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Voorwoord

We zitten nog volop in Coronati jd om het maar eens zo uit te drukken. Het

houdt ons langer bezig dan ik begin maart dacht. Dat geldt overigens voor

velen van ons. En ik denk dat het ons over een nog veel langere periode

bezig zal houden dan we nu denken.

Het betekent voor ons als bestuur, dat we weinig kunnen organiseren;

samenkomen zit er niet in, gelet op de 1 ,5 m afstand die we voorlopig moeten

bli jven hanteren. Vri jwel ieder van onze leden behoort tot de kwetsbare

groep. Volgens de huidige richtl i jnen zouden we bij elkaar kunnen komen,

maar moeten we wel op 1 ,5 m afstand van elkaar bl i jven. Dat is best ver als

je gehoor, zoals bij de meesten van ons, wat minder is. Door deze maatregel

is het dus niet makkeli jk om bij elkaar te zijn en goed contact te hebben. Het

zal veel moeite kosten de 1 ,5 m afstand tot elkaar te handhaven en het be-

stuur wil niet als een boeman optreden en steeds moeten zeggen “denk aan

afstand houden”. Dan wordt het geen gezell ige bijeenkomst.

We hopen dat u zich thuis kunt vermaken en dat u de dag gevuld kunt kri jgen

met diverse activiteiten. Heeft u een vraag of zit u ergens mee waar we u

mee zouden kunnen helpen, aarzel niet om één van de bestuursleden of

onze Vrijwil l ige Ouderen Adviseur te bellen. Uw vraagstuk kan, denken we,

heel divers van aard zijn en we kunnen u mogeli jk niet alti jd van dienst zi jn,

maar het is het proberen waard. In ieder geval kunnen we u op weg helpen

om de juiste hulp te vinden.

Uiteindel i jk zal de situatie m.b.t. het virus voor ons als ouderen verbeteren.

We roepen u toe: houdt moed, en bli jf vooral voorzichtig ook al mag er nu wat

meer. Bovenal wensen we u toe: bl i jft u gezond en ontvang Gods zegen.

Uw voorzitter
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De ALV vindt plaats via de telefoon

door te bellen naar een speciaal tele-

foonnummer, dat te zi jner ti jd aan de

deelnemers bekend zal worden ge-

maakt.

De ALV vindt plaats op donderdag 1 6 jul i stipt om 1 5.00 uur en zal naar

verwachting maximaal 30 minuten duren.

Deelnemers moeten zich vóór maandag 1 3 jul i 1 0.00 uur opgeven bij de

secretaris; dit kan schriftel i jk, via email of per telefoon.

Mevr. H. van Wijk, Commandeursweg 1 22, 6721 ZP Bennekom .
email : bennekom@pcob50plus.nl telefoon: 031 8-301 366

Instructies hoe de telefonische vergadering precies plaatsvindt, kri jgen de

deelnemers uiterl i jk op de dag vóór de telefonische vergadering aangereikt.

De kosten voor de telefonische vergadering zijn als volgt:

Starttarief € 0,0375 € 0,0826 per minuut

Genoemde bedragen zijn excl. BTW en komen bovenop het standaard-

tarief van uw telefoon (huistelefoon of mobiel). Voor een vergadering van
30 minuten is dit bi j benadering een extra bedrag van € 3,00.
Deelnemers dragen zelf deze kosten. Indien dit voor u te begrotel i jk is, kunt

u deze kosten declareren bij de penningmeester.

Indien u vragen wilt stel len over de agenda of één van de onderwerpen,

moet u deze uiterl i jk dinsdag 1 4 jul i 1 5.00 uur indienen bij het secretariaat.

Vragen kunnen per email , of schriftel i jk worden gesteld.

De ingediende vragen zullen ti jdens de ALV worden beantwoord bij het

betreffende onderdeel.

Van de ALV zal een verslag worden gemaakt. Dit verslag, inclusief de

vragen en beantwoording daarvan, zal aan alle leden worden uitgereikt bi j

de Nieuwsbrief van september.

Telefonische Ledenvergadering (ALV) d.d. 16 juli 2020

De ti jdel i jke noodwet “Covid-1 9 Justitie en veil igheid” d.d. 24-04-2020 geeft

de mogeli jkheid de Algemene Ledenvergadering (ALV) telefonisch te houden.

