Notulen Algemene Ledenvergadering BKO, 24 mei 2018
locatie Arboretum Trompenburg
Aanwezig: Ongeveer 45 BKO-leden. Er is van 3 leden bericht van afwezigheid ontvangen.
1. Opening:
Gerard Jan van Leer, voorzitter BKO, opent de 38ste Algemene Ledenvergadering van de BKO en heet de
aanwezigen welkom en speciaal de ereleden; de heer E.J. van den Berg, mevrouw G. Wijs en mevrouw E. ter
Kuile.
2. Mededelingen: De voorzitter vertelt over het project Beelden in het Bos.
Arte Concordia zoekt nieuwe sponsors, meer informatie hierover bij Ernst Henny.
Musikc zoekt partijen die hen kunnen helpen, aanmelden bij de heer A. Gercama.
3. Jaarverslag 2017 in beeld: het jaarverslag 2017 wordt middels een powerpoint-presentatie, met diverse
foto’s, getoond en de voorzitter licht de beelden kort toe. Het Jaarverslag 2017 staat op de website van BKO.
4. Financiën:
a. Financieel Jaarverslag 2017:
Penningmeester Jos Arnoldussen licht het financieel jaaroverzicht 2017 toe. Dit jaaroverzicht is tevens terug
te vinden op de website BKO.
De jaarrekening is opgesteld. De financiën van BKO zijn goed in evenwicht, 2017 was een solide jaar.
Resultaten:
Er is een andere accountant in de arm genomen, dit heeft een flinke besparing opgeleverd. De subsidie
afrekening 2016 is afgehandeld en de subsidie voor 2017 is onvoorwaardelijk ontvangen. De aanvraag voor
2018 is soepel verlopen (in tegenstelling tot voorgaande jaren) en ook inmiddels ontvangen.
Het aantal leden is nagenoeg gelijk gebleven.
De BKO is financieel gezond en Jos Arnoldussen draagt met een gerust hart de zaak over aan zijn opvolger.
b. Verslag kascommissie: De kascommissie bestaat uit de heer Van Ravesteyn en de heer Van der Stap. Zij
hebben een verklaring opgesteld, waaruit blijkt dat de administratie aansluit, er steekproeven zijn gehouden
en dat het genoemde bedrag aan donaties, correct is. Er zijn geen op- of aanmerkingen.
De heren Van Ravesteyn en Van der Stap complimenteren de penningmeester en geven het advies aan de
ALV om decharge te verlenen voor het jaar 2017.
c. Goedkeuring en decharge: Penningmeester en bestuur worden gedechargeerd voor het boekjaar 2017
door middel van applaus van de aanwezige leden. De kascommissie wordt bedankt voor haar inzet.
De heer Bicker Caarten vraagt of de kascommissie ook naar de stukken van de Stichting tot Steun hebben
gekeken. De kascommissie antwoordt dat zij dit niet hebben gedaan.
d. Benoeming kascommissie: De heer Van der Stap treedt na twee jaar kascommissie af.
De heer Van Ravesteyn blijft nog een jaar aan. De heer Henny is bereid om toe te treden. Niemand heeft
bezwaar en zij worden door de vergadering benoemd tot kascommissie 2018.
5. Bestuurssamenstelling:
De benoemingsperiode van mevrouw H.J. van Gils en de heren J.H. Arnoldussen, R.J. Oosterhuis, J. Roeloff
en S.W. van Zijll is afgelopen. De heren Arnoldussen en Oosterhuis stellen zich niet herkiesbaar en worden
hartelijk bedankt voor hun inzet. De BKO zal op een ander moment afscheid van hen nemen.
De overige leden stellen zich wel herkiesbaar. Er zijn geen bezwaren vanuit de ledenvergadering. Zij blijven
lid van het bestuur BKO en krijgen applaus.
Er wordt een kandidaat penningmeester voorgedragen, de heer Marius Hoogendam. Er is geen bezwaar, de
heer Hoogendam wordt welkom geheten en neemt plaats bij het bestuur.
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6. Notulen ALV 2017:
De heer Bicker Caarten merkt op dat in de notulen zijn vragen over de Stichting tot Steun niet zijn
opgenomen. Hij vindt dat het doel van de Stichting te ruim omschreven is.
Er zijn verder geen op- of aanmerkingen. De notulen worden goedgekeurd.
7. Presentatie / AED’s in de wijk door Paul Huguenin.
De heer Huguenin is werkzaam voor de hartstichting en geeft een presentatie over zijn crowdfundingsactie.
Hij wil graag van Kralingen-Oost een 6-minuten zone maken. Dit betekent dat overal in de wijk waar iemand
een hartstilstand krijgt, deze persoon binnen 6 minuten geholpen wordt door iemand die kan reanimeren.
Hiervoor is het nodig dat er in de wijk voldoende AED’s in een buitenkast, 24/7 beschikbaar zijn. Als de AED’s
beschikbaar zijn, kunnen via 112, opgeleide burger-hulpverleners worden ingeschakeld. Zij gaan met de AED
naar het slachtoffer om te reanimeren. Het doel van de crowdfunding is om een AED voor de buurt aan te
schaffen.
Iedereen is positief over deze actie. Naar aanleiding van vragen uit de zaal licht de heer Huguenin nog een
paar zaken nader toe. Bijvoorbeeld over hoe je burgerhulpverlener kunt worden. Iedereen die een cursus
reanimeren heeft gedaan, kan zich via de website van de hartstichting aanmelden voor burgerhulpverlener.
Op dit moment zijn er 36 geregistreerde burgerhulpverleners, er zijn er minimaal 60 nodig. Ook zijn er
vragen of een AED foutief gebruikt kan worden. Dit is niet mogelijk. Er is een gesproken handleiding. De AED
geeft zelf aan wat er moet gebeuren.

8. Rondvraag: geen
9. Na de rondvraag volgen er drie lezingen over energie transitie in Kralingen. De lezingen worden gegeven
door Pauline Westendorp, Jelte Boeyinga en Adriane Lelieveld. Tussendoor zijn er reacties en vragen vanuit
de zaal.
Na deze 3 lezingen bedankt Gerard Jan van Leer de sprekers hartelijk en doet nog een oproep aan de
aanwezige leden om vanwege het lustrum jaar van de BKO de mooiste en leukste foto’s van Kralingen op te
sturen ten behoeve van de samenstelling van het jubileumboek van en voor BKO-leden.

Afsluiting van de ledenvergadering om 21.45 uur en aansluitend een hapje en een drankje.
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