
Algemene Vergadering KBO-Zeeland 19 april 2022

Een beknopt verslag van de op 19 april gehouden deze vergadering in het Meulengat te 
Sluiskil.

Na het openingswoord door de voorzitter Wim Jansen, waarin hij wees op het belang van 
ledenwerving, sprak Lilianne van der Ha de overweging uit.

Aan de orde kwamen de aangepaste Statuten van KBO-Zeeland en het Reglement afdelingen 
KBO-Zeeland. De afdelingen werden verzocht hun reacties/goedkeuring vóór 1 mei a.s. bij 
Theo Snel kenbaar te maken, waarna verdere afhandeling volgt.

In het DB van 6 april jl. is besloten meer aandacht te geven aan belangenbehartiging. Het 
wordt voorgesteld een werkgroep Belangenbehartiging in het leven te roepen om zo 
belangenbehartiging vanuit de KBO meer handen en voeten te gaan geven.
In dit kader werd vanuit de KBO-afdeling Middelburg/Veere aandacht gevraagd voor de 
pensioenproblematiek en met name voor de zorgen over het nieuwe pensioenstelsel. Met het 
voorstel om hierover een brief te sturen naar het hoofdbestuur Unie KBO werd ingestemd. 
Ook het bestuur van KBO-Zeeland staat achter dit verzoek.

De kascommissie heeft de Jaarrekening 2021 bekeken en goedgekeurd. Omdat het banksaldo 
in de coronajaren behoorlijk is gestegen wordt eind 2022 gekeken of hiermee iets richting de 
leden kan worden gedaan. 
Het jaarverslag 2021, dat al per mail is toegezonden, wordt nog in gedrukte vorm 
aangeleverd. Het werkplan 2022 werd wel uitgereikt. 

Vervolgens kwam het rooster van aftreden en de daarmee verband houdende personele 
wijzigingen aan bod. 
Voorzitter Wim Jansen is aftredend en is niet herkiesbaar. Een werkgroep bestaande uit Theo 
Snel en Wilfried Staelens is drukdoende een opvolger te zoeken. Lilianne van der Ha neemt 
voorlopig de taak van waarnemend voorzitter op zich.
In de werkgroep Identiteit en Pastoraat is het voorzitterschap overgegaan van Tom 
Brooijmans op Rob Rijkschroeff. Rob stelde zich voor en deelt mee dat de naam van de 
commissie is gewijzigd in Commissie Mens en Religie. In de NieuwsFlitZ licht hij deze 
wijziging binnenkort toe.
In de Kring Noord- en Midden-Zeeland zijn Theo Snel en Kees Rentmeester herbenoemd als 
voorzitter en vicevoorzitter.
Afscheid werd genomen van Marianne Langerak. Zij heeft een grote staat van dienst, 
allereerst in het bestuur van de KBO-afdeling Axel en vervolgens als lid van de commissies 
ledenwerving, Identiteit en Pastoraat en Kaderbeleid. Voor al dit vrijwilligerswerk werd zij 
door Wim Jansen van harte bedankt en ontving een mooie bloemenmand als geschenk.



Ook werd afscheid genomen van Tom Brooijmans, die in 2012 deken Jan Aarts opvolgde als 
pastoraal adviseur van KBO Zeeland. Vanaf nu vervalt de functie van pastoraal adviseur. Ook 
hij ontving dank van Wim Jansen hetgeen werd onderstreept met een mooie attentie.

Als afsluiting van de vergadering werd afscheid genomen van Wim Jansen. Hij werd 
toegesproken door Lilianne van der Ha, die hem voor al zijn inzet prees en bedankte met een 
cadeaubon. Ook Wim’s echtgenote werd in deze dank betrokken en ontving een 
bloemenmand. Als speciale verrassing ontving Wim de zilveren KBO-speld, hem opgespeld 
door zijn echtgenote Clementine. Wim dankte vervolgens eenieder voor de mooie tijd die hij 
bij KBO-Zeeland had en de zeer prettige samenwerking en onderlinge verstandhouding.

Het volledig onverkorte verslag kunt u lezen op de website van KBOZKLD.nl

Riek van Zeventer