Het bestuur heeft zich hierover beraden; een bijeenkomst in de Brink zien wij

voorlopig niet tot de mogeli jkheden behoren, zeker niet tot september en

mogeli jk nog lange ti jd daarna niet.

Wij hebben daarom besloten onze ALV

telefonisch te houden.

Dit zal als volgt worden uitgevoerd:

1 .

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.



9.
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Agenda Jaarvergadering

Deze agenda volgt grotendeels de agenda, die in de Nieuwsbrief van maart

heeft gestaan. Omdat de Algemene Ledenvergadering (ALV) dit keer tele-

fonisch gehouden wordt, is deze iets aangepast.

Al le deelnemers kri jgen voorafgaand aan de telefonische vergadering de

benodigde informatie uitgereikt, met de spelregels van de telefonische

bijeenkomst, de agenda van de ALV en de ingediende vragen.

Leden kunnen het Jaarverslag en het Financiële verslag vóór 1 3 jul i bi j

de secretaris aanvragen. De stukken worden dan thuis bezorgd.

1 . Officiële start ALV op 1 6 jul i om 1 5.00 uur

2. Aanwezigheid van deelnemers vaststel len :
oplezen aangemelde namen, bevestiging door genoemde personen

3. Opening door de voorzitter

4. Vaststel len notulen van de Jaarvergadering van 1 4 maart 201 9

en het Jaarverslag 201 9 van de secretaris

5. Financieel verslag 201 9:

a. Toelichting penningmeester op Balans en Resultatenrekening

b. Beantwoording ingediende vragen

c. Verslag kascontrolecommissie door dhr. T. Spaan

d. Décharge bestuur

e. Begroting 2020, toel ichting penningmeester

f. Beantwoording ingediende vragen begroting 2020

g. Benoeming kascontrolecommissie 2021

h. Contributie 2021

6. Aftredende bestuursleden:

mevr. L. Smith-van Grootheest en dhr. G. van Oostveen

7. Benoeming nieuwe bestuursleden:

a. mevr. G. van Peursem, penningmeester

b. dhr. Th. Kok, notul ist

8. Namen van jubilarissen (25 jaar l id) noemen

9. Afsluitende vragenronde

1 0. Sluiting
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Notulen van de Jaarvergadering van 14 maart 2019

Opening

De voorzitter opent de vergadering met het lezen van Mattheus 4:1 -1 1 en

gaat voor in gebed. Hij deelt mee, dat enkele leden met kennisgeving afwezig

zi jn.

Notulen Jaarvergadering maart 2018 en Jaarverslag 2018

De notulen van de Jaarvergadering en het Jaarverslag 201 8 worden goed-

gekeurd door de vergadering met dank aan Leny Smith-van Grootheest en

Heleen van Wijk-Coumou.

Financieel jaarverslag penningmeester

De penningmeester l icht de jaarrekening toe en vraagt de vergadering om

goedkeuring. Die wordt met applaus bevestigd. Ook de begroting 201 9 wordt

toegelicht: een positief i .p.v. negatief resultaat, wat te danken is aan o.a.

verlaging van de afdracht aan hoofdkantoor KBO-PCOB. Tevens zullen de

kosten van de nieuwsbrief lager uitval len, nu wij een eigen nieuwsbrief

uitgeven. De controle is uitgevoerd door dhr. C. Jochemsen en dhr. D. Smith.

Dhr. Smith doet verslag; hi j complimenteert de penningmeester voor zijn

accurate financiële verslaglegging, zoals PCOB Utrecht dit verwacht.

Na enkele steekproeven gedaan te hebben, stelt hi j voor om het bestuur voor

het gevoerde beleid en de penningmeester voor de administratieve verwer-

king te déchargeren. Deze décharge wordt door de vergadering verleend met

applaus. Wel gaf de kascontrolecommissie aan, dat men zich zorgen maakt

over de terugloop van het aantal leden. Bestuur zou zich kunnen beraden om

wat jongere leden te enthousiasmeren.

Vanuit de zaal kwam een vraag, wat de voordelen zijn voor leden van de

plaatsel i jke PCOB.

