Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Rotterdamse Ouderen Bond R.O.B. gehouden in het
de Romeynshof op 29 januari 2019.
Op de presentie lijst stonden 47 personen vermeld.
Onze voorzitter, de heer Jan van Gulik opende de vergadering en heette ieder van harte welkom en was
verheugd over de goede opkomst. Vervolgens werd er een minuut stilte gehouden voor die leden die
ons zijn ontvallen. Verder werd het oud-bestuurslid, mevrouw Riet vd Wollenberg welkom geheten.
Een korte terugblik van het afgelopen jaar. Door het overlijden van de penningmeester heeft het
bestuur een en ander moeten opvangen en werd extra inzet vereist om de ledenadministratie met de
contributie en boekhouding weer op poten te krijgen Dankzij de inzet van mevrouw Elly Smits hebben
we het geheel weer draaiende gekregen. We hopen dat de problemen dit jaar niet meer voorkomen en
dat de leden hun contributie direct betalen of automatische betaling
De activiteiten van aflopen jaar waren de boottocht en de bustocht naar de Orchideeënhoeve waren
een groot succes en we willen in 2019 weer een boot- en een bustocht realiseren.
Op andere vlakken zijn we ook actief geweest. In OSO-verband hebben in de Burgerzaal een politiek
forum gehouden met vele leden van onze bond. Ook was een symposium van de Hogeschool samen met
de ouderenbonden onder de leuze “Jong en Oud samen goud” waarbij onze bond goed
vertegenwoordigd was. Verder hebben een goede inbreng gehad in de gesprekken met de gemeente
over het AOW-tegoed en zijn de keuzemogelijkheden hiervan uitgebreid. Verder werd aan de nieuwe
wet op de privacy gevolg gegeven door de leden te informeren over hun opgeslagen gegevens. Ook
mogen niet zomaar foto’s genomen worden. Verder komt er dit jaar een wijziging in de
bestuurssamenstelling.
Vervolgens werd aan de vergadering gevraagd het verslag van de vorige ledenvergadering, dat
gepubliceerd was in het bondsblad 697 van maart jl., te goedkeuren. De vergadering ging bij acclamatie
hier mee akkoord.
Jaarverslag 2018 van de secretaris staat vermeld in bondsblad 700.
Door het overlijden van de penningmeester was het bestuur erg onthand, Er moest een nieuwe
computer komen en overleg met een computerfirma Dataflex over een ledenprogramma. Dit liep in het
begin nogal stroef aangezien wij geen computerdeskundigen, Elly Smits heeft zich toen bereid verklaard
om het penningmeesterschap op zich te nemen want de voor- en najaarsreizen moesten zo geruisloos
mogelijk georganiseerd worden voor de leden. Dit is uitstekend gelukt.
Tevens hebben we de rapportage van de bustocht aangegrepen om ons bondsblad te moderniseren.
Het is iets groter geworden, wat makkelijk leesbaar en enkele pagina’s in kleur. Het verslag van de
bustocht werd door mevrouw Francisca Gielen geschreven.
AVG van 23 mei is een lastige wet. We moeten vermelden hoe de leden zijn ingeschreven, welke
gegevens we hebben, de leden inzage in deze gegevens geven en op hun wens de gegevens wissen.
De functionaris gegevensbescherming is de secretaris.
Ook aan het symposium van de Hogeschool samen met de OSO-Rotterdam met als titel “Jong en Oud
samen Goud” en als ondertitel “Bouwstenen voor de toekomst” heeft de ROB zijn steentje bijgedragen,
om jeugd bekend te maken met ouderen.
In de MRDH - Metropool Regio Rotterdam den Haag zit een vertegenwoordiger van de ROB om op te
komen de belangen van de ouderen in het openbaar vervoer
In Genero, het geriatrisch netwerk van de Erasmus-universiteit is mevrouw Elly Smits voorzitter van het
ouderen en mantelzorgforum. Dit forum behartigd de belangen van de kwetsbare ouderen van 75 jaar
en ouder, ook op wetenschappelijke basis.
