SLUISKIL voor senioren van vandaag en morgen
December 2021/Januari 2022
Het bestuur van KBO Sluiskil gewijzigd per 5 nov. 2021 bij de ledenvergadering:
Interim voorzitter KBO Sluiskil:
Frans Tollenaar, tel. 0115-612914; email: ftollena@kpnmail.nl
Penningmeester KBO Sluiskil :
Dianne Porreij-Pijcke, tel. 0115-471846; 06-52711727; email : diannep@hotmail.nl
Interim secretaris KBO Sluiskil:
Maurice Scholter, tel. 06-26749113; email: mejmscholter@gmail.com
Bestuursleden KBO Sluiskil:
Piet de Kerf, tel. 0115-472101; email: damkerf@zeelandnet.nl
Lieve de Waal-Colsen, tel. 0115-472077; email: bowaal@zeelandnet.nl
Jan de Waal, tel. 06-21992219; email: peperoni@kpnmail.nl
Ledenadministratie KBO Sluiskil:
Ans Hage, tel. 0115-471419 ; email: anshage@zeelandnet.nl
Webmaster KBO Sluiskil:
Adrie Minnik, email: minnik@kpnmail.nl
Leden van KBO Sluiskil digitaal bereiken; via mail (adressen).
Beste leden, toekomstgericht wordt en is in feite heel veel digitaal. Op het ledenbestand is
een redelijk aantal mailadressen bekend en wordt er omzichtig mee omgesprongen; conform
AVG, privacywet. Hebt u een mailadres en nog niet bij de afdeling bekend, wilt u dit dan
kenbaar maken? Wij kunnen dan ook informatie naar u toesturen wat niet met het KBOPCOB Magazine wordt meegegeven (bv. de KBO Zeeuwse NieuwsFlitZ; KBO-PCOB NU en
verder relevant). We kunnen u dan, indien nodig sneller informeren. Verandert u van
mailadres: dan graag ook doorgeven. Dus vrijblijvend informeren we of u bereid bent uw
mailadres aan ons te verstrekken. Geef het door aan een van genoemde bestuursleden.
Bij voorbaat dank.

Kerstattentie voor de leden van KBO afdeling Sluiskil
Beste leden, In deze ongewisse tijd heeft het bestuur van KBO Sluiskil unaniem met
liefde besloten om enige dagen (20/21 dec.) voor de kerst een kerstattentie bij U te
bezorgen. Bij of tijdens de rondbrengronde met het KBO-PCOB Magazine op
woensdag 1 december wordt overlegd wanneer deze bezorging zal plaatsvinden.
Het bestuur van KBO Sluiskil
Contributie 2022 KBO afdeling Sluiskil
Beste leden, de contributie voor het jaar 2022 is gelijk aan de contributie van dit jaar.
De factuur van de contributie is ingesloten bij het KBO-PCOB Magazine.
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VOORWOORD

