
 

 

Verslag van de 52e Algemene Ledenvergadering/Jaarvergadering van 

Senioren-sociëteit ‘Het Knooppunt’ 

Gehouden op 13 april 2022 in het St.Josephgebouw te Montfoort 

1. Welkom door de voorzitter 

Voorzitter Theo van Kortenhof heet alle 140 aanwezigen van harte welkom en is blij dat het 

weer kan na 2 jaar Coronatijd om fysiek bij elkaar te komen. Als 1e punt op de agenda staat 

een optreden van het Schakelkoor. De voorzitter geeft aan dat ook het koor in de 

Coronaperiode nauwelijks heeft kunnen repteren, maar dat zij toch graag tijdens deze 

vergadering voor de Knooppuntleden willen optreden. Het kan zijn dat er hier en daar nog een 

onvolkomenheid in zit. Graag uw aandacht voor het Schakelkoor. 

 

2. Optreden Schakelkoor 

 

3. Pauze Na het optreden van het koor is er een pauze en is er tijd voor een hapje en een 

drankje.  

 

4. Opening vergadering 

Na de pauze opent de voorzitter de vergadering opnieuw. Een speciaal welkom voor de 

aanwezige ere-leden. De voorzitter vraagt om een moment stilte om de overleden leden te 

gedenken. De heer van Kortenhof memoreert dat we tijdens de laatste Algemene 

ledenvergadering nog geen weet hadden van wat ons allemaal te wachten stond. We keken 

naar de televisie en zagen al die chinezen met die mondkapjes. Het duurde echter niet lang of 

ook hier veranderde alles. Ook onze vergaderingen. Volgens onze statuten moet er binnen een 

vastgestelde tijd na beëindiging verenigingsjaar een Algemene Ledenvergadering worden 

gehouden. Gelukkig ging u ermee akkoord dat we de vergadering uitstelden.  

De voorzitter geeft aan dat er in de afgelopen 2 verenigingsjaren 70 leden zijn overleden, 50 

leden zijn verhuisd naar elders of hebben opgezegd. Ook heeft de vereniging in deze periode 

62 nieuwe leden mogen verwelkomen. Veel ouderen moesten naar elders verhuizen omdat er 

binnen Montfoort geen opvang met voldoende zorg voor hen was. Het Knooppunt heeft mee 

gedemonstreerd voor realisatie van voldoende adequate woonruimte, met zorg, in Montfoort. 

Gelukkig zijn we inmiddels weer opgestart met de Knooppunt activiteiten. De voorzitter wil nog 

eens het verschil benadrukken tussen de activiteiten van het Knooppunt en de activiteiten van 

SWOM. Hier is nl. nogal eens onduidelijkheid over. Het Knooppunt richt zich op het organiseren 

van activiteiten voor de actieve ouderen. De SWOM richt zich op ondersteuning van jong en 

oud bij hun functioneren in de maatschappij.  

De voorzitter doet een oproep aan Knooppuntleden die zouden willen helpen bij door SWOM 

georganiseerde huisbezoeken aan inwoners van de gemeente Montfoort van boven de 75 jaar. 

Mocht iemand daar belangstelling voor hebben dan kunnen zij zich melden bij SWOM. 

Helaas kon in 2020 en 2021 ook de jaarlijkse bustocht niet doorgaan. Omdat begin 2022 ook 

nog niet duidelijk was hoe de Coronagolf verder zou verlopen, is geen bustocht gepland in de 

maand mei. De vooruitzichten zijn nu wat gunstiger. De bustocht wordt nu georganiseerd op 



woensdag 14 september. Bij het kiezen van de reis zal rekening worden gehouden met de 

loopafstanden. Er kunnen totaal 120 leden mee. De inschrijving voor deze bustocht is op 27 en 

28 juni. In het Contact van juni leest u meer over deze reis. Op de vraag van de voorzitter aan 

bestuurslid Okke Suurenbroek of hij al iets kan vertellen over de busreis, antwoord Okke dat 

dat nog geheim is. 

 

5.Ingekomen stukken/mededelingen 

De secretaris meldt dat er 21 afzeggingen voor deze vergadering zijn binnengekomen.  

