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Notulen van de algemene ledenvergadering van KBO-
Dinther op 21 maart 2018. 
Aanwezig: 130 personen 
Afgemeld: Mari en Nicole van Zutphen, Riek Martens, Tiny Martens, Corry van Lanen, Nettie Kuijpers, John en Henriëtte 
Doorenbosch, Carla van Schijndel, Cees en Liesbeth Wellens, Anny Wittenberg, Gerard en Tineke Kuijpers, Ans van der Schoot, Cor 
en Wilma van Doorn, Tineke van den Hoogen, Miriam Verkuijlen, Jo en Mariet Aarts, Tonny van de Ven, Rian Kuijpers, Marja 
Verstegen, Peter van der Heijden en Jan van den Broek (26 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. Daarvoor bedankt hij de voorganger deken Vincent Blom 
die pastoor Joost Jansen heeft vervangen, koor Cantando onder leiding van Marie-Astrid Vermaas die 
Peter van Raak heeft vervangen, koster Fred van den Berg en collectant Rieky Martens.  
Voorts heet hij alle aanwezige leden welkom, in het bijzonder de nieuwe leden, deken Vincent Blom en 
Ad Donkers, voorzitter KBO-kring Bernheze. 
 

2. Notulen 15 maart 2017 
De notulen zijn opgemaakt door Ria van Hemmen.  
Het verslag wordt door de vergadering goedgekeurd. Daarvoor dank. 
 

3. Jaarverslag over 2017 
De secretaris Kees Kuijpers presenteert het jaarverslag.  
Het ledenaantal is met 39 gestegen naar 565, terwijl 13 leden zijn overleden en 7 leden hebben 
opgezegd wegens verhuizing of ziekte. Thans (21 maart 2018) zijn er 573 leden en is ons erelid Wim van 
Doorn overleden. 
Het bestuur bestond tot 15 maart: 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. Tijdens de algemene ledenvergadering op 
15 maart 2017 waren twee personen, Harry van de Ven (na twee jaren ad interim) en Henk Kuijpers 
aftredend en niet herkiesbaar. Twee nieuwe kandidaten, André Verstegen en Margriet Beeftink werden 
in hun plaats in het bestuur gekozen.    
Nauwelijks te tellen zijn de vergaderingen, overlegmomenten, formele bijeenkomsten, studiedagen en 
evaluatiemomenten in 2017, 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 2017 hadden we precies 64 vrijwilligers, die waren verdeeld over 19 verschillende werkgroepen 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, 
onze sponsoren en 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 
Na te hebben vermeld in een gespreid bedje terecht te zijn gekomen dankt de penningmeester André 
Verstegen de oud-penningmeester Harry van de Ven voor zijn hulp en uitleg. De vergadering 
onderstreept dat met applaus. Vervolgens presenteert André Verstegen het financieel verslag:  
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a. de opbrengsten over 2017 met toelichting op hoofdlijnen   
b. de kosten over 2017 met een duidelijke toelichting op de diverse onderdelen. 

- Op de vraag hoe het kan dat we bij gelijkblijvende contributie en meer leden toch minder 
contributie hebben ontvangen wordt aangegeven dat we via de kring in 2015 en 2016 €2,00 per lid 
hebben teruggekregen. In 2017 was dat niet het geval. 

- Bij subsidie/sponsoring: NOV is de vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk. 
 

5. Begroting en contributievaststelling 2017 
De penningmeester presenteert een sluitende begroting voor 2018.  
Deze begroting correspondeert met de uitgaven over 2017. 
 
Vervolgens legt hij het voorstel voor om de contributie 2018 te handhaven op € 20,00 (afdracht € 
11,93) voor leden en € 10,00 (geen afdracht) voor gastleden. 
In praktische zin is er per lid € 8,00 van de contributie beschikbaar voor de eigen afdeling. 
Om met de beschikbare gelden zoveel mogelijk activiteiten te kunnen ontwikkelen wordt als voorbeeld  
het duo-fietsen aangehaald : sponsors en de technische vrijwilligers. 
 
De voorzitter bedankt de penningmeester voor zijn financieel verslag over 2017 en het opstellen van de 
begroting 2018. Dat wordt met applaus onderstreept door de aanwezigen. 
 

6. Verslag kascommissie 2017 
Wim Smits en Piet van Helvoort hebben ten huize van de penningmeester André Verstegen en in 
aanwezigheid van Harry van de Ven 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 voorzitter bedankt de kascommissie. De aanwezigen bekrachtigen dat met applaus. 
 

7. Verkiezing nieuw lid van de kascommissie 
Wim Smits is reglementair aftredend en treedt terug. 
Marijke Lunenburg stelt zich beschikbaar en vormt samen met Piet van Helvoort, die bereid is aan te 
blijven, de nieuwe kascommissie. 
 

8. Bestuursverkiezing 
Aftredend en herkiesbaar zijn André Verstegen en Corrie van der Heijden. Geen tegenkandidaten.  
Er wordt een stemcommissie gevormd die bestaat uit Eef Tonk en Marijke Lunenburg. 
De stemcommissie deelt 122 stembriefjes uit met daarop de namen van André Verstegen en Corrie van 
der Heijden. Na telling blijken er 121 briefjes te zijn waarop gekozen is voor beiden en eentje met 1 
stem voor André Verstegen en 1 blanco voor Corrie van der Heijden. De voorzitter bedankt de 
stemcommissie en constateert dat het om een stemming met een unaniem resultaat ging. 
Het agendapunt wordt afgesloten met een hartelijk applaus. 
  