OPDRACHT
Beste leden van KBO afdeling Sluiskil,
Een vereniging vormt een belangrijk sociaal steunsysteem in
een (dorps)samenleving. Een vereniging (of een plaatselijke
afdeling van een landelijke organisatie) is een orgaan waarbinnen men verbinding zoekt en waar
naar elkaar wordt omgezien. Het geheel van verenigingen draagt in belangrijke mate bij aan de
dynamiek en leefbaarheid van een samenleving.
Verenigingen kunnen hun maatschappelijke of statutaire rol niet vervullen zonder de inzet van
allerhande vrijwilligers: bestuurders of mensen die zich anderszins willen inzetten om de leden
te gerieven.
In toenemende mate ervaren verenigingen problemen om de continuïteit in de bestuurbaarheid
te waarborgen omdat zich onvoldoende vrijwilligers aanbieden om het geheel naar behoren te
laten functioneren. Ook plaatselijke seniorenorganisaties zoals KBO en PCOB lijden ernstig onder
dit verschijnsel. We hebben recentelijk in de gemeente Terneuzen de opheffing meegemaakt
van PCOB Axel en van KBO Terneuzen. Niet door ledengebrek maar door onvoldoende
bestuurskracht. Ook voor KBO Sluiskil dreigde dit sombere scenario doordat de vacatures van
voorzitter en secretaris gedurende langere tijd niet konden worden ingevuld.
De zittende bestuurders hebben hiervoor gelukkig tijdig en indringend gewaarschuwd.
Tijdens de jaarvergadering van KBO Sluiskil van 5 november is, weliswaar tijdelijk, in de invulling
van de vacatures van voorzitter en secretaris voorzien. De aanwezige leden hebben unaniem
ingestemd met de benoeming van Maurice Scholter tot secretaris en van Frans Tollenaar tot
voorzitter en dit voor de periode van maximaal 1 jaar of zoveel korter als mogelijk is. Maurice
Scholter is secretaris van KBO-PCOB Axel en kringvoorzitter van de KBO kring Terneuzen. Frans
Tollenaar maakt deel uit van het bestuur van PCOB Terneuzen. Beiden hebben zitting in de KBOPCOB werkgroep belangenbehartiging in de gemeente Terneuzen.
De opdracht aan het voltallige bestuur van KBO Sluiskil is duidelijk: Het beschikbaar hebben van
een volwaardig bestuur tegen het eind van 2022.
De huidige constructie staat symbool voor de groeiende behoefte aan plaatselijke samenwerking
tussen KBO en PCOB afdelingen om voor de leden een organisatie te blijven die er toe doet en
een gewaardeerde gesprekspartner is voor openbaar bestuur en maatschappelijke
(zorg)instellingen.
Wij zijn de reeds zittende bestuurders en overige vrijwilligers van KBO Sluiskil veel dank
verschuldigd voor hun inzet om hun afdeling overeind te houden. Niets gaat namelijk vanzelf.
Ik wens u en allen die u dierbaar zijn goede en bezin-volle kerstdagen en een in alle opzichten
voorspoedig en gezond 2022.
Frans Tollenaar, voorzitter a.i.
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Verslag van jaarvergadering KBO Sluiskil op vrijdag 5 november 2021.
Om 14.00 uur worden een vijfenveertig tal leden verwelkomd in ‟t Meulengat in Sluiskil met koffie/thee
en koek. Rond 14.15 uur worden de leden welkom geheten door plaatsvervangend voorzitter Piet de
Kerf; ook met name voor Wim Jansen, voorzitter KBO Zeeland, Frans Tollenaar, bestuurslid PCOB
Terneuzen, Maurice Scholter, secretaris KBO-PCOB Axel en Wim Schoonis en Antoine de Coninck
(voorzitter en secretaris KBO Sas van Gent/Westdorpe).
Naast Piet zijn van het bestuur van Sluiskil present Dianne Porreij-Pijcke (penningmeester), Lieve de
Waal-Colsen en Jan de Waal (“doeners”). Ook Adrie Minnik (webmaster), enkele foto‟s nemend.
Piet vertelt over het jaar 2020 met de corona perikelen en het niet kunnen doorgaan van activiteiten
zoals de jaarvergadering; alsmede de corona toestand momenteel en de bestuursproblemen die KBO
Sluiskil ondervind en waarom de genoemde heren aanwezig zijn. Tot slot vraagt Piet een moment van
stilte voor overleden leden. Vervolgens komt de penningmeester Dianne Porreij-Pijcke aan het woord
om verslag uit te brengen over het financiële jaar 2020.
Er is in het jaar 2020 enig verlies geleden, maar KBO Sluiskil is financieel een gezonde vereniging.
De kascontrole is uitgevoerd, maar de twee kascommissieleden konden door omstandigheden niet
aanwezig zijn bij de jaarvergadering; beiden hebben wel een handtekening geplaatst en decharge
verleend aan het bestuur van KBO Sluiskil. Omdat er vorig jaar geen jaarvergadering is
georganiseerd, niet heeft kunnen plaatsvinden, rijst de vraag om twee kascommissieleden aan te
stellen voor volgend jaar; hierop wordt gereageerd door hr. Bertus Wieles en hr. Antoine de Coninck.
Het volgende agendapunt is de bestuursverkiezing; waar veel aan gelegen is m.b.t. het bestuurlijk
voortbestaan van KBO Sluiskil. De aanwezige leden vragend of er onder hun kandidaten zijn voor een
bestuursfunctie, levert niets op. Wel is er voor aanvang van de vergadering een lid, die bereid is om
op te treden als vrijwilliger en expertise gevend hand en span diensten wil verrichten.
De plaatsvervangend voorzitter is dus genoodzaakt, om voor tijdelijke waarborg te bewerkstelligen,
het woord te geven aan de voorzitter van KBO Zeeland, Wim Jansen.
En dit is voor een afdeling met een bestand van 150 a 160 leden zeker de moeite waard.
De voorzitter van KBO Zeeland spreekt de vergadering toe en deelt mede, dat er een alternatief is
voor een bestuurlijke „doorstart‟; Frans Tollenaar, inwoner Sluiskil, bestuurslid PCOB Terneuzen, is
bereid voor de duur van een jaar op te treden als interim voorzitter van KBO Sluiskil.
Wim geeft het woord aan Frans; Frans stelt zich voor en merkt op, dat Sluiskil op meerder gebied in
moeilijk vaarwater zit (voetbalclub, speeltuin); hij wil de KBO afdeling in Sluiskil helpen.
Vervolgens deelt Wim mede, dat voor de functie van secretaris Maurice Scholter, kringvoorzitter KBO
afdelingen groot Terneuzen, bereid is voor de duur van een jaar interim op te treden.
Vanuit de zaal komt de vraag of het fuseren, samengaan met andere afdeling(en) een goede
oplossing is? Wim antwoordt hierop, dat dit mogelijk is, maar dat dit sowieso ledenverlies oplevert;
daar zijn voorbeelden van. De invulling van de vacatures van voorzitter en secretaris door genoemde
personen wordt aan de aanwezige leden voorgelegd; unaniem zijn de leden het met deze optie eens.
Frans en Maurice zijn ook vertegenwoordigd in de werkgroep KBO-PCOB belangenbehartiging
gemeente Terneuzen. Wim Schoonis, voorzitter KBO Sas van Gent/Westdorpe, neem het woord en
roep de leden op om vertrouwen te hebben in de nieuwe bestuursleden en onder de leden en buiten
de KBO afdeling trachten binnen het komende jaar kandidaten te vinden voor een bestuursfunctie; hij
wenst het bestuur van KBO Sluiskil succes.
De vergadering wordt gesloten met dank uitsprekend voor de positieve inbreng van eenieder, gevolgd
door pauze met koffie/thee. Daarna volgt de eerste bingoronde met mooie prijzen; iedereen doet hier
aan mee. Tussendoor een pauze met een gratis drankje.
Tot slot de tweede bingoronde; per ronde 3 prijzen; de laatste ronde zelfs een extra prijs.
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Financieel overzicht 2020 KBO Sluiskil
Inkomsten
Contributie
Donatie
Loterij jaarvergadering
Kaarten/Bingo
Lunch alg. ledenverg.
Feest KBO Zeeland
Opbrengst fietstocht
Opbrengst bar

