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Afgelopen activiteiten

Verenigingszaken

In deze nieuwsbrief brengen wij u op de
hoogte van de ontwikkelingen binnen onze
afdeling. Zowel landelijk/ provinciaal als
plaatselijk staat er veel te gebeuren. De
ontwikkelingen bij Unie KBO/PCOB roepen
heel veel vragen op. Diverse provincies
hebben hun lidmaatschap uit onvrede reeds
opgezegd bij deze landelijke organisatie. Ook
KBO Limburg heeft het lidmaatschap per 1
januari 2023 bij de (landelijke) Unie KBO/
PCOB opgezegd. Met het opzeggen van dit
lidmaatschap hadden wij en alle afdelingen
die bij KBO Limburg zijn aangesloten gehoopt
dat de afdracht van de contributie hierdoor
flink naar beneden zou worden bijgesteld.
Helaas is de afdracht van € 18.44 die wij als
afdeling in 2023 zouden moeten afdragen
slechts verlaagd naar € 15.82. Uit de
ledenenquête die we gehouden hebben is
gebleken dat nagenoeg niemand gebruik
maakt van de diensten die je bij KBO Limburg
kunt afnemen. Dit riep bij ons de vraag op wat
de meerwaarde dan uiteindelijk nog is van
deelneming aan KBO Limburg. Dit alles heeft
uiteindelijk geleid tot een voornemen om het
lidmaatschap bij KBO Limburg op te zeggen
en aan te sluiten bij een andere landelijke
organisatie met 3 miljoen leden en met een
afdracht van ruim € 6,- p.p. minder.

Op 25 november houden we een extra
ledenvergadering omhier uitleg over te geven
en te stemmen over het voorstel tot
beëindiging van het lidmaatschap bij KBO
Limburg. Onze leden zullen niets van deze
overstap merken omdat nagenoeg alle
faciliteiten hetzelfde blijven, alleen met het
voordeel dat we extra middelen beschikbaar
hebben om nóg meer voor u te kunnen
betekenen. De bijdrage aan activiteiten
kunnen we op deze wijze extra laag houden
en we hebben ook de mogelijkheid om meer
activiteiten zonder bijdrage aan te bieden.
Daar dit een belangrijke stap is die KBO
Gennep in samenwerking met KBO Milsbeek
en Heijen voornemens is te gaan zetten,
roepen wij onze leden op naar deze extra
ingelaste vergadering te komen. Bij deze
nieuwsbrief vindt u een ledenbrief waarin u
hierover meer informatie aantreft. Ook is de
agenda van deze vergadering bijgevoegd.

Verder vindt u in deze nieuwsbrief aankon-
digingen van aanstaande activiteiten en korte
verslagen van activiteiten die in de afgelopen
periode plaatsvonden.

laatste informatie over de
eenmalige energietoeslag
vindt u op deze website:

https://www.gennep.nl/eenmalige-energietoeslag
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Agenda Goede Herder
Wekelijkse vaste activiteiten:
Maandag: 13.30u - 16.00u: Computerclub

Dinsdag: 10.30u - 12.00u: Soos: kopje koffie+praatje
14.00u - 16.30u: Koersbal
19.00u - 21.30u Koersbal

Woensdag: 09.30u - 10.30u: Zingen.

13.30u - 17.30u: Bridgen

14.00u - 16.00u: Jeu de Boules

Donderdag: 09.30u - 11.30u: Schilderen

14.00u - 17.00u: Soos / kaarten

20.15u - 00.00u: Schaken

Vrijdag: -----

Wandelen 50+ (vrij. 28/10)

Noteer in uw agenda: 28 okt. 2022: Wandelen bij
het Reindersmeer in Well. Verzamelen bij
bosbrasserie in de Sluis, Bosserheide 3e
5855EAWell.Graagvooraf telefonischmeldenbij
GerNoij. Tel. 0485 - 213404 of 06-15558679 (Voormeerijders
geldt een bijdrage van 2,50)(nb. 25/11 gaan we wandelen
vanaf het zweefvliegveld in Malden).
Themamiddag 'Wonen' (di 8/11 MFC GH 14.00u)
Op dinsdag 8 november aanstaande organiseert de KBO van
14.00u – 17.00u een themamiddag over “Wonen”. In nauwe
samenwerking met de gemeente Gennep besteden we die
middag aandacht aan een aantal onderwerpen die betrekking
hebben op het wonen door ouderen. In de vorige nieuwsbrief
en op de website van de KBO staat de volledige tekst met de
inhoud van deze middag. Een interessante bijeenkomst voor
iedereen die meer wil weten over de woonmogelijkheden
voor ouderen en wat de gemeente voor u kan betekenen. Er
is nog plek. U kunt zich nog opgeven bij Annie Vorstenbosch
telefonisch of via de mail. (gegevens: onderaan blad 1)

