging is 
door aanpassing van de inhoud functie voorzitter zodanig geworden dat deze functie komt te 
vervallen. Zie hiervoor het huishoudelijk reglement. 
Ook het algemeen bestuurslid Wim van Kampen heeft zijn plaats als vertegenwoordiger van de 
commissie activiteiten van afd. Voorhout neergelegd. Jan Bol meldt dat inmiddels Han van der Geer 
bereid is deze plaats in het bestuur in te nemen en in de activiteitencommissie van Voorhout. 
 
10.  Huishoudelijk reglement (HR) 
Het HR  regelt de interne organisatie en werkwijze van de vereniging in aanvulling op de statuten.  
Het Huishoudelijk Reglement 2022 wordt paginagewijs op hoofdpunten doorgelopen en vervolgens 
ongewijzigd vastgesteld en als goedgekeurd aangenomen door de leden. 
 
11. Rondvraag 
Gerben Dijkstra komt terug op het punt van aftreden voorzitter en bestuurslid. Het blijkt dat het 
aftreden verband houdt met een verschil van mening over de manier hoe de belangenbehartiging 
wordt uitgevoerd. Hij zou graag een toelichting ontvangen wat precies het verschil van mening was. 
Zijn vraag is  
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1.  Concrete toelichting waar ligt precies de grond van het verschil over de belangenbehartiging. 
2.  Waarom heeft de voorzitter en het bestuurslid per directe hun aftreden aangekondigd. Waarom 
heeft het bestuur niet de ALV geraadpleegd daar die het hoogste bevoegd orgaan is van de vereniging. 
In reactie wordt geantwoord dat deze bestuursleden per direct zijn opgestapt een persoonlijke keuze 
is. Op dat moment hadden we als medebestuursleden kunnen zeggen dit is niet de juiste procedure. 
Zij wilden echter niet verder. We stonden als bestuur voor een voldongen feit. In het HR is nu voor de 
bestuursleden opgenomen wat de termijn van aftreden van bestuursleden is.  
Als vereniging zijn we aangesloten bij de landelijke organisatie waarvan een van de vijf speerpunten is 
belangenbehartiging hetgeen ook een speerpunt is van alle aangesloten afdelingen is. Als men naar 
ons HR kijkt dan staat beschreven dat we de belangenbehartiging op een zo hoog mogelijk niveau 
willen uitvoeren. Wij willen met de gemeente Teylingen meepraten en we willen ook dat de KBO op 
landelijk niveau meepraat daarvoor heeft men input nodig van de afdelingen. Dit houdt in dat je de 
vergaderingen op gemeentelijk, regionaal- en provinciaal niveau moet bijwonen.  
Dick was van mening dat we ons als seniorenvereniging moeten laten zien waar de vereniging voor 
staat op afdelings-, gemeente- en regionaal  niveau. Dat kan je niet alleen doen dat moet je gezamenlijk 
doen. Binnen het bestuur kwam door enerzijds een andere visie over de belangenbehartiging en 
anderzijds de mate waarin op verschillende niveaus meegedaan moest worden het niet tot een 
verdeling van deze taken over de afdelingen. Mede hierdoor was de keuze voor Dick en Jan “dit is voor 
mij te veel, ik doe niet meer mee”.  
Op de vraag had de AVL daar niet over moeten beslissen. Ja, achteraf gezien had de voorzitter niet van 
de een op andere dag mogen opstappen. Dit had hij de overige bestuursleden niet mogen aandoen 
maar ook de leden niet. 
Op de opmerking duidelijkheid te geven over hoe we omgaan met de belangenbehartiging wordt 
geantwoord dat zowel in het jaarverslag als in het huishoudelijk reglement duidelijk staat beschreven 
dat de vereniging in het kader van de belangbehartiging via KBO-ZH wil meepraten op landelijk niveau. 
Ook willen we meepraten op regionaal en gemeentelijk niveau. Daar moet je keuzes inmaken en daar 
kwamen we als bestuur niet uit. 
Jan Burgmeijer ondersteunt hetgeen Gerben Dijkstra heeft gezegd. Hij vindt het goed de belangen-
behartiging inhoudelijk aan de orde te stellen en niet alleen wat je allemaal moet doen. Hij zou het 
beleid daarin willen terugzien. Hij vindt het goed om ook met elkaar hierover te praten. Omdat de ALV 
maar 1 keer per jaar is zal worden bekeken of het bestuur de belangenbehartiging nog eens uitgebreid 
zal beschrijven in een van onze nieuwsbrieven. 
 
Een volgend punt is de ledenwerving. Hij denkt dat we meer leden kunnen werven als we de 
activiteiten meer op de jonge senioren afstemmen. Als voorbeeld noemt hij Gouwe Ouwe. De 
uitvoering is een succes gebleken en nu is men op zoek naar een organisatie die dit wil continueren en 
zou daarover graag met het bestuur willen praten. In reactie wordt geantwoord dat in het kader van 
het bereiken van de jongere senioren de vereniging vorig jaar een enquête heeft gehouden welke 
onvoldoende heeft opgeleverd. De respondenten waren over het algemeen ouder en men gaf aan dat 
men de huidige activiteiten wilde continueren. Omdat het bereiken van de jonge senioren bij alle KBO-
afdelingen speelt is op landelijk niveau een plan in ontwikkeling om jonge senioren te bewegen lid te 
worden. Hiertoe worden studenten ingezet om te onderzoeken wat er onder de jongere senioren leeft 
en waar zij behoefte aan hebben. Verwacht wordt dat we in het najaar geïnformeerd worden over dit 
wervingsplan.  
 
12. Sluiting 
De dagvoorzitter meldt de open-middag die afd. Sassenheim op 16 juni houdt en roept de leden op 
deel te nemen aan de zomeractiviteiten. Bij de volgende nieuwsbrief wordt het boekje 
zomeractiviteiten gevoegd. Vervolgens dankt hij iedereen voor zijn of haar inbreng en sluit de 
vergadering.  
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De vergadering wordt vervolgens voortgezet met de vertoning van de film “Happy Together “ van 
André Rieu. De film als afsluiting van de ALV werd als zeer prettig ervaren. 
 
 
Voor akkoord:     Voor akkoord:     
 
 
 
Evert Hegnauer     Netty Havenaar 
penningmeester    secretaris 
 


