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Verslag Algemene ledenvergadering 6 oktober 2021 

 

Plaats: Gemeenschapshuis D’n Brak 

Tijd: 19:30 uur 

Aanwezig: 45 personen volgens presentielijst 

Afgemeld: Jan Hendrik en Winny Lukkes, Anton en Ans van Hall, Henk en Jeanne van de Heijden, 

Antoon en Mieke van Hees, Jan Willems, Wim Daandels, Martien Jansen, Harrie en Tonnie Heerkens, 

Antoon en Rieky Raaijmakers, Bart en Netty Kempkens, Jan en Tiny Schepers, Piet en Tilly de Wit, Ben 

Bongers, Mien van Asseldonk, Ad Verkuylen, Harrie en Annie Ketelaars. 
 

 

1. Opening door de voorzitter 

Voorzitter Mart van Goor heet alle aanwezigen welkom. Vanwege het Coronoavirus is het 

bijna twee jaar geleden dat we elkaar in een ledenvergadering konden ontmoeten. Het is 

een zware tijd geweest. Gelukkig kunnen we nu weer bij elkaar komen. KBO heeft een 

enquête verspreid onder de leden, omdat we de mening van de leden willen weten om een 

zo best mogelijk programma aan te kunnen bieden. Voorzitter vraagt iedereen dringend om 

deze anonieme enquête in te vullen. De mening van de leden is belangrijk en telt zwaar mee. 

Bij voorbaat dank. 

 

Voorzitter vraagt een moment stilte als herdenking aan onze overleden leden: Nelly van 

Doorn – Klaassen, An Goorts – van Vugt, Wim van Os, Ad Verbossen, Bert van Hoof, Jan 

Goorts, Tonnie van Sleeuwen, Anna Schepens– Daandels, Gerrie Janssen, An Kuijpers – 

Willems, Jan van de Laar, Martien van der Wijst en Hans van Kleef. 

 

Er wordt een agendapunt ingelast: Van Haarenstaete.  

Voorzitter heet locatiemanager Yvonne Oversteeg, Debbie Rijkers (gespecialiseerd 

medewerker welzijn) en Wilma van de Laar welkom en geeft Yvonne het woord. Zij vertelt in 

het kort dat Van Haarenstaete Welzijn van de bewoners belangrijk vindt. Zij wil dat Van 

Haarenstaete meer tussen de Heise gemeenschap komt te staan. In het grand café worden 

leuke activiteiten georganiseerd, waarbij vrijwilligers gezocht worden om te helpen en 

samen te zijn met de bewoners. Men wil de diensten en activiteiten uitbreiden met hulp van 

Heise mensen. Creatieve resultaten worden te koop aangeboden. Er is ook een winkeltje 

met een klein assortiment, waar op verzoek producten aan toegevoegd kunnen worden. Er 

wordt betaald middels pinbetaling.  

Ook heeft zij een vraag aan de leden van de KBO: waar hebben de leden behoefte aan om zo 

lang mogelijk thuis te blijven wonen en waarmee zou Amaliazorg kunnen helpen? Zij willen 

hiervan een inventarisatie maken. 

Debbie Rijkers vertelt dat elke bewoner een welzijnsplan heeft. Hiervoor zoekt men maatjes. 

Omroep Meierij heeft gefilmd bij Van Haarenstaete in het kader van de Zorg voor elkaar 

week. De preview wordt op zes december uitgezonden. Maria Braam merkt op dat het een 

goed idee is om hiervan melding te maken in de Heise Krant en op Mariaheide.nl 
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Wilma van de Laar vertelt over de periode dat haar man Jan in Van Haarenstaete woonde. Zij 

gingen op bezoek bij Heise mensen. Die zeiden dat ze ook best andere bewoners van Van 

Haarenstaete mee mochten brengen. Dit bracht Wilma op het idee om een voorstel te 

maken waarbij bewoners en mensen uit Mariaheide elkaar kunnen vinden. Het uitgangspunt 

is kleinschalig, vrijblijvend, match tussen vraag en aanbod, geen verplichtingen, alle partijen 

moeten het leuk vinden. Wilma vraagt de KBO leden om na te denken wat voor activiteiten 

dit zouden kunnen zijn. 

