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Notulen van de algemene ledenvergadering van 
KBO-Dinther op 16 maart 2016. 
 
Aanwezig: 130 personen 
Afgemeld: Jo en Mariet Aarts, Gerrit van den Berg, Albert van den Boom, Martien en Riek van den Boom, Ad Donkers, Cor en Wilma 
van Doorn, Theo en Ans van der Heijden, Pastoor Joost Jansen, Govert en Cocky Juijn, Ad en Truus Ketelaars, Rian Kuijpers, Rieky 
Martens, Tiny Martens, Harry van de Meerakker, Hans Megens, Carla van Schijndel, Bas Slappendel, Jet Terlingen, Tonny van der 
Ven, André Verstegen, Walter en Mieke Wijnen, Nicole van Zutphen. 

 
Vooraf: Ter ondersteuning gedurende de vergadering wordt aan de aanwezigen een PowerPoint-
presentatie 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 Joost Jansen, koor Cantando onder 
leiding van Peter van Raak, koster Annie Ketelaars en collectant Rieky Martens.  
Voorts heet hij alle aanwezige leden welkom, in het bijzonder de nieuwe leden, erelid Bert Driessen en 
ook de vertegenwoordiger van de KBO-kring Bernheze Peter van de Hurk. Hij spreekt zijn dank uit over 
de grote opkomst, die wellicht nog hoger zou hebben kunnen zijn gezien de afmelding van 30 
personen, die met naam genoemd worden.  
 

2. Notulen 18 maart 2015 
De notulen zijn opgemaakt door Ria van Hemmen.  
Van de gelegenheid om vragen te stellen wordt geen gebruik gemaakt. 
Het verslag wordt goedgekeurd. Daarvoor dank. 
 

3. Jaarverslag 2015 
De secretaris Kees Kuijpers presenteert het jaarverslag.  
Het ledenaantal is met 22 gestegen naar 511, terwijl 16 leden zijn overleden en 3 leden op hebben 
gezegd wegens verhuizing of ziekte. Thans (16 maart 2016) zijn er al 521 leden. 
Wat betreft het bestuur is uitgebreid afscheid genomen van Anny van den Broek en Luus van de Ven 
tijdens de vorige jaarvergadering en zijn Corrie van der Heijden en Harry van de Ven (ad interim) 
aangetreden. Het bestuur bestaat nu uit: Willy van der Steijn (voorzitter), Ria van Hemmen-van der 
Heijden (vicevoorzitter), Kees Kuijpers (secretaris), Harry van de Ven (penningmeester), Henk Kuijpers, 
Sonja van den Berg-Bresser en Corrie van der Heijden-van der Aa. 
Nauwelijks te tellen zijn de vergaderingen, overlegmomenten, formele bijeenkomsten, studiedagen en 
evaluatiemomenten in 2015, waarbij een delegatie van het bestuur en/of iemand van de vrijwilligers 
aanwezig was, zowel intern als extern. 
Dan komen de zeer vele eigen activiteiten aan bod, waarvan er een aantal het hele jaar door plaats 
vinden, maar ook activiteiten waarin KBO-Dinther participeert. 
In 2015 hadden we precies 60 vrijwilligers, die waren verdeeld over 16 verschillende werkgroepen 
(Cantando en De Oudere Garde niet meegerekend) en vaak ook nog in meerdere werkgroepen. Deze 
vrijwilligers vormen echt het fundament van onze organisatie. Daarom is er voor hen een hartelijk 
‘bedankt allemaal’. En dat geldt ook voor al onze leden en de vrijwilligers van cc Servaes. 
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 2015 
De penningmeester Harry van de Ven presenteert het financieel verslag:  

a. de inkomsten over 2015 met toelichting op subsidie en sponsoring.  
 Gevraagd wordt waarom de cijfers niet gebruteerd gepresenteerd worden. Netto bedragen 
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laten de verklaring van de cijfers niet zien.  
Dat klopt. Toegezegd wordt dat er volgend jaar meer toelichting gegeven zal worden. 

