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Algemene Ledenvergadering KBO afdeling Zeelst 

 
Uitgestelde jaarvergadering 2020 hoe verder?  

 
Beste Leden, 

 
Veel Afdelingen hebben hun jaarvergadering van april verplaatst naar een 

datum na de zomervakantie. Zo ook de KBO afdeling Zeelst 
In april en mei gingen we er nog vanuit dat na 1 september weer een normale 

jaarvergadering gehouden zou kunnen worden. Door de voortdurende 

anderhalve meter-regels en de vragen rondom ventilatie blijft het echter lastig, 
en onverantwoord, om grote groepen mensen bij elkaar te brengen. Statutair 

moet er wel een jaarvergadering gehouden worden. 
Het bestuur heeft de ALV voor KBO afdeling Zeelst daarom nu vastgelegd voor  

donderdag 15 oktober 2020.  
  

AGENDA: 
 

1. Opening door de voorzitter 
2. Mededelingen 

3. Vaststellen agenda 
4. Vaststellen verslag van de jaarvergadering van 21 maart 2019 

5. Jaarverslag van de Secretaris 
6. Financieel jaarverslag van de Penningmeester 

7. Verslag van de kascontrole commissie 

- Dhr. Meeuwis Dhr. Bijnen   
8. Benoemen kascontrole commissie 2020 

- Dhr. Meeuwis => aftredend en niet herkiesbaar 
- Dhr. Bijnen  

- Mevr. Van Pinxteren 
9. Verkiezing bestuursleden 

- Kees van der Aa => aftredend en niet herkiesbaar 
- Hans van Hak  => aftredend en herkiesbaar 

- Corry Coolegem       => aftredend en voor 1 jaar herkiesbaar 
- Jos van Delft           => aftredend en niet herkiesbaar 

- Voordracht: Leo Loijen => Lid van bestuur, Activiteiten 
- Voordracht: Anny Castelijns => Lid van bestuur, Secretaris   

- Kascommissie: => een reservelid voor 2021 
 

10. Rondvraag 

 
Sluiting 
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Wat kan er wel? ( aanbeveling juridisch afdeling KBO Brabant)  
De ‘Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid’ geeft een aantal 

mogelijkheden. Met de regels in de statuten van de Afdelingen komen we 
vervolgens tot een praktisch voorstel. Daarin kiezen we voor een combinatie 

van:  
- fysieke vergadering (die mag alleen worden overgeslagen als de vergadering 

echt online te volgen is, en dat is voor onze doelgroep geen reële optie);  

- stemmen via volmacht (zoals de modelstatuten toestaan);  

- én stemmen via e-mail. 

  
 

  
Het wordt dus dit jaar een sobere vergadering zonder discussies e.d. 

De jaarvergadering is zoals u al heeft begrepen deze keer geen sociale 
aangelegenheid maar een noodzaak om aan de regels te kunnen voldoen.  

Als u naar de vergadering wilt komen bent u uiteraard van harte welkom, 
meldt u aan via de mail ledenadmkbozeelst@gmail.com of via het 

stem/aanmeld formulier. 

 
Inzage in de financiële en juridische stukken is mogelijk op 8 oktober van 

14.00-15.00 uur in het patronaat. Aankruisen ALV bezoek en/of inzage 
financiële stukken 

 
U kunt u aanmelden door het aanmeldformulier voor 1 oktober in te leveren in 

de groene brievenbus bij de Willibrorduskerk. 
 

U kunt ook uw stem laten horen via het bijgevoegde stemformulier.  
Inleveren stemformulier voor 8 oktober in de groene brievenbus bij de 

Willibrorduskerk 
(Vul het wel volledig in anders kunnen we uw stem niet mee laten wegen.) 

Aankruisen wat uw stem is 
 

Dank voor uw begrip. 

Bestuur KBO Zeelst 
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Stem/aanmeldformulier 
Aanmeldformulier: 
O Ik meld me aan voor de ALV vergadering van donderdag 15 okt. Zaal st Joris 14.00 

uur 
O Ik meld me aan voor inzage in de financiële en juridische stukken 8 okt. in het 

Patronaat van 14.00-15.00 uur 
 
Naam: _________________________________________ 

 
Lidmaatschap nummer: 3550 _ _ _ _  

 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Stemformulier: 
Naam: _________________________________________ 

 
Lidmaatschap nummer: 3550 _ _ _ _  
 

Herkiesbaar bestuur: 
Hans van Hak Penningmeester  O  Akkoord 

     O Niet akkoord 
O Pas me aan bij de meerderheid van stemmen 

Nieuwe leden bestuur: 
Leo Loijen Activiteiten   O  Akkoord 
       O Niet akkoord 

     O Pas me aan bij de meerderheid van stemmen 
 

Anny Castelijns Secretaris  O  Akkoord 
       O Niet akkoord 
     O Pas me aan bij de meerderheid van stemmen 

  
   

 

 
 
Naam: _________________________________________ 

 
Lidmaatschap nummer: 3550 _ _ _ _  

 
Herkiesbaar bestuur: 
Hans van Hak Penningmeester  O  Akkoord 

     O Niet akkoord 
O Pas me aan bij de meerderheid van stemmen 

Nieuwe leden bestuur: 
Leo Loijen Activiteiten   O  Akkoord 
       O Niet akkoord 

     O Pas me aan bij de meerderheid van stemmen 
 

Anny Castelijns Secretaris  O  Akkoord 
       O Niet akkoord 
     O Pas me aan bij de meerderheid van stemmen 
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