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Notulen van de algemene ledenvergadering van 
KBO-Dinther op 18 maart 2015. 
 
Aanwezig: 118 personen 
Afgemeld: Jo en Mariet Aarts, Piet van den Berg, Cor van de Cammen, Frans en Margo Dortmans, Jan van Eerd, Gerard Gabriels, Jan 
van Gerwen, Corry van Lanen, Tiny en Corry van Rooij, Mari en Mieke van der Sangen, Eef Tonk en Truus van Zutphen. 

 
Vooraf: Ter ondersteuning van de vergadering wordt aan de aanwezigen een PowerPointpresentatie 
getoond, die is gemaakt door bestuurslid Kees Kuijpers. 
 
1. Opening 

Voorzitter Willy van der Steijn opent de jaarvergadering.  
Hij blikt terug op een mooie viering en bedankt daarvoor pastoor Jansen, koor Cantando onder leiding 
van Peter van Raak, koster Gerard van Dijk en collectant Rieky Martens. Heel speciaal memoreert hij de 
onthulling en de inzegening van het nieuwe vaandel, dat door Luus van de Ven gemaakt is.  
Voorts heet hij alle leden welkom, in het bijzonder erelid Bert Driessen, en spreekt zijn dank uit over de 
grote opkomst.  
 

2. Notulen 19 maart 2014 
De notulen zijn opgemaakt door secretaris Anny van den Broek. 
Met een kleine correctie - Theo Romijn is met een ‘ij’ en niet ‘ei’ - wordt het verslag goedgekeurd. 
 

3. Jaarverslag 2014 
De secretaris leest het jaarverslag voor.  
Eerst zijn er de gegevens over de bestuurssamenstelling, interne vergaderingen en overige 
bijeenkomsten, de dankjewel bijeenkomsten en de ledenaantallen, 498 per 31-12-2014.  
Dan neemt de voorzitter het woord en hij vertelt dat het ledental van 500 op 20 januari 1915 bereikt is. 
Daarom zet hij het 500ste lid,  Joke van den Broek, even in de bloemetjes.  
Vervolgens leest de secretaris de rest van het verslag voor over de zeer vele activiteiten, waarvan er 
een aantal het hele jaar door plaats vinden, maar ook over de aandacht voor de participatie zoals 
vervoersservice, dagbesteding, informatiepunt welzijn HDL, Senioren Uitbureau en ouderenadviseur. 
Veel vrijwilligers hebben meegewerkt om dit alles tot stand te brengen. Daarom is er voor hen een 
hartelijk ‘bedankt allemaal’. En dat geldt ook voor al onze leden en de mensen van ccServaes. 
Van de gelegenheid om vragen te stellen wordt geen gebruik gemaakt. 
Met een hartelijk applaus danken de aanwezigen de secretaris voor de duidelijke weergave. 
 

4. Financieel verslag 2014 
De penningmeester Kees Kuijpers presenteert het financieel verslag: inkomsten, contributie (er blijft  
€ 8,35 over te besteden door KBO-Dinther), subsidie en sponsoring, uitgaven (o.a. voor ledenbijeen-
komsten) en saldo. Dank zij contributierestituties van kring de Maashorst en KBO-Brabant (van elk van 
beiden € 2,00 per lid) en subsidies hebben we geld over gehouden. Het is een genuanceerd beeld. Er 
moet terdege rekening mee gehouden worden dat niet alles wat het nu opleverde ook volgend 
boekjaar ontvangen wordt. 
Hij bedankt de vorige penningmeester Harry van de Ven omdat hij zich, ook na de bestuurswisseling 
geruime tijd heeft ingezet. Zo kon Kees Kuijpers de gehele financiële verslaglegging digitaal maken, 
meer toegesneden op kostenposten. 
De vraag of de gemeente inzage moet hebben in het financieel verslag hebben kan met ‘nee’ worden 
beantwoord. De gemeente vindt o.a. themamiddagen belangrijk en bekostigt daarvan de koffie.  
De penningmeesters worden met een hartelijk applaus bedankt. 
 