Totaal

€3.384,00
€

61,52

€3.445,52

Kas en banksaldo 1-1-2020

Uitgaven
Afdracht KBO Zeeland
Attenties bij ziekte/jubilea
Bestuurskosten
Onkosten jaarvergadering
Onkosten Kaarten/Bingo
Onkosten fietstocht
Onkosten kopieën
Onkosten bank
Onkosten website
Afdracht bar Meulengat
Gedeelde kosten S.W.O.S
Kerstactie
Retour contributie
Saldo
Totaal

Saldo’s 2020
Kas
€ 127,35
ABN AMRO….540 €2.845,91
ABN AMRO….341 €3.518,36

€2.340,60
€ 132,10
€ 378,32
€ 74,14

€ 95,00
€ 116,40
€ 52,31

€ 608,90
€ 42,00
€ -394,25
€3.445,52

€6.491,62

Saldo over 2020
Ontvangen contributie 2020 in 2019
Ontvangen contributie 2021 in 2020

Kas en banksaldo 31-12-2020

€ -394,25
€2.439,00
€2.205,00
€5.863,37
Kas
ABN AMRO….540
ABN AMRO….341

€197,85
€2.147,16
€3.518,36

€5.863,37

Dianne Porreij-Pijcke, penningmeester
DIRECTEUR MARCEL STURKENBOOM VERTREKT BIJ KBO-PCOB
Directeur Marcel Sturkenboom vertrekt bij KBO-PCOB. Aanleiding is de plotselinge ernstige
ziekte van zijn vrouw. Hij zal haar bijstaan in de periode van langdurige en intensieve
behandelingen. Dit betekent dat hij zijn werkzaamheden als directeur KBO-PCOB per 15
oktober heeft afgerond. De procedure voor het vinden van een interim directeur en voor de
definitieve invulling van de directeurspositie is inmiddels in gang gezet door het bestuur.

Hopelijk voor iedereen geborgenheid en begrip tijdens de komende feestdagen
naar het nieuwe jaar 2022 toegewenst!
Het bestuur van KBO afdeling Sluiskil
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