 

2. Verslag najaarsvergadering van 18 november 2019 (bijlage 1) 

Er zijn geen opmerkingen op het verslag. Dank aan Maria Braam voor het notuleren. 

 

3. Financieel verslag 2019/2020 

Het verslag wordt ter inzage rond gedeeld. Penningmeester Thea van de Ven geeft een 

toelichting. Zij heeft de afgelopen twee jaren naast elkaar gezet, 2019 en 2020 

Jan van de Laar vraagt waar het verschil in de kosten theaterbezoek in zit? De verzekering 

hiervoor moest wel betaald worden. 

Annette van de Tillaar vraagt hoe wordt de huur van D’n Brak wordt berekend? Dit gaat per 

gebruikt uur.  

Bert van Helvoirt vraagt of er om de 10 jaar een jubileum wordt gevierd en of hiervoor een 

reservering is gemaakt? Voorzitter geeft aan dat we altijd een basisbedrag begroot hebben. 

Voorzitter geeft aan dat de subsidie van de gemeente de komende vier jaar nog zo blijft. 

 

Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie 

De kascontrole is verricht door Marietje van de Velden en Annette van de Tillaar. Het 

kasverslag is goed gekeurd en de penningmeester wordt decharge verleend. Voor volgend 

jaar zijn Annette van de Tillaar en Joke van de Burgt de leden van de kascommissie. Als 

reserve meldt zich Nelly van Os. 

Penningmeester Thea van de Ven wordt bedankt voor haar secure werk. 

 

4. Begroting 2022 

De begroting wordt besproken. 

 

5. Bestuurssamenstelling 

Vanwege Corona heeft er in 2020 geen bestuursverkiezing plaatsgevonden. Aftredend maar 

herkiesbaar in 2020 waren: Joep Vanthoor en Thea Hermes. Er zijn geen tegenkandidaten 

binnengekomen. De vergadering gaat akkoord met deze herverkiezing, middels applaus. Ook 

voorzitter Mart van Goor is aftredend en herkiesbaar. Er heeft zich geen andere kandidaat-

voorzitter gemeld. Mart is al 9,5 jaar voorzitter. Zijn herverkiezing is afwijkend van de 

statuten, maar binnen het bestuur is afgesproken dat Mart nog drie jaar voorzitter blijft. De 

vergadering gaat akkoord met deze herverkiezing. 

Voor 2021 zijn aftredend en niet herkiesbaar: Thea van de Ven en Nelly Immers. Om deze 

twee vacatures in te vullen heeft het bestuur Marie-José van de Graaf en Herma Dortmans 

gevonden. Er zijn geen andere kandidaten gemeld. De vergadering gaat akkoord met de 

verkiezing van Herma Dortmans. Zij krijgt de ledenadministratie als taak. Voor de functie van 
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penningmeester heeft Marie-José zich beschikbaar gesteld. De vergadering gaat akkoord 

met haar verkiezing als penningmeester.  

Voorzitter bedankt Thea van de Ven en Nelly Immers.  

Thea heeft tijdens deze negen jaren laten zien dat het penningmeesterschap haar goed 

afging. De kascommissie heeft haar nooit op een foutje kunnen betrappen. Het kasverslag 

zag er ieder jaar goed uit. Naast de taak van penningmeester was Thea ook actief bij andere 

activiteiten, wanneer haar werk dat toeliet, want het is niet eenvoudig om een baan te 

hebben naast een vooral vrijetijdsvereniging. Thea, nogmaals dank voor jou inzet. Voorzitter 

beidt een mooie bos bloemen aan. 

Nelly is ook negen jaar lid geweest van het bestuur, de meeste jaren verzorgde zij de 

ledenadministratie. Daarnaast zorgde zij er altijd voor dat bij verschillende activiteiten de 

gasten verwend werden met een lekkere koek of een andere versnapering. Nelly, bedankt 

voor jou inzet. Voorzitter biedt ook Nelly een fraaie bos bloemen aan. 

 

6. Aandacht voor zilveren jubilarissen 

De volgende leden zijn 25 jaar lid van KBO Mariaheide: Antoon en Mieke van Hees, Nelly 

Immers, Martien Jansen, Wim en An Kanters, Wim Daandels en Jan Willems. Alleen Nelly is 

aanwezig. Zij krijgt bloemen en een oorkonde uitgereikt. De andere jubilarissen ontvangen 

de bloemen en oorkonde zo snel mogelijk. 

