
Huisregels KBO evaluatie oktober 2022

Attenties bij huwelijk of samenwoning

25 jaar attentie ter waarde van € 15,00 plus boeket bloemen

40 jaar attentie ter waarde van € 20,00 plus boeket bloemen

50 jaar attentie ter waarde van € 25,00 plus boeket bloemen

60 jaar (65,70, 75 jr.) attentie ter waarde van € 30,00 plus boeket bloemen

De attentieregeling is ook van toepassing indien slechts een persoon lid van 

onze vereniging is. Het lid wordt dan gehuldigd.

De (huwelijks)datum: de datum, die de leden hebben doorgegeven aan de 

secretaris is ons uitgangspunt- okt. 2015

1



Huisregels KBO evaluatie maart 2020

Verjaardagen

80 / 85 / 90 enz. attentie ter waarde van € 10,00

Receptie bezoek verenigingen

Mits uitnodiging enveloppe € 15,00

Aftredende leden kascontrole

Verenigingsleden worden niet extra beloond voor inzet als verenigings-

lid. De fles wijn voor een aftredend lid van de kascommissie als laatste

restant van oud beleid, vervalt m.i.v. de jaarvergadering van 2018.
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Aftredende bestuursleden

De vereniging blijft draaiende mede dankzij de hoge inzet van de 

bestuursleden. Scheidende bestuursleden ontvangen in het kader van geen

extra beloning voor de inzet van leden voor de vereniging geen afscheids-

attentie meer.

We handhaven alleen een fles wijn of iets vergelijkbaars bij het afscheid

van een bestuurslid.

Zittende bestuursleden
De onkostenvergoeding van bestuursleden wordt m.i.v. 1-1-2018 verhoogd van € 25,00 naar 

€ 50,00 – dit in verband met het uitprinten van digitaal aanreiken van de vergaderstukken.

Scheidende bestuursleden ontvangen voor jan t/m maart nog € 25,00 onkostenvergoeding.

Nieuwe bestuursleden ontvangen bij meer dan 6 maanden bestuurslidmaatschap € 50,00 voor 

het jaar van to etreden, anders € 25,00.
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Consumptieprijzen

Koffie en vlaai Jacobusmarkt 2 bonnen
Speciale bieren Jacobusmarkt 2 bonnen
Overige consumpties verkoopprijs 1 bon
Bonnenverkoop Jacobusmarkt € 2,00
Penningenverkoop ledenbijeenkomsten € 1,50
Consumptieprijs op soosbijeenkomsten € 1,50

Loterijen en kienkaarten

Verkoopprijs loten op thema bijeenkomsten € 0,50
Prijzenpot loterijen op thema bijeenkomsten € 120,00
Prijzen loterijen Jacobusmarkt € 300,00
Verkoopprijs loten Jacobusmarkt € 0,50
Verkoop kienkaarten € 2,50
Prijzenpot kienen € 75,00

4



Busreizen en overige uitstapjes

Kostendekkend

Fietstochten een maal koffie

Contributie

Contributie Leden € 22,50

Contributie KBO Limburg ongeveer € 17,51

Contributie gastleden ( andere KBO-afd. betaalt de

contributie aan de bond) € 12,50

Nieuwe leden betalen € 1,90 per maand. Is er in de inschrijfmaand nog een 

ledenactiviteit waaraan deelgenomen kan worden, dan telt deze maand mee voor de 

betaling van de contributie.

In alle andere gevallen gaat de betaling van de contributie in per 1e van de maand volgend 

op de inschrijving.
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Jacobus markt

VAC entree afspraken € 1000,00 bij 2000 entrees daarna de helft van de 

entree

VAC standplaats afspraken Bij meer dan 100 kramen € 12,00 per extra kraam

De Jacobusmarkt wordt georganiseerd op de tweede zondag in augustus.

De medewerkers ontvangen een aantal consumptiebonnen (3 voor halve dag, 6 

voor hele dag)

De vrijwilligers die geen KBO-lid zijn, ontvangen een cadeaubon van €10,00.-

Okt.2015
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Overige afspraken:

Bij jubilea huwelijk / samenwonen wordt de attentie op een daarvoor 

geschikte ledenbijeenkomst na het jubileum uitgereikt.

Indien we op uitnodiging de receptie bezoeken reiken we de attentie op 

de receptie en het bloemetje op de ledenvergadering uit.

Bij overlijden van een lid een schriftelijke deelneming. De overleden 

leden worden persoonlijk herdacht in de misvieringen van de vereniging.

De oud-leden worden gezamenlijk herdacht.

In principe neemt geen delegatie van het bestuur deel aan de begrafenis-

of crematieplechtigheid. Bestuursleden kunnen natuurlijk wel op 

persoonlijke titel aanwezig zijn – nov. 2015

De zaal gaat pas 30 minuten voor de aanvang van de activiteit open, 

zodat ook de vrijwilligers nog tijd hebben zich voor te bereiden.
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Declareren reiskosten

Regels voor het declareren reiskosten t.b.v. de KBO Limburg afd. Roosteren

 Bestuursleden kunnen reiskosten declareren  wanneer zij in opdracht van het 

bestuur vergaderingen bezoeken of andere reizen  doen ten behoeve van 

voorbereidingen van activiteiten van de vereniging

 Boven de 10 km enkele reis kan een declaratie van € 0.18  per km. ingediend 

worden bij de Penningmeester

 Voor inkoop van producten t.b.v. de KBO, geld dat deze zoveel mogelijk dicht 

bij huis ingekocht worden b.v. Echt / Maaseik of Susteren

 Deze regeling gaat in op 1-1-2019

8



De zieken worden niet door een delegatie van het bestuur bezocht. 

De toelichting  op het reeds vóór 2013 genomen besluit is nogmaals 

in ledenvergadering van 16 jan. 2014 gegeven.

Voor de jaarvergadering worden de afspraken nagelopen en zo nodig 

bijgesteld. Op de jaarvergadering worden de leden over de 

aanpassingen geïnformeerd.

Gekleurde teksten zijn wijzigingen door het bestuur aangebracht na 

de laatste vaststelling van de huisregels. Deze wijzigingen dienen 

door de leden op de volgende ledenvergadering te worden 

bekrachtigd.

Wanneer deze huisregels geen oplossing bieden,  beslist het 

Bestuur
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