6.Verslag ledenvergadering 8 februari 2019 

De secretaris meldt dat het verslag ook is gepubliceerd op de website van de vereniging. 

(www.knooppuntmontfoort.nl). Enkele punten uit het verslag worden door de secretaris 

toegelicht. 

Gevraagd wordt of er nog op-aanmerkingen op het verslag zijn. Er zijn geen vragen. Verslag 

wordt hiermee vastgesteld en geaccordeerd. 

7.Activiteiten 

De secretaris geeft aan de hand van een PowerPoint presentatie inzicht in de activiteiten van de 

vereniging. Het volledige activiteitenverslag 2020/2021 is te lezen op de website van Het 

Knooppunt. 

Voorzitter Theo van Kortenhof refereert nog even aan de genoemde Clubsupportactie van de 

Rabobank. Ondanks dat wij als vereniging mooie bedragen mochten ontvangen, wijst de 

voorzitter erop dat dit nog veel meer had kunnen zijn, gelet op het aantal Knooppuntleden met 

een Rabobank rekening. Als u een rekening hebt bij de Rabobank dan kunt u gratis lid worden 

en kunt u een stem uitbrengen op het Knooppunt. Bij maximale stemmen had de opbrengst 

zelfs € 8.000,-- kunnen zijn. 

Voor het goed functioneren van alle activiteiten van het Knooppunt zijn de coördinatoren heel 

belangrijk. Eén van die belangrijke coördinatoren is Nellie Konicks geweest. Nellie heeft 

gedurende een periode van 10 jaar het financiële reilen en zeilen van K2C op uitstekende wijze 

geregeld. Waarvoor dank. Namens bestuur en leden overhandigt de voorzitter aan Nellie een 

mooi boeket. 

8.Financieel verslag van de penningmeester 

 Bart Vlooswijk, penningmeester, licht de cijfers toe. De penningmeester geeft tijdens de 

behandeling van de vereningsactiviteiten aan dat een aantal  

 van deze activiteiten inmiddels selfsupporting zijn. In 2021 is wegens corona afgezien van 

contributiebetaling. Hierdoor kon in dit jaar geen reservering   

 gemaakt worden voor het volgende verenigingsjubileum in 2023.De toelichting door de 

penningmeester op de cijfers is helder en duidelijk. Na toelichting van de cijfers wordt door 

middel van applaus het financiële verslag door de leden goedgekeurd. 

Joke de Ruiter vraagt om een afschrift van de cijfers. Dit zal door de penningmeester geregeld 

worden. 

9.Kascommissie. 

Namens de Kascommissie (Peter Callaars en Gerrit Schinkel) geeft Gerrit Schinkel aan dat de 

cijfers in overeenstemming zijn met de bankgegevens en dat de door de penningmeester 

gevoerde administratie zeer nauwkeurig is. De Kascommissie adviseert de leden in te stemmen 

met de cijfers en het bestuur en de penningmeester te dechargeren voor het gevoerde 

financiële beleid. Door de leden wordt door middel van applaus decharge verleend aan de 

penningmeester en het bestuur. 

http://www.knooppuntmontfoort.nl/


10.Benoeming nieuwe Kascommissie. 

De kascontrolecommissie wordt bedankt voor haar werk. 

Conform de staturen blijft Peter Callaars als voorzitter lid van de Kascommissie. De heer Linting 

toont zich bereid om zitting te nemen in de Kascommissie 2022. Als reserve voor de 

kascommissie meldt Mieke Broens zich aan. 

 

11. Wijziging statuten 

In Contact van maart zijn de voorgestelde statutenwijzigingen aangegeven. Er zijn geen op-

/aanmerkingen tegen deze voorgestelde wijzigingen binnengekomen.  

De secretaris neemt de voorgestelde wijzigingen nog een keer door. 