5. Begroting 2015 en contributievaststelling 
De penningmeester presenteert een sluitende begroting, waarbij rekening is gehouden met het 
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vervallen van meevallers in de contributie. Voor 2015 is al voor 4 projecten subsidie toegezegd. 
Er vindt geen contributieverhoging plaats. De contributie is overigens al in januari geïnd. 
Daarmee is de contributie voor 2015 feitelijk vastgesteld. 
Volgend jaar vindt het innen van de contributie pas plaats in april om de leden in de jaarvergadering 
van maart de contributie te kunnen laten vaststellen over 2016. 
Er zijn geen op- of aanmerkingen. 
 

6. Verslag kascommissie 2014  
Piet van de Ven en Theo Romijn hebben op 11 februari 2015 de kas gecontroleerd en geen 
onvolkomenheden gevonden. Zij spreken hun waardering uit voor de zeer precieze verslaglegging en 
voor het feit dat effectieve aandacht is besteed aan de opmerkingen en aanbevelingen van vorig jaar. 
De beide penningmeesters worden gedechargeerd. 
 

7. Verkiezing nieuw lid van de kascommissie 
Piet van de Ven treedt na een jaar terug omdat de nieuw beoogd penningmeester zijn broer is. 
Gerard van Dijk stelt zich beschikbaar voor de komende twee jaar en vormt samen met Theo Romijn, 
die bereid is voor het derde jaar aan te blijven, de nieuwe kascommissie. 
De aanwezigen bekrachtigen dat met applaus. 
 

8. Bestuursverkiezing 
Aftredend en niet herkiesbaar zijn Luus van de Ven en Anny van den Broek.  
De voorzitter neemt eerst afscheid van Luus van de Ven.  
Zij is 10 jaar - een jaar extra omdat op haar daartoe een beroep werd gedaan - als bestuurslid actief 
geweest. Veelal in de functie van vicevoorzitter en twee jaar als voorzitter. Zij stond voor iedereen klaar 
en was een betrokken bestuurslid. Daarnaast was zij in touw voor het kienen, de reiscommissie, 
bloemschikbijeenkomsten, het maken van bloemstukken en verschillende activiteiten.  
Zij vertegenwoordigde KBO-Dinther in de OOB. Als afscheid heeft zij het nieuwe vaandel gemaakt.  
De voorzitter dankt haar voor haar enorme inzet en geeft aan blij te zijn dat zij vrijwilliger blijft bij het 
kienen en dat zij voor KBO-Dinther bloemstukken - ook de bloemstukken van vandaag! - blijft maken. 
Namens KBO Brabant leest hij de oorkonde voor en speldt hij haar de bijbehorende zilveren speld op.  
Met een hartelijk dankjewel overhandigt hij haar namens KBO-Dinther een bloemstuk en een cheque  
te besteden naar eigen inzicht. 
Luus van de Ven spreekt daarna een dankwoordje. 
Vervolgens neemt de voorzitter afscheid van Anny van den Broek. 
Anny is 9 jaar als bestuurslid actief geweest. Zij heeft een enorme staat van dienst. De voorzitter heeft 
berekend dat zij zeker zo’n 5000 uren in touw is geweest als secretaris, de centrale figuur in het 
bestuur. Daartoe behoorde ook het bijhouden van de post- en ledenadministratie. Ook besteedde zij 
tijd en energie aan het duo-fietsen, reiscommissie, het zoeken naar artiesten of groepen, Nordic 
wandelen. De voorzitter dankt haar voor haar flexibele inzet en prijst zich gelukkig dat zij vrijwilliger 
blijft bij het duo-fietsen en het Nordic wandelen. 
Namens KBO Brabant leest hij de oorkonde voor en speldt hij haar de bijbehorende zilveren speld op.  
Met een hartelijk dankjewel overhandigt hij haar namens KBO-Dinther een bloemstuk en een cheque  
te besteden naar eigen inzicht. 
Anny van den Broek spreekt daarna een dankwoordje. 
Nieuwe bestuursleden 
Het bestuur heeft twee kandidaten: 
1. Corrie van der Heijden-van der Aa. Bestuur was specifiek op zoek naar een nog jonge vrouw.  
    Corrie is bekend fotograaf van de HaDeejer. 
2. Harry van de Ven. De huidige penningmeester heeft te kennen gegeven in te zijn voor de functie van 
    secretaris. Het bestuur ging dus op zoek naar en vond een nieuwe penningmeester, die echter pas    
    over twee jaar beschikbaar is. Harry  heeft pas afgelopen zomer het penningmeesterschap feitelijk 
    overgedragen aan Kees Kuijpers en dus nog volledig ingevoerd én hij bleek bereid de komende twee  
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    jaar ad interim te overbruggen. 
Er zijn geen tegenkandidaten. 
Er wordt een stemcommissie geformeerd: Gerrit van den Berg en Tonny Jacobs. 
Zij reiken 118 stembriefjes uit. Daarvan worden er 107 ingeleverd. 
De kandidaten hebben het vertrouwen van de vergadering met 106 x ja  voor beide kandidaten. 

