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Notulen van de algemene ledenvergadering van KBO-Dinther op 15 maart 2017. 
Aanwezig: 101 personen 
Afgemeld: Jo en Mariet Aarts, Trees Driessen, Cecile Dekker, Jan van Eerd, Gerda Geene, Govert en Cocky Juijn, Francien van 
Kaathoven, Ad en Truus Ketelaars, Gerrie Klomp, Gerard en Tineke Kuijpers, Rian Kuijpers, Corrie van Lanen, Rieky Martens, Tiny 
Martens, Hans Megens, Mari en Mieke van der Sangen, Ans van der Schoot, André Verstegen en Cees Wellens (22 personen). 

 
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 de mooie eucharistieviering, een geweldige traditie die we zeker in stand houden. 
Daarvoor bedankt hij pastoor Joost Jansen, koor Cantando onder leiding van Dan Loredan, koster Fred 
van den Berg en collectant Rieky Martens.  
Voorts heet hij alle aanwezige leden welkom, in het bijzonder de nieuwe leden, pastoor Joost Jansen en 
Ad Donkers, voorzitter KBO-kring Bernheze. 
 

2. Notulen 16 maart 2016 
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 2016 
De secretaris Kees Kuijpers presenteert het jaarverslag.  
Het ledenaantal is met 14 gestegen naar 525, terwijl 13 leden zijn overleden en 6 leden op hebben 
gezegd wegens verhuizing of ziekte. Thans (15 maart 2017) zijn er al 529 leden. 
Wat betreft het bestuur hebben geen wijzigingen plaats gevonden.  
Het bestuur bestaat 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 2016, 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, speciale activiteiten, activiteiten die het hele jaar 
door plaats vinden, maar ook activiteiten waarin KBO-Dinther participeert. 
In 2016 hadden we precies 62 vrijwilligers, die waren verdeeld over 19 verschillende werkgroepen (nu 
inclusief Cantando en De Oudere Garde) 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 2016 
De penningmeester Harry van de Ven presenteert het financieel verslag:  

a. de opbrengsten over 2016 met toelichting op hoofdlijnen   
b. de kosten over 2016 met een duidelijke toelichting op de diverse onderdelen. 

- Eef Tonk: De contributie geeft geen rond bedrag aan, terwijl de contributie € 20,00 per jaar is. 
* Dat valt te verklaren uit de afdracht van € 11,93 aan KBO-Brabant. 
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- Martien van Genugten: wanneer is de volledige integratie van De Oudere Garde in KBO-Dinther? 
* Dat is per 1 januari 2017.  

- Piet van Helvoort: Vorig jaar is erover gesproken de cijfers niet gesaldeerd te presenteren.  
Toen is toegezegd dat er meer toelichting gegeven zou worden. 
*  Volgend jaar wordt een aparte sheet gemaakt. 
 

5. Begroting en contributievaststelling 2017 
De penningmeester presenteert een sluitende begroting voor 2017.  
Deze begroting correspondeert met de uitgaven over 2016. 
 
Vervolgens legt hij het voorstel voor om de contributie 2017 te handhaven op € 20,00 (afdracht € 
11,93) voor leden en € 10,00 voor gastleden. 
In praktische zin is er per lid € 8,00 van de contributie beschikbaar voor de eigen afdeling. 
Voor nieuwe leden geldt de afdracht m.i.v. het komende boekjaar. 
Om met de beschikbare gelden zoveel mogelijk activiteiten te kunnen ontwikkelen wordt als voorbeeld  
het duo-fietsen aangehaald : sponsors en de technische vrijwilligers. 
De penningmeester verzoekt de leden die zelf willen betalen dit te doen voor 21 maart om deze buiten 
de automatische incasso te kunnen houden. 
 
De voorzitter bedankt de penningmeester voor zijn financieel verslag over 2016 en het opstellen van de 
begroting 2017. Dat wordt met applaus onderstreept door de aanwezigen. 
 

6. Verslag kascommissie 2016 
Gerard van Dijk en Wim Smits hebben de kas gecontroleerd en geen onvolkomenheden gevonden. Zij 
spreken hun waardering uit voor de punctuele verslaglegging. 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 
Gerard van Dijk is reglementair aftredend en treedt terug. 
Piet van Helvoort stelt zich beschikbaar en vormt samen met Wim Smits, die bereid is aan te blijven, de 
nieuwe kascommissie. 
De voorzitter bedankt de kascommissie. De aanwezigen bekrachtigen dat met applaus. 
 

8. Bestuursverkiezing 
Aftredend en herkiesbaar zijn Willy van der Steijn en Sonja van den Berg-Bresser.  
Aftredend en niet herkiesbaar zijn Henk Kuijpers en Harry van de Ven. 
Kandidaten voorgedragen door het bestuur zijn André Verstegen en Margriet Beeftink-van Asselt. 
Er zijn geen tegenkandidaten.  
 