9. Vaststelling huishoudelijk reglement 
Waarom pas na 59 jaar? Er bestaat behoefte nieuwe aspecten t.a.v. de statuten vast te leggen in een 
document dat zich gemakkelijker laat aanpassen dan statuten.   
Enkele belangrijke onderdelen: 

a. Lidmaatschap gastlid is gelijk aan dat van een lid behoudens het bestuurslidmaatschap. 
Een gastlid is altijd lid van een andere KBO afdeling. 

b. Geruime tijd geleden is afgesproken in principe geen ereleden meer te benoemen. 
c. Het bestuur bestaat uit 7 personen. 
d. De bestuurstermijn wordt in principe vastgesteld op maximaal 3 volledige bestuursperiodes. 
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e. Vrijwilligers zijn automatisch verzekerd via de gemeente 
Bernheze. 

f. Geen geldelijke vergoedingen voor bestuur en vrijwilligers. Wel onkostenvergoeding. 
g. Jaarlijkse contributie geldt voor een heel jaar en is in het eerste jaar afhankelijk van het 

kwartaal van instappen. 
h. Bij opzeggen loopt de contributie door tot 31 december i.v.m. de afdracht aan KBO-Brabant. 
i. Opgemerkt wordt dat 35 ct. km-vergoeding i.p.v de voorgestelde 25 ct. niet onredelijk is. 
j. Wijziging van het huishoudelijk reglement dient altijd met meerderheid van stemmen te 

geschieden. 
k. Besloten wordt punt 5 onder vergaderingen te wijzigen in: Op verzoek van minimaal 30 leden 

met 30 handtekeningen is het bestuur verplicht binnen vier weken een extra ledenvergadering 
bijeen te roepen.   

l. Het huishoudelijk reglement wordt op de website geplaatst. 
 

Pauze 
Aan iedereen wordt een consumptie aangeboden.  
 
10. Jubileum 60 jaar KBO-Dinther in 2019 

Een werkgroep bestaande uit Ad Habraken, Henriette Doorenbosch, Anny van den Broek, Marijke 
Verhagen, André Verstegen en Willy van der Steijn heeft zich gebogen over de viering van het 60-jarig 
bestaan. Er is een prima samenwerking met cc Servaes als gastheer van onze KBO; Elly van den Berg 
vertegenwoordigt cc Servaes in de werkgroep. 
Programma: 
5 mei Feestelijke eucharistieviering met koffie en taart na afloop. 
11 mei Een breed scala van activiteiten in verschillende zalen en feesttent in een soort marktomgeving 
met optredens, toernooitjes, activiteiten voor kinderen, 2 soorten feest op zaterdagavond. Voor 
iedereen, maar niet-leden betalen.  
12 mei Fiets- en wandel puzzeltochten, gezinsvertier in kader van Moederdag, films, theater en 
workshops, gezellig terras met diverse muzikale optredens en vermaak, diverse prijsuitreikingen en een 
gezellige dansavond. 
Op eventuele extra benodigde financiën komt het bestuur nog terug. We denken ook aan sponsoren. 
 

11. Jubilarissenbeleid 
Het bestuur heeft zich gebogen over het beleid ten aanzien van de jubilarissen en is nog druk doende 
gegevens van ruim 100 leden, die al voor het jaar 2000 lid zijn geworden, te completeren. Dan kan er in 
het jaar van het 60-jarig jubileum nader aandacht aan besteed worden. 
 

12. Mededelingen 
a. Als men bij aansluiting op Trined voor KBO-Dinther kiest dan ontvangt KBO-Dinther per 

aansluiting €10,00 en bij meer dan 50 aansluitingen zelfs €20,00.  
b. Naast KBO Creatief en KBO Cultureel is er nu in het kader van de samenwerking met KBO-

Heeswijk ook KBO Educatief (themamiddagen, koffieochtenden en Samen Actief). 
c. Themamiddag werkgroep Identiteit en Zingeving van de KBO Kring Bernheze op donderdag 22 

maart om 13.30 uur. Wim van Kreij over gezonder ouder worden. 
d. Op donderdag 22 maart om 10.00 uur Koffieochtend met foto’s Heemkunde over Dinther. 

 
13. Rondvraag 

a. Ans de Visser vraagt of personen die voorgesteld worden voortaan even kunnen gaan staan. 
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b. Ans de Visser pleit voor KBO-Heeswijk samen met KBO-
Dinther. 
De voorzitter geeft aan dat het uitgeven van één jaarfolder nog niet gelukt is en dat bij 
samengaan een ruimteprobleem ontstaat. 

c. Tiny van den Brand constateert dat er nogal veel agendapunten zijn. 
d. Ton Lunenburg vraagt als vrijwilliger van Laverhof naar het gebruik van de duofieten voor KBO 

leden op Laverhof. De voorzitter merkt op dat alle leden van KBO-Dinther op Laverhof met de 
vrijwilligers van Dinther kunnen fietsen. Daarbij mag gebruikt gemaakt worden van de fietsen 
van Laverhof. Er moeten nog afspraken over verantwoordelijkheid gemaakt worden. 
Vrijwilligers zijn altijd welkom. 
 

14. Presentatie Gilde Sint Barbara 
Jan van Eerd, hoofdman van gilde Sint Barbara, gaf  ondersteund door Fred van den Berg een 
presentatie over het ontstaan van het gilde in de 15e eeuw, over de wederwaardigheden door de 
eeuwen heen en het gilde nu. Over de betekenis van het gilde, vriendschap en broederschap. Over 
aloude gebruiken en enkele belangrijke attributen. 
Het was een bijzonder boeiende presentatie die door de aanwezigen hogelijk werd gewaardeerd. 
 

15. Sluiting 
De voorzitter spreekt zijn dank uit voor de goede opkomst. 
Hij bedankt iedereen voor de belangstelling en sluit de vergadering.  

 
Verslaglegging: Ria van Hemmen 