De kascontrole zal het volgende jaar verzorgd worden door dhr. J.W. Pater

en dhr. T. Spaan. Reserve is mevr. E. van Drie-Aalbers.

Tot slot deelt de voorzitter de vergadering mee, dat de contributie voor 2020

niet verhoogd zal worden.

Die bl i jft dus € 31 ,00 voor al leengaanden en € 49,00 voor duo leden.

Rooster van aftreden

Volgens rooster treden mevr. H. van Wijk-Coumou en dhr. V. van Poortvl iet

af. Mevr. van Wijk is herkiesbaar. Van dhr. van Poortvl iet wordt, met hartel i jke

woorden voor al zi jn inzet, afscheid genomen. Ook wordt hem een prachtige

bos bloemen overhandigd.
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Het bestuur is bl i j een nieuw bestuursl id gevonden te hebben in mevr. L.

Beumer-Nap. Zij zal de taken als algemeen adjunct overnemen. De verga-

dering stemt met applaus in met zowel de herbenoeming van mevr. van Wijk

als de benoeming van mevr. Beumer.

Jubilea

De voorzitter deelt mee, dat er ook dit jaar weer een jubilaris is, nameli jk

mevr. D. v.d. Pauw-de Jong: 25 jaar l id van de PCOB. Zij is niet aanwezig op

de vergadering, maar inmiddels heeft zi j een bloemetje ontvangen.

Mededelingen en Rondvraag

De voorzitter herdenkt de overledenen met het lezen van Psalm 42:1 en na

hun namen genoemd te hebben, Psalm 42:7.

Nieuws vanuit de COSBO: de Gemeente Ede moet bezuinigen op de kosten

van de WMO. Ook houdt men de vinger aan de pols bij het zi jn van een

‘senior vriendeli jk ziekenhuis Gelderse Vallei ’ .

De voorjaarsexcursie naar de tulpen in de N.O.P. is overtekend; er is een

kleine wachtl i jst. Op een vraag of al le aanmeldingen van leden zijn, ant-

woordt de voorzitter positief.

Na de pauze kri jgt dhr. A. Sierksma het woord. Hij laat ons genieten van zijn

reis naar Ethiopië d.m.v. prachtige foto’s en boeiende uitleg van het land en

zijn prachtige Rotskerken.

Na dhr. Sierksma te hebben bedankt, sluit de voorzitter de vergadering af met

het lezen van een gedicht van Erik v.d. Born, waarna hij al len uitnodigt voor

een drankje en een hapje en iedereen wel thuis wenst.

Leny Smith-van Grootheest, notuliste

Bezorgers bedankt!

Het bezorgen van het KBO-PCOB Magazine en de

Nieuwsbrieven "draait" helemaal op de inzet en

medewerking van de famil ie Steen én de vri jwil l igers.

Iedere keer weer zorgen zij er met hun grote inzet en

verantwoordeli jkheidsgevoel voor, dat deze bladen

vlak na verschijning beschikbaar zijn voor al le leden.

Heel hartelijk dank daarvoor!



Als u in deze coronati jd behoefte heeft even iemand te spreken, kan dat ook

via de Ouderen-Infol i jn van de KBO-PCOB: het nummer 030-3400600 is

bereikbaar van maandag t/m vri jdag van 9.00 tot 1 7.00 uur.

Coronatijd

Bestuurssamenstelling

Heeft u hulp nodig? Kent u iemand die hulp kan gebruiken? Of wilt u gewoon

even praten? Malkander-Ede is nu extra bereikbaar van maandag tot en met

vri jdag tussen 9.00 en 1 6.00 uur via telefoonnummer 031 8-208080.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.malkander-ede.nl

Rineke van Ginkel (VOA) kunt u bereiken op 031 8-41 8250 en 06-23481 528.

Overleden: Op 11 juni 2020 mevr. J.H. de Ridder-van Manen

We wensen haar famil ie en allen die van haar hielden sterkte

en Gods troost bi j het dragen van dit verl ies.

In Memoriam

De geldigheid van ri jbewijzen die ti jdens de coronacrisis zi jn verlopen, wordt

met zeven maanden verlengd. Op die manier kunnen automobil isten met een

ri jbewijs, dat in de periode van 1 februari tot en met 1 september 2020 is

verlopen - of nog verloopt - langer doorri jden. Ze mogen het ri jbewijs in de

hele EU bli jven gebruiken. De duur van zeven maanden geldt vanaf de

datum, waarop het ri jbewijs verloopt.