b. de uitgaven over 2015 met toelichting op de ledenbijeenkomsten, op de verschillen en de 
presentatie van het totaaloverzicht van inkomsten en uitgaven. 
Bij de communicatie zit het grootste verschil in de kosten voor het vaandel en het Maandblad. 
Vraag is waarom de afdracht aan KBO-Brabant zo hoog is: per lid € 11,93. 
Enige tijd geleden is dat uitgezocht en het bestuur is van mening, dat het echt terecht is gezien 
de publicatie van de ONS 11x per jaar en de ruime ondersteuning met themabijeenkomsten en 
cursussen. 
Vraag is ook hoe met meer leden de contributie lager is dan in 2014. 
Dat is te verklaren uit contributierestituties in 2014 van kring de Maashorst en KBO-Brabant 
(van elk van beiden € 2,00 per lid) 
 

5. Begroting en contributievaststelling 2016 
De penningmeester presenteert een sluitende begroting voor 2016. Deze begroting correspondeert 
met de uitgaven over 2015. 
Wat opvalt is communicatie, omdat het Maandblad in 2015 7x verscheen en in 2016 11x zal 
verschijnen. 
De voorzitter bedankt de penningmeester voor zijn financieel verslag over 2015 en het opstellen van de 
begroting 2016. Dat wordt met applaus onderstreept door de aanwezigen. 
De voorzitter geeft aan dat het de wens is alle senioren van Dinther lid te laten worden en dat de 
contributie daarom laag wordt gehouden. Dat wordt door de vergadering met instemming begroet.  
De voorzitter voegt er echter nog iets aan toe: de eigen bijdrage voor jaarfeest en kerstviering wordt 
waarschijnlijke een beetje hoger. Ook dat krijgt instemming van de vergadering. 
 

6. Verslag kascommissie 2015 
Gerard van Dijk en Theo Romijn hebben de kas gecontroleerd en geen onvolkomenheden gevonden. Zij 
spreken hun waardering uit voor de verslaglegging tot achter de komma. Zij stellen voor het voltallige 
bestuur i.c. de penningmeester te dechargeren. De aanwezigen gaan daarmee akkoord. 
De voorzitter bedankt de leden van de kascommissie  
 

7. Verkiezing nieuw lid van de kascommissie 
Theo Romijn is reglementair aftredend en treedt terug. 
Wim Smits stelt zich beschikbaar en vormt samen met Gerard van Dijk, die bereid is aan te blijven, de 
nieuwe kascommissie. 
De aanwezigen bekrachtigen dat met applaus. 
 

8. Bestuursverkiezing 
Aftredend en herkiesbaar zijn Kees Kuijpers en Ria van Hemmen.  
Er zijn geen tegenkandidaten.  
De voorzitter benadrukt de vele werkzaamheden van beiden en de vergadering herkiest bij acclamatie 
Kees Kuijpers en Ria van Hemmen. 
 

9. Pauze 
Aan iedereen wordt een consumptie aangeboden.  
Er worden foto’s getoond van de meerdaagse reis ‘Romantische Strasse’ in Duitsland, de dagreis 
‘Smokkelroute’ in Soerendonk en de dagreis ‘Historische Driehoek’ in West-Friesland. 
 

10. Mededelingen 
 
Communicatie 
Er is al veel geluisterd naar hetgeen te berde is gebracht. Ria van Hemmen benadrukt dat men 
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daarnaast ook veel kan lezen. 
Van KBO-Brabant verschijnt 11x per jaar het ledenblad ONS.  
Zelf informeren wij onze leden met bezorging aan huis van het Maandblad en de jaarfolder, met het 
uitplakken van nieuws op het publicatiebord in cc Servaes, met artikelen in de regionale pers, via de 
eigen website met allerlei vaste informatie, het allerlaatste nieuws en heel veel foto’s van activiteiten 
én via de digitale informatie aan de leden via de e-mail. 
Ria steekt even in op het Maandblad in kleur, dat gestart is in mei 2015 met een redactie bestaande uit 
5 personen. Er zijn nu 10 nummers verschenen. Wij zijn erg blij met de positieve reacties en proberen 
te luisteren naar onze lezers bijv. door het gebruik van zwarte titels en de korte berichtjes niet altijd in 
gekleurde kadertjes te plaatsen om een te drukke uitstraling.  
We staan open voor vragen en tips. 
 
Jaarfolder 
Ria vraagt speciaal aandacht voor de jaarfolder van april 2016 tot april 2017 die in de week van 4 april 
samen met de ONS en het Maandblad verschijnt. Er is het nodige aan gewijzigd zoals informatie over de 
contactpersonen en de folder is wederom iets uitgebreider. Handig om te bewaren. In de folder wordt 
ook melding gemaakt van de komende dagreizen op woensdag 15 juni naar Kleve (Duitsland) en op 
woensdag 24 augustus naar Delft. 
 
