
Algemene Ledenvergadering 

donderdag 9 april 2020, aanvang 14.00 uur 
 
Het is alweer enige tijd geleden dat wij u allen uitnodigden voor de Algemene 
Ledenvergadering 2020, die gehouden had moeten worden op donderdag 9 april 
2020. 
 
Zoals bekend hebben wij sinds 12 maart 2020 alle activiteiten van onze vereniging 
moeten stilleggen. Inmiddels is de verwachting dat wij binnenkort bepaalde 
activiteiten willen zullen starten. Hierover berichten wij u eveneens in deze 
sooskrant.  
 
Deze vergadering heeft niet plaatsgevonden als 
gevolg van de uitbraak van het coronavirus in maart 
2020. Als gevolg van deze uitbraak is sinds 12 maart 
2020 het sociëteitsgebouw gesloten voor alle 
activiteiten. Het is op dit moment volledig onduidelijk 
wanneer de Algemene Ledenvergadering zou kunnen 
plaatsvinden. 
 
Zeker gelet op het algemene advies aan personen ouder dan 70 jaar en/of personen 
met een kwetsbare gezondheid, om extra voorzichtig te zijn en te overwegen om 
zoveel mogelijk thuis te blijven in combinatie met het voorschrift minimaal 1,5 meter 
afstand te houden, maakt het organiseren van een algemene ledenvergadering 
lastig, zo niet onmogelijk. 
 
De agenda voor de geplande algemene ledenvergadering hebt u kunnen lezen in de 
Sooskrant van maart 2020. Tevens is deze geplaatst op de website.  
Omdat, zoals gezegd de eerstkomende algemene ledenvergadering op zijn vroegst 
na 1 september van dit jaar kan plaatsvinden en mogelijkerwijs zelfs pas in 2021, 
heeft het bestuur gelet op de continuïteit gemeend de navolgende punten uit deze 
agenda onder uw aandacht te brengen: 
 
A. Punt 4 Financieel jaarverslag 2019. 
B. Punt 9 Verkiezing nieuwe bestuursleden. 
 
Ad A 
Het goedkeuren van de jaarrekening en het dientengevolge verlenen van decharge 
aan het bestuur is voorbehouden aan de algemene ledenvergadering. Omdat dit op 
korte termijn niet zal lukken willen wij u bij deze toch op de hoogte brengen van de 
financiële positie van onze vereniging. 
De jaarrekening 2019 werd afgesloten met een batig saldo van € 3.815,00. Het 
banksado bedroeg per 31 december 2019 € 24.643,00. 
In de begroting van 2020 is uitgegaan van een batig saldo van ruim € 6.000,00. Als 
gevolg van de huidige crisissituatie moet er ernstig rekening mee worden gehouden 
dat de definitieve cijfers van 2020 er minder rooskleurig uit zullen zien. 



Eveneens vanwege de huidige crisissituatie is het voor de kascontrolecommissie niet 
mogelijk een gedetailleerde kascontrole uit te voeren. Wij hebben deze commissie 
het exploitatieoverzicht over 2019 doen toekomen alsmede kopieën van de 
bankafschriften, waaruit de saldi aan het begin en aan het einde van het jaar zijn 
aangegeven. Op basis van deze bescheiden heeft deze commissie een verslag 
opgesteld. Dit verslag is elders in deze sooskrant opgenomen. 
 
Zodra het weer kan zal deze kascontrole alsnog een volledige kascontrole uitvoeren, 
waarna het definitieve besluit over het al dan niet goedkeuren van de jaarrekening in 
de daaropvolgende algemene ledenvergadering kan plaatsvinden.  
 
Ad B 

In de sooskrant van maart 2020 hebben wij een toelichting gegeven op 
agendapunt “Verkiezing nieuwe bestuursleden”. Op de uitnodiging dat nieuwe 
kandidaat bestuursleden zich tot 31 maart 2020 konden aanmelden hebben 
wij geen nieuwe aanmeldingen ontvangen. Voor wat betreft de herverkiezing 
van Léon Jansen als bestuurslid en de verkiezing van twee nieuwe kandidaten 
Eric Budé en Peter Toussaint heeft het bestuur unaniem gemeend hier 
uitvoering aan te moeten geven als ware deze personen door de 
ledenvergadering gekozen. Zoals eerder aangekondigd heeft Hans van der 
Starre zijn taken als bestuurslid beëindigd. Inmiddels hebben wij Hans, als 
dank voor zijn jarenlange inspanningen, een gepaste attentie binnen de 
tradities van de vereniging doen toekomen.  
 
Ook dit besluit kan tijdens de eerstkomende algemene ledenvergadering 
worden bevestigd. 

 
Wij vertrouwen erop dat u met het vermelde bij de twee bovenstaande 
agendapunten kunt instemmen. 
 
Wij hebben voor dit jaar besloten u een gedrukt exemplaar van het jaarverslag te 
doen toekomen. Wij hebben dit gedrukte exemplaar gelijktijdig met het juninummer 
van het KBO-PCOB magazine meegestuurd. 
 
Op verzoek van mevrouw Toos van der Zalm plaatsen wij een gedicht wat zij heeft 
ontvangen van haar dochter. Zij gaf te kennen dit als blijk van bemoediging te willen 
delen met alle leden. 
 
Namens het bestuur 
KBO Sittard Stad 
 
 
 
 
Léon Jansen      Jacques Meeuvis 
(voorzitter)      (penningmeester) 
 



Voorlopig tussentijds verslag kascommissie 
jaarrekening 2019. 

 

 
Aan de leden van KBO Sittard Stad. 
 
Vanwege de omstandigheden als gevolg van de huidige crisissituatie is het op dit 
moment niet mogelijk een fysieke controle van de jaarrekening 2019 uit te voeren. 
 
Het is voorlopig ook niet mogelijk een algemene ledenvergadering te houden. 
 
Toch wil het bestuur aan de leden een beknopt overzicht verstrekken van de huidige 
situatie en heeft het bestuur ons gevraagd hierover een beknopt tussentijds verslag 
uit te brengen. 
 
Van de penningmeester hebben wij een exploitatieoverzicht met toelichting alsmede 
kopieën van bankafschriften met begin- en eindsaldi ontvangen. 
 
De jaarrekening 2019 sluit met een batig saldo van € 3.815,77. 
 
Het totale saldo van de beide bankrekeningen bedroeg per 31 december 2019  
€ 24.643,91. 
 
In de ontvangen bescheiden hebben wij geen onvolkomenheden waargenomen, 
maar als gevolg van de genoemde omstandigheden is het nu niet mogelijk een 
volledig en definitief verslag van de controle uit te brengen. 
 
Zodra het weer mogelijk is (en in ieder geval voor de eerstkomende algemene 
ledenvergadering) zullen wij een meer gedetailleerde controle uitvoeren en aan de 
hand daarvan een definitief verslag uitbrengen. 
 
Sittard, 15 mei 2020. 
 
De kascommissie, 
 
Cocky Diepeveen, getekend voor akkoord. 
Jan Biemans. getekend voor akkoord. 
 