Mogeli jk wordt die periode opnieuw verlengd voor bestuurders die een

medische keuring moeten ondergaan .

Verlenging rijbewijs
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Graag wil ik me aan u voorstel len. Mijn naam is Gerda van Peursem-Drost.

Vanaf 1 981 woon ik met veel plezier in Bennekom.

Ná 40 jaar werkzaam geweest te zijn bi j de ’s Heeren Loo Zorggroep ben ik

vorig jaar met vervroegd pensioen gegaan.

Ik heb 25 jaar op de financiële afdel ing van De Hartenberg gewerkt. Daarna

werden de financiële afdel ingen van de diverse locaties via Apeldoorn gecen-

tral iseerd in Amersfoort. De laatste 1 0 jaar werkte ik hier als financieel

special ist.

Mij is gevraagd het penningmeesterschap van Bert van Oostveen over te

nemen. Na eerst genoten te hebben van veel vri je ti jd met weinig

verpl ichtingen, kwam dit op een voor mij goed moment. Ik zet mijn kennis

graag in voor de PCOB. Mede door de Corona-pandemie kon de overdracht

nog niet plaats vinden. Het is de bedoeling dat dit binnen afzienbare ti jd wel

doorgang kan vinden .

Even voorstellen

Mijn naam is Theo Kok en ik ben kandidaat voor de vacature notul ist in het

bestuur van PCOB Bennekom .
Ik ben geboren op 1 augustus 1 941 in Den Haag. Daar heb ik op een

Jezuïtenschool middelbaar onderwijs gevolgd en heb vervolgens geschie-

denis gestudeerd in Leiden. En later rechten in Utrecht.

Werkzaam ben ik een aantal jaren geweest bij de

ri jksoverheid en daarna een aantal jaren bij een

verzelfstandigde dienst.

In mijn vri je ti jd heb ik bij een hockeyclub in Den Haag

jarenlang teams getraind en gecoacht, en een aantal

jaren bestuurswerk gedaan. Een kleine 1 0 jaar geleden

ben ik met die activiteiten gestopt.

Tevens heb ik vanaf mijn 60-ste in Zoetermeer zo'n 1 5

jaar diensten gedraaid bij de lokale wetswinkel.

In 2011 ben ik op vakantie in Malta tegen Ineke van Dooren aangelopen en

daar in 201 5 een geregistreerd partnerschap mee aangegaan.

Sedert januari 201 8 woon ik in Bennekom.

De laatste 1 0 jaar heb ik me gerealiseerd, dat het als oudere steeds belang-

ri jker wordt je te organiseren voor het behartigen van de belangen van deze

groep. Via mijn partner is dat de PCOB Bennekom geworden.
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Menu

Voorgerechten

Hoofdgerechten

Nagerechten

Zomerlunch  Fata Morgana ?

Weet u het nog: we hadden een

leuk idee om de zomerperiode

wat aangenamer te maken.

Met het geld van de RABO Club-

actie wilde het bestuur u al len

een zomerlunch aanbieden.

Ook een introducé was welkom.

Hiernaast ziet u een voorbeeld

van een menu dat well icht het

echte menu had kunnen zijn.

Een soepje of klein hapje als

entree; vlees-, vis- of vegetarisch

hoofdgerecht en als dessert een

overheerl i jke i jscoupe of zo’n

verrukkeli jke bavarois-pudding.

Loopt het water u al in de mond?

We hadden ons er zo op ver-

heugd, de eerste stappen voor

dit samenzijn waren al gezet.

Helaas kwam er door een virus

een kink in de kabel en moesten

de voorbereidingen worden stop-

gezet. Zolang er van hogerhand

beperkingen en adviezen aange-

reikt worden is er geen ruimte

om deze lunch te realiseren.

Omdat onze gezondheid prioriteit

heeft, ki jkt het bestuur wat deze

activiteit betreft, naar D.V. zomer

2021 .

Wij vinden het heel jammer, deze

zomer zou er mooier van gewor-

den zijn!

U houdt het tegoed!

Heleen van Wijk, secr.