Verder is de lief en leed commissie actief geweest dit jaar.
Vervolgens overhandigd de voorzitter de microfoon aan de secretaris in verband met de herbenoeming
van de voorzitter. De vergadering herbenoemd unaniem de heer Jan van Gulik als voorzitter
Door de zwaarte van de huidige functie van penningmeester heeft het bestuur deze functie gesplitst.
Er komt een bestuurslid reizen/de administratie van leden en een penningmeester.

De vergadering gaat akkoord met deze functiesplitsing en de benoeming tot bestuurslid reizen en
ledenadministratie van mevrouw Elly Smits.
Verder heeft zich een kandidaat gemeld voor de functie van penningmeester en wel de heer Hans
Molendijk. Helaas kan hij niet aanwezig zijn omdat hij vandaag geopereerd wordt. Hij blijft zijn
kandidatuur handhaven. De heer Hans Molendijk werd bij acclamatie gekozen.
Vervolgens sprak de ex-penningmeester Elly Smits ze vertelde iets over de moeilijkheden van het
afgelopen jaar ook over de contributies, in september/half oktober zijn een aantal leden uitgeschreven
omdat men vergat of niet wilde betalen door omstandigheden. De contributie werd verhoogd. In 2019
hebben we nog 1145 leden, 652 leden moeten nog betalen. Na afloop van de vergadering is er
gelegenheid het lidmaatschap betalen en de boottocht. Ook gaan we kijken naar andere bussen i.v.m.
de moeilijkheid van het instappen voor vele van onze leden.
Vervolgens neemt de secretaris het woord en ligt de exploitatierekeningen over 2017 en 2018 toe
Er was in 2017 een tekort van 15.000 euro er was begroot 20.000 euro
In 2018 was er o.a. de boottocht die een verlies heeft opgeleverd van ruim 8000 euro en de bustocht
ruim 2000 euro. De advertentiekosten lopen achteruit, maar door het vernieuwen van het bondsblad
hopen we adverteerders te behouden en nieuwe adverteerders aan te trekken.
Verder was er in 2018 een eenmalige gift van 7.500 euro die bij de boottocht is gelegd.
Volgens de balans is het verlies van 2018 ruim 9000 euro.
De begroting van dit jaar geeft aan een verlies van 20.000 euro maar we gaan kijken hoe en waar nog op
te bezuinigen is.
Namens de kascommissie neemt de heer Hans van Berghem het woord en verklaarde dar de
kascommissie de boekhouding over de boekjaren 2017 en 2018 heeft gecontroleerd. Verder zag
boekhouding er verzorgd uit, er werden geen onregelmatigheden geconstateerd, verleende een
compliment aan de penningmeester Elly Smits en adviseert de vergadering de penningmeester te
dechargeren voor het gevoerde beleid over deze beide boekjaren. De vergadering ging unaniem
hiermee akkoord.
Vervolgens vroeg de voorzitter of de heren Van Berghem en Sewing van de kascommissie bereid waren
ook voor 2019 deze werkzaamheden te verrichtten. Zij stemden hiermee in. Vervolgens stelde de heer
den Daas zich beschikbaar als reserve-lid.
Tijdens de rondvraag werd door de heer Den Daas gevraagd waarom er steeds in de Romeynshof
vergaderd werd en niet in Zuid. Er was in het verleden afgesproken dat de vergadering het ene jaar Zuid
gehouden zou worden en het andere jaar in Noord. Het bestuur verklaarde omdat de Larenkamp is
afgebroken er in Zuid geen goede vergader- en danslocatie is. We zullen blijven proberen een locatie te
vinden en verzoeken de leden ook hierna uit te kijken.
Hierna sloot de voorzitter de vergadering
Vervolgens werd de inschrijving van de boottocht geopend en konden de leden zich hiervoor
inschrijven.
Het gezellig samenzijn na afloop van de vergadering was een succes. Onder de tonen van de muziek van
John Swaab werd er druk gedanst en plezier gemaakt.
Om half vijf moest de voorzitter helaas een eind maken aan een gezellige, geslaagde middag.

