
Verslag Algemene ledenvergadering 23 maart 2022 

 

Plaats: Gemeenschapshuis D’n Brak 

Tijd: 19:30 uur 

Aanwezig: 38 personen volgens presentielijst 

Afgemeld: Leo van Lieshout, Bart en Netty Kempkens, Henk en Jeanne van der Heijden, 

Marietje van der Velden, Mientje van Asseldonk, Hans Vissers, Maria van Katwijk, Ans 

Kuijpers en Annette van de Tillaar. 

 

 

1. Opening door de voorzitter 

Voorzitter is blij met de grote opkomst. 

Voorzitter vraagt één minuut stilte om de overleden leden te herdenken, namelijk: Bertus 

van der Velden, Truus van de Tillaart – van Delst en Bertus van ’t Westeinde. 

 

2. Verslag najaarsvergadering van 6 oktober 2021 

De leden hebben in de bijlage van de agenda het verslag ontvangen. Het verslag wordt 

goedgekeurd. Dank aan notulist Maria Braam. 

 

3. Financieel verslag 2021 (ter inzage tijdens de vergadering) 

Het Financieel verslag wordt ter inzage uitgedeeld. Penningmeester Marie José van de Graaf 

geeft een toelichting. We hebben een mooi positief resultaat, maar de huisvestingskosten 

van D’n Brak moeten nog betaald worden, waardoor het resultaat 2020 en 2021 ongeveer 

gelijk zal zijn. 

Het bestuur wil meer gebruik gaan maken van automatische incasso, dit betekent dat we 

proberen alle betalingen voor activiteiten hiermee te doen. 

 

Jan van de Laar vraagt hoe het met de subsidie bij de andere dorpen is? 

Alle dorpen van gemeente Veghel krijgen eenzelfde subsidie, zonder opgaaf van het aantal 

leden. 

De subsidie wordt elk jaar geïndexeerd en is voor 10 jaar vastgesteld. Schijndel en Sint 

Oedenrode hebben andere subsidieregelingen. 

 

Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie 

De kascontrole is gedaan door Annette van de Tillaar en Joke van de Burgt. 

Joke zegt dat de financiën er heel goed uit zien en dat de commissie akkoord en decharge 

verleend. 

Nelly van Os volgt Annette van de Tillaar op in de kascommissie. Wilma van de Laar is bereid 

om reserve kascommissielid te zijn. 

Voorzitter dankt Marie José van de Graaf hartelijk voor het maken van het financieel verslag. 



 

4. Bestuurssamenstelling 

Maria Braam – van de Ven is aftredend en herkiesbaar. 

De vergadering is akkoord met de herbenoeming. 

 

5. Mededelingen 

• De maandelijkse puzzel gaat verdwijnen want deze was ingesteld voor de 

Coronaperiode. 

• Het bestuur is nog altijd op zoek naar uitbreiding van het korps VOA. Frans Mikkers 

legt uit wat er wordt verwacht van een VOA (vrijwilliger ouderen adviseur). 

Er wordt ook gezocht naar een Cliëntondersteuner. Een cliëntondersteuner kan gratis 

om advies gevraagd worden. Uitleg wat het verschil is???? 

• Het bestuur wil dit jaar een dagreis organiseren op woensdag 29 juni. In eerste 

instantie met alleen leden van onze KBO. De opengebleven plaatsen kunnen 

eventueel later nog toebedeeld worden aan Vorstenbosch. De reis waar we aan 

denken is goed te doen, zelfs met een rollator, want de afstanden zijn klein en de reis 

zelf heeft geen hoog aantal aan buskilometers. Voorzitter vraagt wie er interesse 

heeft. 

• We gaan steeds meer doen via email en internet. Maandelijks wordt de ONS 

rondgebracht met eventuele informatiebrieven. De brieven komen bij 31 adressen 

nog op papier. Dit blijven we doen maar het bestuur hoopt dat het aantal van de 31 

snel af neemt. Krijg je al de informatie aangeleverd op papier en heb je een 

emailadres dat je regelmatig gebruikt geef dat dan door aan een van de 

bestuursleden.  

• Momenteel veranderen veel KBO afdelingen hun naam, denk aan WijNu Veghel en 

SeniorRooi. Ook wij als bestuur denken eraan om de naam aan te passen. Daarom 

willen we een prijsvraag uitschrijven voor een nieuwe naam om deze tijdens de 

viering van het 60 jarig bestaan bekend te maken. De vergadering gaat akkoord met 

het voorstel om de naam de wijzigen. 

• In de Heise krant van maart kon men lezen over het OldStars programma bij Tennis 

en Padel De Krekel. Op de oproep in de Heise Krant is geen reactie binnengekomen. 

Hanneke Ketelaars en een lid van de Oldstarscommissie hebben op maandag de 

meer bewegen voor ouderen club bezocht en hebben daar toch enig enthousiasme 

gevonden. Binnenkort zullen onze leden benadert worden om te kijken of er een 

mogelijkheid is om vanuit de KBO een keer een kennismaking met Padel organiseren. 

 

6. Rondvraag 

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 

 

Pauze 

Tijdens de pauze wordt een consumptie aangeboden. 



 

7. Lezing over erfrecht en testament 

Na de pauze verzorgt notaris Bram van den Boogaard een interessante lezing over erfrecht 

en testament. Voorzitter bedankt notaris Van den Boogaard met een klein presentje. 

 

8. Sluiting 

Voorzitter dankt de aanwezigen en hoopt iedereen weer te zien bij de activiteiten van onze 

KBO. 