De vergadering herkiest bij acclamatie Willy van der Steijn en Sonja van den Berg-Bresser. 
De voorzitter spreekt Henk Kuijpers (bestuurslid vanaf 2013) en Harry van de Ven (na zijn afscheid in 
2014 vanaf 2015 ad interim als penningmeester) toe, benadrukt hun inzet en kwaliteiten in het bestuur 
en zegt hen daarvoor dank met een envelop én een boeket. 
Zowel Harry als Henk maken van de gelegenheid gebruik hun dank uit te spreken voor de prettige 
samenwerking in het bestuur ten dienste van de leden en geven aan als vrijwilliger in beeld te blijven.  
De aanwezigen danken hen met applaus. 
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Dan volgt de bestuursverkiezing.  
De voorzitter introduceert André Verstegen, die door een korte ziekenhuisopname niet aanwezig kan 
zijn, door een tekst van diens hand voor te lezen. 
De stemcommissie, bestaande uit Eef Tonk en Luus van de Ven, deelt 101 stembriefjes uit met daarop 
de namen van de voorgedragen kandidaten André Verstegen en Margriet Beeftink-van Asselt. Na 
telling blijken er 100 briefjes te zijn waarop gekozen is voor beiden en 1 blanco.  
De voorzitter bedankt de stemcommissie en constateert dat het om een unanieme stemming ging. 
Margriet Beeftink geeft aan dat zij het belang van een actieve KBO onderschrijft en dat ze er alle 
vertrouwen in heeft terecht te komen in een bestuur waarin het goed samen werken is. Ze bedankt de 
aanwezigen voor het in haar gestelde vertrouwen. 
 
Het agendapunt wordt afgesloten met een hartelijk applaus. 
  

9. Pauze 
Aan iedereen wordt een consumptie aangeboden.  
Korte tijd wordt er een dvd vertoond met Schotse muziek en dans.  
 

10. Mededelingen 
 
Presentatie dvd 
De avondvoorstelling Music Show Scotland op 1 april in Ahoy is uitverkocht. We zouden met OAD 
(vervoer en entree) naar een voorstelling in Antwerpen of in het Gelredome kunnen gaan.  
De belangstelling voor een dergelijke culturele activiteit wordt gepeild. Zo’n 20 personen geven aan 
interesse te hebben. 
Het bestuur gaat bekijken wat er georganiseerd kan worden.  
 
KBO-kring Bernheze 
Ad Donkers, de voorzitter van KBO-kring Bernheze, geeft aan dat de kring staat voor 
belangenbehartiging naar KBO-Brabant. De kring vergadert als kringbestuur, binnen het regionaal 
beraad en met de KBO-besturen. De kring heeft contacten met de gemeente, verzorgt 
themabijeenkomsten met besturen zoals schuldhulpmaatje.  
De vanuit de kring ontstane werkgroep Identiteit en Zingeving organiseert 22 maart een bezoek aan 
Natuurbegraafplaats Maashorst en themabijeenkomsten. 
KBO-leden, hebben jullie vragen? Leg ze voor aan het KBO-bestuur. 
- Na zijn inbreng wordt medegedeeld dat Yvonne van Gool is gestopt als cliëntondersteuner die gratis 
kan helpen bij gesprekken met de gemeente.  
 
Woonwensenonderzoek 
In april komt er een woonenquête voor senioren. Deze wordt gepubliceerd in DeMooiBernhezeKrant.  
Voor de toekomst is het van belang dat zoveel mogelijk mensen aan deze woonenquête. Enkele 
bestuursleden zullen beschikbaar zijn om hulp te bieden bij het invullen op dinsdag 19 april in cc 
Servaes. 
 
Lentetochten Laverhof 
Folders met de lentetochten van Laverhof liggen op iedere tafel. 
We konden deze folders niet met de ONS van maart bezorgen, omdat deze pas later zijn aangereikt. 
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Jaarkalender 
De Jaarkalender april 2017 – april 2018  wordt tegelijk met de ONS van april bezorgd. 
 
Speciale dagtocht 
Na het succes van de speciale dagtocht in oktober 2016 voor hen die fysiek niet meer in staat zijn met 
de andere dagtochten mee te gaan, wordt voor dezelfde doelgroep een dagtocht georganiseerd naar 
De Peel op dinsdag 4 juli. 
 
Passagiers duo-fietsen 
Nu zijn er 17 deelnemers. Met drie fietsen is er nu ruimte voor meer. 
Nieuwe deelnemers kunnen zich aanmelden bij Annie van den Broek. 
 
Zomeractiviteiten 
Fietsen, wandelen, jeu de boules etc. Blijf in beweging. Dat is belangrijk.   

 
11. Rondvraag 

-  Martien van Helvoort vraagt nader inzicht in de belangenbehartiging door KBO-kring Bernheze.  
   Heeft KBO-Brabant voldoende contacten in Den Haag? 
  * De geluiden van onze kring gaan maximaal naar KBO-Brabant en naar de gemeente.  
     Dat is veel beter dan voorheen. 
     KBO-Brabant heeft voldoende contacten in Den Haag in samenwerking met de Unie KBO, ANBO   
     (Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen) en PCOB (Protestants Christelijke Ouderen Bond). 
     Over de vorderingen en de resultaten worden kring en afdelingen breed geïnformeerd. 
- Henk Kuijpers geeft aan dat het creatief café verbreding kan hebben. 
   

12. Sluiting 
De voorzitter spreekt zijn dank uit voor de goede opkomst. 
Hij memoreert de fijne dankviering, het afscheid van twee betrokken bestuursleden en de verkiezing 
van twee nieuwe bestuursleden. Hij bedankt iedereen voor de belangstelling en sluit de vergadering.  

 
Verslaglegging: Ria van Hemmen 