Activiteiten 
Willy van der Steijn gaat in op enkele onderdelen. 
 
Eetpunt 
Het Eetpunt in cc Servaes bestaat 1 jaar. Op donderdag 24 maart start het programma dus om 16.00 
uur in de Ontmoetingstuin, waarna allen om 17.00 uur aan tafel gaan. Iedereen is uitgenodigd en kan 
zich melden bij Tonny van der Ven. Omdat het Witte Donderdag is zal ook pastoor Joost Jansen 
aanwezig zijn. De kosten zijn € 9,50. Is dat bezwaarlijk? ONS welzijn tel 088-3742525 ( Carmen van de 
Boom ) kan u hierover nader informeren. 
 
Samenwerking met Heeswijk 
Een werkgroepje vanuit de KBO-besturen van Heeswijk en Dinther heeft een basisplan gemaakt om in 
te zetten op zaken die heel goed samen kunnen worden ontwikkeld.  
Er is nu enige vertraging in de voortgang omdat Heeswijk kampt met bestuursvacatures. 
Verschillende leden van KBO-Dinther hebben belangstelling voor de films die in Heeswijk draaien.  
Wij doen ons best hierover te publiceren, maar de gegevens zijn niet altijd op tijd beschikbaar. 
 
Ledenvoordeeldag 
Morgen is er in Vorstenbosch in De Stuik een ledenvoordeeldag m.m.v. KBO-Brabant. 
 
Jaarfeest en kerstviering 
In 2016 wordt het mogelijk anders omdat het toneel in De Toren weg is. 
Het bestuur buigt zich nog over andere mogelijkheden. 
 
E-mail 
Het aantal leden dat gebruik maakt van e-mail en wier e-mailadres bekend is bij de secretaris is 
gestegen van 41% naar 55%. Wanneer uw e-mailadres niet bekend is bij de secretaris is de vraag dit 
laten weten via info@kbo-dinther.nl . 
 
Ons Platform Cubigo 
Ben Beeftink geeft mensen cursus om met Ons Platform Cubigo vertrouwd te raken op laptop, i-pad of 
tablet. Al 37 mensen hebben een cursus gehad op twee dagdelen. De kosten voor een instructie op 
papier en voor de koffie zijn € 10,00. 

mailto:info@kbo-dinther.nl
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Zomertijd 
Juist in de zomertijd gaan activiteiten gewoon door voor de thuisblijvers. 
Op 3 augustus is er een extra activiteit, het midzomerfeest. Kienen vervalt dan. 
 
KBO Creatief 
Het basisprogramma voor KBO Creatief op zaterdag juli 2016 ligt er. 
Heeft iemand een hobby en zou hij/zij een bijdrage kunnen leveren? Meld je dan.  
 
Jeu de boules 
De eerste datum van dit jaar is op donderdag 31 maart om 13.30 uur (op het Gildeterrein). 

 
11. Rondvraag 

- Ben Beeftink vraagt wie belangstelling heeft voor Ons Platform Cubigo en gaat rond met formulieren. 
- Jan van de Broek spreekt zijn dank uit aan de kartrekkers van de KBO, het bestuur. 
  Dat is leuk om te horen. 
-Jan van Zutphen vindt het fijn dat hij de informatie over de lentetocht van Welzijn Laverhof heeft 
  ontvangen. Alleen is het niet duidelijk hoeveel het kost: € 1,40 per strip. Anny van Dijk beveelt het   
  aan. Willy wijst in dit kader ook op de mogelijkheid rolstoelvervoer te regelen via het UITbureau. 
- Annie van Dijk vraagt applaus voor Cantando, dat de viering zo mooi heeft opgeluisterd. 
   

12. Sluiting 
De voorzitter spreekt zijn dank uit voor de geweldige opkomst en noemt het een enorme opsteker.  
We doen het voor allen, maar we doen het ook allemaal samen. Hij bedankt iedereen voor de 
belangstelling en sluit de vergadering.  

 
Verslaglegging: Ria van Hemmen 
 
 

 

 

 

Ondertekend 15 maart 2017 

 

 

_____________________________________         _____________________________________ 

Voorzitter Willy van der Steijn    Secretaris Kees Kuijpers 

 

 

 