Er wordt vanuit de zaal aangegeven dat het wijzigen van de naam extra kosten met zich 

meebrengt door alles waar nu seniorensociëteit staat.  De secretaris geeft aan dat er geen 

extra kosten gemaakt zullen worden en dat alles waar nu sociëteit staat gewoon gebruikt zal 

worden. Ook wordt gewezen op notariskosten. De voorzitter geeft aan dat vanwege wettelijke 

bepalingen de statuten zo wie zo moeten worden aangepast. Ook wordt voorgesteld om 

vrijstelling contributie ereleden te handhaven. Dit blijft ook gehandhaafd voor de huidige 

ereleden. Voorstel om ereleden te noemen in Contact. Vraag: Hoe wordt je erelid. De voorzitter 

licht toe dat het erelidmaatschap door de ledenvergadering wordt toegekend aan leden die een 

bijzondere verdienste voor de vereniging hebben betekend.  

Er ontstaat een discussie over het wel of niet wijzigen van de naam van seniorensociëteit in 

seniorenvereniging. Johan de Jong geeft aan dat in respect voor de oprichters de naam 

sociëteit gehandhaafd zou moeten worden. Dit speelt echter niet want in 1993 is de naam 

reeds gewijzigd van oorspronkelijk ‘Bejaardensocieteit’ in ‘Seniorensocieteit’. Er wordt een 

stemming gehouden onder de aanwezige leden. Er zijn 32 leden tegen wijziging van de naam 

en 98 leden voor wijziging in Seniorenvereniging. In het wijzigingsvoorstel voor de statuten, 

dat ter inzage heeft gelegen, is de naam “Het Knooppunt” voorgesteld in plaats van 

“seniorenvereniging Het Knooppunt”. Het bestuur besluit noodgedwongen het wijzigingsvoorstel 

voor de statuten in te trekken voor nader beraad. Zie ook art 17 sub 2 van de statuten. 

12. Bestuursverkiezing 

 

Dit jaar zijn volgens het rooster aftredend Bart Vlooswijk, Okke Suurenbroek en Ton van der 

Made. Okke Suurenbroek heeft zich herkiesbaar gesteld. Bart Vlooswijk (penningmeester) en 

Ton van der Made (secretaris) hebben aangegeven niet herkiesbaar te zijn. Voor de ontstane 

vacatures in het bestuur hebben zich 2 kandidaten gemeld. Dit zijn Jan van Rooijen en Hans 

van Kats. Beiden stellen zich aan de aanwezige leden voor. Er zijn geen tegenkandidaten 

gemeld. Door de leden wordt geen schriftelijke stemming verlangd. Met applaus geven de 

aanwezige leden aan akkoord te gaan met de voordracht van de heren Van Rooijen en Van 

Kats. 

Vervolgens worden de aftredende bestuursleden door de voorzitter toegesproken. Bart 

Vlooswijk heeft gedurende een periode van 8 jaar de financiën van de vereniging op 

voortreffelijke wijze beheerd. Ton van der Made heeft in de periode van 6 jaar dat hij in het 

bestuur heeft gezeten, waarvan ruim 4 jaar als secretaris, het initiatief genomen voor een 

nieuw logo en voor een mooie ‘glossy’ uitvoering van ons verenigingsblad Contact. De 

voorzitter geeft aan dat Ton de opmaak van het blad zal blijven doen. Beiden ontvangen van de 

voorzitter een mooi boeket. 

 

13. Rondvraag 

- Mariet Hoogenboom doet namens het bestuur een oproep aan leden die zich als 



ondersteunend coördinator zouden willen aanmelden. Met name bij het sjoelen wordt gezocht 

naar iemand  

  die bereid en in staat is, om voorafgaande aan het sjoelen de sjoelbakken mee klaar te 

zetten.  

-Mocht iemand op de website een foto van zichzelf zien en denken dat die wel eens vernieuwd 

mag worden, geef dat aan bij onze redacteur Brigit Kers. 

12.Sluiting 

De voorzitter bedankt alle aanwezige leden voor hun komst naar deze vergadering. Bedankt 

Marcel en het team van St. Joseph en Corrie Verschoor en haar dames voor de assistentie bij 

de catering. 

Bij de uitgang ontvangen alle aanwezigen nog een leuke attentie. 

 

Voor akkoord d.d. 

 

 

 

Theo van Kortenhof, voorzitter   Ton van der Made, secretaris 

 

 

 

 

 


