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Van het bestuur 
Zo langzamerhand gaat de herfst eindelijk intreden. Wat een schitterende nazomer hebben 
we gehad. Fantastisch!  
Bij deze nieuwsbrief ontvangt u een brochure met de titel “Vrijwilligershulp voor u” Het geeft 
een zeer uitvoerig overzicht van zo goed als alle Vrijwilligershulp organisaties in Woerden. 
We raden u aan om het goed door te nemen en te bewaren.  Je weet maar nooit of je een 
van die organisaties nog eens nodig hebt. 
Het bestuur bereidt zich ook al voor op de Kerstbijeenkomst in december. Belangrijk is het 
om te weten dat in De Dam slechts een maximaal aantal leden aanwezig mag zijn op grond 
van o.a. brandweervoorschriften. Gelet op de grote opkomst van vorig jaar zullen we voor dit 
jaar een aantal maatregelen moeten treffen. Wat en hoe leest u in de volgende nieuwsbrief. 
Volgend jaar in maart vieren wij als vereniging ons 20 jarig bestaan. Wij willen als bestuur 
daar graag aandacht aan besteden en vragen u, wie van u bereid is met het bestuur in een 
commissie mee te denken over de wijze waarop we hier  aandacht aan  kunnen besteden. 
We rekenen op u!! Tijdens de bijeenkomst in De Dam op 10 november zal ons bestuurslid,  
de heer Koos van Roon, afscheid nemen als secretaris van onze vereniging. Hij heeft deze 
moeilijke functie ruim 10 jaar op zeer goede wijze vervuld. De tweede secretaris Trudy Kroon 
zal de functie van secretaris in het bestuur gaan vervullen. 
Op 31 oktober nodigen we onze nieuwe leden uit om kennis te maken met het bestuur en 
met elkaar. Deze middag zal plaats vinden in de parochiezaal. Uitnodigingen zijn verstuurd. 
 
Agenda ledenvergadering 10 november 2016 
Op 10 november houden wij onze jaarlijkse najaarsvergadering. Hieronder vindt u de agenda 
voor deze bijeenkomst in De Dam. Aanvang 14:00 uur. 

 Opening door de voorzitter. 

 Mededelingen en ingekomen stukken. 

 Notulen van de ALV van 10 maart (zie de achterzijde van dit blad). 

 Voorstel begroting 2017. Wordt op de vergadering toegelicht. 

 Afscheid Koos van Roon als secretaris. 

 Wat verder ter tafel komt. 

 Rondvraag. 

 Sluiting. 
De middag wordt afgesloten met een feestelijke Bingo met fantastische prijzen. 
 
Activiteitenagenda 
27 oktober  2de ronde klaverjascompetitie  Parochiezaal 
31 oktober  Bijeenkomst voor nieuwe leden Parochiezaal, aanvang 14:00 uur 
  8 november Wandelen met Gini, Startpunt:  In overleg met Gini 0348-415534 
10 november Algemene Ledenvergadering  Locatie De Dam. 
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De Webmaster zoekt 
We zijn bijna zover: Binnenkort gaat onze nieuwe website de lucht in! 
Wat gaat u daarvan merken? In elk geval blijft de website op www.kbowoerden.nl te zien. Als 
u straks dit adres intypt zult u zien dat de opmaak en menustructuur duidelijk is veranderd. 
De activiteitenkalender is overzichtelijker, de opmaak is moderner en er komt meer informatie 
op de website te staan. Bovendien wordt het mogelijk om, als lid, op geplaatste artikelen te 
reageren of zelf een artikel te schrijven en te publiceren. Zo wordt de website dus niet alleen 
als informatie gebruikt maar kunt u ook zelf invloed op de inhoud uitoefenen. 
Omdat deze mogelijkheid, maar ook de toekomstige uitbreiding van mogelijkheden, de 
webmaster meer tijd zal gaan kosten, zoeken wij iemand die affiniteit heeft met computers en 
een back-up en ondersteuning voor Henk wil zijn. 
Vindt u het leuk om, als vrijwilliger, voor de vereniging iets te doen en bent u handig met 
computers of wilt u dat wel beter onder de knie krijgen: Meld u dan aan bij het bestuur.  
 
Notulen Algemene Ledenvergadering KBO Woerden 10 maart 2016 
Aanwezig aantal leden: 47. 
 
Opening 
Voorzitter opent  de vergadering. 
 
Mededelingen: 
Bericht van verhindering ontvangen mevrouw Tomassen, de heer H. Rombout en toekomstig 
bestuurslid mevrouw T. Kroon 
Voorzitter deelt mee dat er samenwerking komt met de PCOB maar dat de afdelingen wel 
zelfstandig blijven in hun activiteiten. 
Gevraagd wordt of er belangstelling bestaat voor een voorlichtingsmiddag van de 
fietsersbond voor senioren. Hiervoor was geen belangstelling. 
 
Notulen ALV 12 november 2015. 
Deze worden goedgekeurd met dank aan de secretaris. 
 
Jaarverslag secretaris. 
Met gebruik van PowerPoint presentatie wordt het jaarverslag toegelicht. 
Interessant was de opbouw van de leeftijden van onze leden, waaruit blijkt dat er  
weinig jonge senioren lid worden. 
 
Jaarverslag penningmeester. 
Ook hier PowerPoint presentatie waarbij het financiën verslag wordt toegelicht. 
De contributie aan de Unie KBO is 13 euro. 
Het eigen vermogen van de KBO Woerden is momenteel 4.717,-- euro. 
Brief van de kascommissie dat de boekhouding akkoord is bevonden. 
 
Benoeming nieuw bestuurslid. 
Aangezien er geen tegen kandidaten zijn voor de functie tweede secretaris wordt 
mevrouw T. Kroon als bestuurslid gekozen. 
 
Rondvraag. 
Er zijn geen vragen. 
 
Sluiting. 
Voorzitter sluit de vergadering. 

 
 
Voorzitter F. Hoefsloot                                     Secretaris J.A. van Roon 
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