Interesse in stamboomonderzoek? (vr 18/11 14.00-16.00u)

De interesse in stamboomonderzoek is de laatste jaren
behoorlijk toegenomen. Niet in de laatste plaats door
programma's als "Spoorloos" of "Verborgen verleden". In dat
laatste programma zoeken speuders naar het familieverleden
van een bekende Nederlander. Bij stamboomonderzoek
doemen verschillende vragen op. Bijv. "Hoe begin ik zoiets?"
of "Waar vind ik mijn bronnen?"; Welke software kan me
helpen bij het in kaart brengen van alle familierelaties?
In de workshop, die door Mientje Jansen (KBO computerclub)
wordt gegeven, worden deze en andere vragen beantwoord.
Zij gebruikt het programma Aldfaer, een populair uitgebreid
Nederlandstalig computerprogrammavoor het vastleggen van

Kerstmarktreis Münster 30/11 (volgeboekt)

De reis naar de kerstmarkt in Münster is met 60 personen
volgeboekt. Voor degenen die nog moeten betalen: de prijs
is €51.50. Wij vragen u vriendelijk om dit bedrag z.s.m. over
te maken naar banknr. NL 35 RABO 0140 6022 83 t.n.v. KBO
Gennep o.v.v. Münster 30/11

Op 17 januari organiseren we een
themamiddag over dementie en Alzheimer.
Tijdens de middag wordt ook speciaal
aandacht geschonken aan de rol van de
mantelzorger. In de volgende nieuwsbrief
ontvangt u meer informatie en krijgt u de mogelijkheid zich
voor deze themamiddag aan te melden.

Kienen 22/11 14.00u

Op di 22/11 is er vanaf 14.00u weer
kienen in de Goede Herder. Naast KBO-
leden zijn ook alle leden van de
Zonnebloem van harte welkom!

Vooraankondiging themamiddag dementie 17/01

stamboomgegevens. Heeft u belangstelling? Mail of schrijf
een briefje met uw naam en telefoonnummer en lever dat in
bij Annie Vorstenbosch of de witte brievenbus in de GH.

Holiday on Ice (vr. 6/01/2023) (de laatste plekken!)

In samenwerking met KBO-
Milsbeek bieden we op 6 januari
een reis aan naar een voorstelling
van Holiday on Ice in Maastricht.
Op 6 januari 2023 vertrekken we

om 12.45u, aanvang show 15.00 uur. Terugreis om 18.00 uur.
De kosten voor de reis en zitplaats 1e rang bedragen
€ 75,- Indien je mee wilt uiterlijk 28 oktober aanmelden bij
Marjory v.d. Spek, 06-44778268 of aanmelden via de mail:
marjoryvanderspek@outlook.com. Dus....voor deze reis
aanmelden bij Marjory v.d. Spek en niet bij Annie!
(18/10 er zijn nog 8 plaatsen beschikbaar)

In 2020 en in 2021 moesten we jammer
genoeg de kerstbijeenkomst annuleren,
maar dit jaar gaan we hopelijk op 14
december weer een fijne sfeervolle
bijeenkomst met elkaar houden. In deze
nieuwsbrief vindt u op een apart blad de
uitnodiging met een aanmeldstrookje voor
deze kerstbijeenkomst. Wacht vooral niet
te lang met het invullen. De aanmelding
moet voor 26 november binnen zijn. Na

aanmelding en betaling ontvangt u van ons de uitnodiging. Die
uitnodiging is tevens uw toegangsbewijs.

Kerstviering wo 14-12 14.00u
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Kermissoos (di 11/10)

Op 11/10 geen gewone dinsdag soos maar een gezellige
kermismiddag. De bijeenkomst werd opgeluisterd met het
geweldige, zestien man sterke, Senioren Orkest Noord-
Limburg. En dat was te merken ook! Niet alleen aan de
opkomst, er was veel belangstelling, maar ook aan het
enthousiasme van de aanwezigen. Onder het genot van een
kopje koffie of thee en al dan niet een (alcoholisch) drankje
genootmenmet volle teugen van de prachtige klanken die het
orkest ten gehore bracht. Spontaan gingen daarbij bij
sommige aanwezigen de voetjes van de vloer en werd er een
dansje gewaagd! Een tevredenen voldaanpubliek liet aan het
eind van het optreden hun waardering blijken met een
geweldig applaus. De voorzitter bedankte de dirigent en
daarmee het hele orkest. Hij gaf aan dat, als het aan hem ligt,
dit zeker niet de laatste keer is geweest dat dit gezelschap
optrad in de Goede Herder.