 

7. Mededelingen 

a) Als bestuur zijn we op altijd op zoek naar uitbreiding van het korps VOA. Momenteel is 

alleen Frans Mikkers hiervoor beschikbaar.  

b) Volgend jaar bestaan we 60 jaar. Op welke manier we dit gaan vieren is nog niet 

bekend. Voorzitter maakt meteen gebruik van de gelegenheid om de leden te vragen of 

zij een idee hebben voor een festiviteit, hoe het 60-jarig jubileum te vieren? 

c) Diverse KBO’s veranderen momenteel hun naam bijvoorbeeld: WijNu, Senior-Rooi. 

Ze blijven wel lid van KBO Brabant. Het bestuur overweegt om ook de naam aan te 

passen en legt dit voor aan de leden. De vergadering is akkoord met het voorstel om de 

naam te wijzigen. Er wordt een prijsvraag uitgeschreven. De naam wordt bij het 60-jarig 

jubileum bekend gemaakt. 

d) Op 1 juli 2021 is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) van kracht. 

Hiervoor moeten de Statuten worden aangepast. We krijgen hiervoor 5 jaar de tijd en 

wachten nog op informatie vanuit KBO Brabant hoe de wijzigingen het beste 

doorgevoerd kunnen worden. De vergadering gaat hiermee akkoord. Het blijft onder 

onze aandacht en we komen bij een volgende algemene vergadering hierop terug 

e) Op maandag en vrijdag tussen de middag is er het eetpunt bij Van Haarenstaete. Voor 

nieuwe deelnemers is nog plek. 

Fien van Asseldonk vraagt of er ook weer een avond-eetpunt komt? Het bestuur vraagt 

bij Van Haarenstaete of hiervoor mogelijkheden zijn? Voorzitter komt er op terug. 

 

 

f) Momenteel kan er gestemd worden op de RaboClubsupport. Als lid van de Rabobank 

heb je de mogelijkheid om 3 verenigingen te steunen. Ga in je bank-app naar berichten 
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om te stemmen. Antje Van de Velden vraagt hoe ze dan kan stemmen op Rabo 

clubsupport? Online, digitaal bij berichten staat een duidelijke uitleg hoe te stemmen. 

Neem contact op met iemand van het bestuur wanneer het niet lukt. 

g) Op woensdag 13 en donderdag 14 oktober is er de Internationale dag van de ouderen 

georganiseerd door de oude kring Veghel. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de voorzitter. 

h) Van dinsdag 18 t/m zondag 23 januari 2022 is weer de Seniorenexpo in het NH 

Conference Centre te Veldhoven. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de voorzitter. 

 

8. Rondvraag 

• Hanny van de Graaf vraagt of het wegbrengen van mensen naar het eetpunt geregeld 

is? Er wordt een roulatieschema gemaakt om mevr. Kusters op te halen. We beginnen 

zo snel mogelijk als de Bolstweg weer klaar is. 

• Annette van de Tillaar vertelt dat zij bezoek heeft gehad van een  man die komt kijken of 

je tips kunt gebruiken om langer thuis te wonen. Dat was zeer goed bevallen. Er stond 

een artikel in de Ons van September over veilig blijven wonen in uw eigen huis, gratis 

Huistest voor verbeterpunten en oplossingen. Wilt u het artikel nog eens lezen, ga dan 

naar: https://www.onsmagazine.nl/category/onsmagazine-september-2021/ 

• Fien van Asseldonk wil een compliment geven aan de organisatie van de Jeu de 

boulesdag. Het was een zeer leuke dag. 

 

In de pauze wordt een consumptie aangeboden. 

 

9. Harrie van Zutphen toont beeldmateriaal van zijn reizen door Afrika 

Voorzitter heet Harrie van harte welkom en is ervan overtuigd dat de leden zullen genieten 

van mooie foto’s. Na afloop bedankt voorzitter Harry voor zijn bijdrage met een klein 

presentje. 

 

10. Sluiting 

Voorzitter Mart bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en hoopt iedereen weer te zien bij 

de activiteiten. 

 

https://www.onsmagazine.nl/category/onsmagazine-september-2021/

