
Roermond,  9 november 2022.       

 

Beknopt verslag van de ALV van KBO Limburg op 9 november 2022 in Het Forum in Roermond.  

KBO Roermond werd vertegenwoordigd door ondergetekende Jos Derckx. 

De opkomst was groot, meer dan 100 KBO-afdelingen stuurden hun vertegenwoordigers om hun 

mening en stem mede te delen aan het bondsbestuur van KBO Limburg. 

Belangrijkste thema van de vergadering was de       

 uittreding van de bond KBO Limburg uit de Unie KBO. 

Na de opening van de voorzitter dhr. Ballas werden eerst een motie van KBO Sevenum en een van 

KBO Oud-Geleen besproken en kregen zij tijd om hun standpunten duidelijk te maken betreffende 

het moment van uittreden per 1-1-2023 en of de toetreding tot de Koepel door moest gaan. 

Beide moties werden uiteindelijk tijdens een stemronde door de aanwezige leden afgewezen zodat 

er uiteindelijk gestemd kon worden over de uittreding per 1-1-2023 en de toetreding tot de Koepel 

per 1-7-2023.  De uiteindelijke uitslag van deze stemming was 89% vóór en 11% tegen uittreding. 

In dit komende half jaar 2023 wordt door de bondsbestuurders alle mogelijkheden en voordelen nog 

eens op een rij gezet en gekeken naar de nieuwe mogelijkheden en ook financieel onderbouwt.     

Dat kan pas als je van de leden het mandaat hebt gekregen.  

Tijdens de ALV van juni 2023 en de komende regio-vergaderingen wordt ons dit allemaal door het 

bondsbestuur uitgelegd en voorgerekend, ook zal dan al de begroting 2024 besproken moeten 

worden alsmede het bedrag van de bijdrage 2024.  

Ook wordt er een plan van aanpak opgesteld en uitgelegd om de transformatie vorm te geven.  

Een voorbeeld van het nieuwe Magazine ONS werd aan allen verstrekt als mede een magazine van 

Ons Brabant, het voorbeeld voor onze Ons Limburg versie. Dit blad zal 11x per jaar verstrekt worden. 

De overzetting van de ledenadministratie KBOLEDEN naar het nieuwe ledenregistratiesysteem zal 

volledig geautomatiseerd gebeuren, de ledenadministrateurs krijgen alsnog een uitnodiging voor een 

bijeenkomst waar hen gewezen wordt op de verschillen en hoe dit in de toekomst zal gebeuren. 

Hoe KBO Limburg er in 2023 en verdere toekomst gaat uitzien werd vandaag in deze ALV besloten. 

Elke KBO-afdeling blijft lid na 1-1-2023 van de Bond KBO Limburg en dus elk lid van elke afdeling ook 

met alle voordelen in 2023 van dit lidmaatschap. Dat alles zal u nog verder uitgebreid worden 

meegedeeld in de komende Senioren Limburg van december a.s. 

 

Tot zover, 

Met vriendelijke groeten, 

Jos Derckx        

Voorzitter KBO Limburg, afdeling Roermond 

  