Sam en Tusker zijn al 20 jaar samen en
trekken in een camper door Engeland. Ze
bezoeken familie, vrienden en plaatsen
uit hun verleden, maar het is geen
gewone vakantie. Deze tijd die ze samen
hebben, is het belangrijkste in hun leven
geworden. Tusker’s dementie is de
laatste jaren erger geworden en de reis
door het verleden moet ruimte maken
voor een onzekere toekomst. Geheimen
worden onthuld, plannen vallen in duigen

en hun liefde biedt geen vanzelfsprekende oplossingmeer. Ze
moeten zich afvragen wat het betekent lief te hebben in de
schaduw van een ingrijpende ziekte. De film begint om 15.45
uur en op vertoon van uw KBO-lidmaatschapskaart geldt een
gereduceerd tarief. Het is noodzakelijk tevoren te reserveren
(gratis). (telefonisch via het nummer 024 - 622 13 46 of als u via het internet

boekt www.cinetwins.nl. Bus 83 stopt vlakbij.

Seniorenbios Malden di 08/11 15.45u

Molukse middag di. 4/10

Een druk bezochtemiddagmet 90 KBO-/Zonnebloemleden en
20 Molukse gasten in de Goede Herder. Een afwisselend
programma met zang, dans en muziek vergezeld van een
aantal heerlijke oosterse hapjes. Het geheel werd vlekkeloos
aan elkaar gepraat door Seth Wattimena. De (300) hapjes en
cakes waren gebakken door mevr. Tina Mokkink, die de
organisatie van deze middag van zijde van de Molukse
gemeenschap voor haar rekening nam. Nadat de KBO-/
Zonnebloemleden de Molukse deelnemers een hartelijk
dankjewel applaus hadden gegeven keerde men rond 16.30
tevreden huiswaarts.

Verslag afgelopen activiteiten

DeRaboClubsupport actie 2022heeft voordeKBOGennepeen
bedrag van € 751,82 opgeleverd. Dank aan elk lid dat ons zijn /
haar stem heeft gegeven. Met dit bedrag kunnen we leuke
activiteiten die we voor u organiseren, financieel
ondersteunen.

Rabo clubsupport opbrengst 2022
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pme 11-2022

Aankondiging algemene ledenvergadering
Gennep, oktober 2022

Geachte leden,

ln de Algemene Ledenvergadering van 24 juni 2022 is besloten het lidmaatschap bij KBO Limburg vóór 1 juli 2022
pro forma op te zeggen met als einddatum 1 januari 2023. Verder is hierbij toegezegd nader te onderzoeken hoe
de belangen van de leden het beste gediend zijn. ln een extra ledenvergadering zal een voorstel hiertoe worden
geformuleerd dat in stemming wordt gebracht. lmmers, de ledenvergadering beslist.

Pro forma opzegging

Wij hebben vóór 1 juli 2022 het lidmaatschap bij KBO Limburg pro forma opgezegd per 1 januari 2023. Hiermee is
voorkomen dat we hinder ondervinden van een eventuele opzegtermijn, waardoor opzegging per 1 januari
aanstaande niet mogelijk zou zíjn. Los hiervan heeft KBO-Limburg het lidmaatschap bij de landelijke Unie KBO pro
forma per 1 januari 2023 opgezegd en reeds een extra ledenvergadering uítgeschreven. Over dit lidmaatschap
stemmen dan de leden, zijnde de afdelingen uit Limburg die aangesloten zijn bij KBO Limburg.

Voortgang onderzoeken

Het belangrijkste knelpunt is de hoge afdracht aan KBO Limburg 2022: € 18,08 per lid en de jaarlijkse verhoging
hierop. Hierdoor bleef er na aftrek van de contributie van € 22,= per lid te weiníg over om de bijdrage aan
actíviteiten voor u laag te kunnen houden. Overigens is in het recente voorstel van Limburg de afdracht per lid voor
2023 teruggebracht tot € 15,94. Ook KBO Limburg sluit zich dan aan bij de Koepel van Gepensioneerden (KG) in
plaats van de Unie KBO. Het huidige magazine KBO/PCOB wordt dan vervangen door een ander blad.

Daarnaast bestaat de indruk dat weinig gebruik wordt gemaakt van de landelijke en provinciale internetpagina en
helpdesk. De resultaten uit de in september gehouden enquëte bevestigen dit. Deze itemsmaken een lidmaatschap
met KBO Limburg minder noodzakelijk.

