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Van het bestuur 
Een spetterend optreden van Loes Aarsen heeft veel van ons plezierige herinneringen gebracht 
aan de eerste tijd met televisie. We zaten weer met zijn allen gekluisterd aan de buis. De komende 
maand staat in het teken van de Najaars- Algemene Ledenvergadering op 12 november. De 
agenda vindt u hieronder.  
Na de pauze zal Paul den Hollander van Fysio Aktief een verhaal houden over het doel van 
bewegen en waar bewegen allemaal goed voor is. Hierbij zal hij wat verwijzingen geven naar 
wetenschappelijke studies die zijn verricht naar de effecten van bewegen bij ziekten zoals: 
Artrose, reumatoide artritis, Alzheimer en ziekte van Parkinson.  
Tijdens de presentatie wordt ook stil gestaan bij onze westerse levensstijl en de gevolgen 
hiervan op ons houdings- en bewegingsapparaat. 
 
Agenda ledenvergadering 12 november 2015 
Op 12 november houden wij weer onze jaarlijkse najaarsvergadering. Hieronder vindt u de agenda 
voor deze bijeenkomst in De Dam. Aanvang 14:00 uur. 

 Opening door de plv. voorzitter. 

 Mededelingen en ingekomen stukken. 

 Notulen van de ALV van 12 maart (zie de achterzijde van dit blad). 

 Voorstel begroting 2016. Wordt op de vergadering toegelicht. 

 Wat verder ter tafel komt. 

 Rondvraag. 

 Sluiting. 
 
Activiteitenagenda 
 

10 november Wandelen met Gini Startpunt in overleg met Gini 
Slingerland 0348-415534 

12 november Algemene ledenvergadering + voordracht over 
bewegen door Fysio Paul den Hollander 

De Dam 

26 november 3de ronde klaverjassen seizoen 2015-2016 Parochiezaal 

8 december Wandelen met Gini Startpunt in overleg met Gini 
Slingerland 0348-415534 

10 december 4de ronde klaverjassen seizoen 2015-2016 Parochiezaal 

17 december  Kerstviering  De Dam 
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Notulen Algemene Ledenvergadering KBO Woerden 12 maart 2015 
Aanwezig:  47 leden. 

 
Opening 
Voorzitter opent de vergadering en vraagt een minuut stilte om de overleden leden van 2014 te 
herdenken. 

 
Mededelingen en ingekomen stukken 
Brief kascommissie. 

 
Notulen Algemene Ledenvergadering van 13 november 2014 
Deze worden goedgekeurd door de leden. 

 
Financiën 
De penningmeester bespreekt het financiële overzicht via PowerPoint presentatie. 
Er is een klein overschot  van 93,59 euro dat zal worden overgeboekt naar het eigen vermogen. 
Door het wegvallen van de sponsor drukwerk zal deze post in de komende periode nu voor 
onze rekening komen. 
In de brief van de kascommissie wordt meegedeeld, dat alle stukken in orde zijn bevonden. 
Nieuw lid kascommissie mevrouw M. Smorenburg. 
Aftredend is mevrouw R. van Rijn. 

 
Jaarverslag 
Dit stuk wordt via een PowerPoint presentatie besproken. 
Momenteel 255 leden. 
Ook wordt een oproep gedaan voor nieuwe bestuursleden. 

 
Rondvraag 
Er zijn geen vragen. 

 
Sluiting 
Voorzitter bedankt mevrouw M .Meijer voor haar werk aan het jaarverslag en sluit de 
vergadering. 

 
 
 
Secretaris J.A. van Roon 