9. Pauze 
 

10. Mededelingen 
Jaarkalender 2015/2016 
Willy van der Steijn geeft aan dat ervoor gekozen is de jaarkalender ter wille van de actualiteit te 
publiceren na de jaarvergadering. Pas dan kunnen een aantal zaken zoals nieuwe samenstelling van het 
bestuur en contactpersonen voor de verschillende activiteiten actueel weergegeven worden. 
De jaarkalender komt mee met de ONS van april. 
Maandblad 
Ria van Hemmen vertelt dat er behoefte aan was de informatie op de losse A4-tjes bij de ONS op een 
andere, aantrekkelijke en minder bewerkelijke wijze te presenteren. Er is nu voor een Maandblad in 
kleur op 4x A4 gekozen. Het Maandblad verschijnt voor het eerst in mei.  
Duo-fietsen 
Harry van de Ven geeft aan dat de fietsen weer helemaal gebruiksklaar gemaakt zijn. 
Nieuwe accu’s worden zodra mocht blijken dat het nodig is aangeschaft. We kunnen weer van start. 
Reisprogramma 2015 
Ria van Hemmen meldt dat 48 personen uit HDL zich hebben aangemeld voor de meerdaagse reis naar 
de Romantische Strasse van 18 t/m 22 mei. 
De datums voor de dagreizen zijn 17 juni en 26 augustus. Reisdoelen zijn nog niet bekend. 
KBO Creatief 
Willy van der Steijn kondigt een nieuw initiatief aan: KBO Creatief op een middag in juli. 
Velen van ons zijn op de een of andere manier bezig (geweest) op creatief gebied. Het idee is nu dus 
om het mogelijk te maken anderen daarvan mee te laten genieten. Alle leden kunnen hieraan 
deelnemen. Willy vraagt wel of er mensen zijn het mee te organiseren. 
Korendag Cantando 
Willy van der Steijn maakt bekend dat Cantando een korenmiddag wil organiseren op 23 september.  
 

11. Rondvraag 
- Anny Oosterholt doet een oproep lid te worden van Cantando. 
- Mieke van Schijndel doet een oproep mee te komen dansen op zondagavond.  
   Van de ongeveer 30 deelnemers komen er maar 4 uit Dinther. 
 

12. Website 
Het adres van de website is www.kbo-dinther.nl. Ook te vinden door te googelen naar ‘kbo dinther’. 
Omdat de middag al ver gevorderd is geven Ad van de Koevering en Ria van Hemmen een korte uitleg.  
Zij verduidelijken hoe de website werkt en waar en hoe men de informatie gemakkelijk kan vinden.  
Speciaal wordt geattendeerd op de leesbaarheid met de mogelijkheid de tekst te vergroten, de 
fotogalerij met foto’s van allerlei activiteiten en de links waar verwezen wordt naar andere websites. 
Vanuit de zaal wordt opgemerkt of het wel nodig is het eerder genoemd papieren Maandblad te 
ontwikkelen gezien de mogelijkheden tot digitale informatie via de website. De voorzitter geeft aan dat 
informatievoorziening op papier nog noodzakelijk is omdat veel van onze leden nog niet beschikken of 
kunnen omgaan met de digitale media. 
 

13. Sluiting 
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn belangstelling en sluit de vergadering.  

 
Verslaglegging: Ria van Hemmen 

http://www.kbo-dinther.nl/