Voorstel

We hebben naar alternatieven gezocht en denken deze gevonden te hebben. We hebben o.a. oriënterende
gesprekken gevoerd met FASv (Federatie van Algemene Seniorenverenigingen) en afdelingen die zich bij FASv
hebben aangesloten. Ons voorstel is nu aansluiting bij FASv, waarmee we ook lid worden van de KG. Hiermee zijn
de landelijke belangenbehartiging en de ledenvoordelen (denk aan díverse kortingen) gewaarborgd. Deze
ledenvoordelen zijn vergelijkbaarmet de huidige situatie. ln plaats van het huidige "KBO-PCOB-magazine" ontvangt
u dan het "Vijftig+-magazine". De afdracht per lid aan FASv zal voor 2023 op basis van de huidige kennis € 9,83
bedragen, waarmee we € 6,11 per lid besparen oftewel zo'n € 5.000,= per jaar. Hiermee kunnen we nog meer voor
u betekenen.

Extra ledenvergadering

Tijdens de extra ledenvergadering van 25 november a.s., aanvang 14:00 uur, in MFC de Goede Herder wordt aan
u gevraagd om dít voornemen tot uittreden om te zetten in een definitief uittreden bij KBO Limburg per l januari
2023 en per dezelfde datum toe te treden tot FASv. Deze onderwerpen zullen, zoals de statuten dat eisen, in een
extra ledenvergadering worden behandeld. Bij minder dan 50% vertegenwoordiging van de leden in de eerste
vergadering is vereist dat er een tweede extra ledenvergadering plaats vindt. Deze eventuele tweede vergadering
staat aansluitend gepland om 15.00 uur.
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Wij hopen dat we als bestuur, u hiermee voldoende op de hoogte hebben gesteld. Natuurlijk is er alle
gelegenheid om uw vragen aan uw bestuur te stellen. Graag tot op de extra ledenvergadering op 25
november aanstaande.
Met vriendelijke groet, Namens het KBO bestuur

Gerard van Thiel,
Voorzitter KBO-afdeling Gennep

Het bestuur nodigt alle leden uit voor een

Extra ledenvergadering van KBO ‘ST NORBERTUS’ op

vrijdag 25 november 2022 om 14.00 uur

in de Goede Herder

Agenda.

1. Opening door de voorzitter, de heer Gerard van Thiel.

2. Voorgenomen besluit en toelichting over de opzegging bij KBO Limburg per 1 januari 2023

In juni heeft de ledenvergadering ingestemd met het besluit om pro forma de aansluiting bij KBO Limburg op
te zeggen. Het bestuur heeft tijdens die vergadering toegezegd nader onderzoek te doen naar mogelijkheden
en alternatieven. Dit heeft geleid tot het voorstel de pro forma beëindiging om te zetten naar een definitieve
beëindiging.

Bij deze nieuwsbrief is naast deze uitnodiging een uitvoerige ledenbrief gevoegd. Hierin worden de motieven
en consequenties van de verandering uiteen gezet.

Het voorstel zal door de voorzitter worden toegelicht. Daarna is er alle ruimte voor vragen en opmerkingen.

3. Stemprocedure over het besluit

Over de uittreding bij KBO Limburg vragen de statuten om een besluit van de leden. Bij minder dan 50%
vertegenwoordiging van de leden in de vergadering is vereist dat er een tweede extra ledenvergadering
plaatsvindt.

Het is te verwachten dat we het aantal benodigde leden niet halen en dus houden we na een korte koffiepauze
een tweede ledenvergadering en brengen het voorstel in stemming. Er wordt hoofdelijk gestemd, maar ook
kunnen leden een volmacht afgeven.

4. Rondvraag en sluiting van de extra ledenvergadering.
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Aanmeldstrookje Kerstviering

Kerstviering 2022 op woensdag, 14 december 2022 in Pica Mare

Aanvang: 14.00 uur en de zaal is open om 13.30 uur.

Naam: ………………………………….adres……………………………………………………………..tel.:…………

Naam:…………………………………..adres:……………………………………………………………..tel.:…………

Svp alle namen van deelnemers vermelden met naam en adres. Als vervoer met de wensbus nodig is, dit tijdig

aan Annie doorgeven.

Kosten: € 20,00 p.p. voor leden van KBO Gennep.

€ 22,50 p.p. voor niet-leden van KBO Gennep.

Introducés mogen alleen mee na overleg.

S.v.p. overmaken op banknummer NL35 RABO 0140 6022 83 t.n.v. KBO Gennep o.v.v. Kerstviering 2022.

Strookje ingevuld inleveren voor 26 november 2022-bij Annie Vorstenbosch,

Langeweg 62, tel. 0485 513855 of via de mail: coordinatorkbo@gmail.com


