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Notulen algemene ledenvergadering van KBO-Dinther  
op 21 oktober 2020 in cc Servaes 
Aanwezig: 23 personen 

 
Vooraf: In tegenstelling tot andere jaren heeft er vanwege de Covid-19 maatregelen voorafgaand aan de 
Algemene Ledenvergadering geen dank- en herinneringsviering plaatsgevonden. 
De PowerPoint-presentatie ten dienste van de vergadering is gemaakt door Kees Kuijpers, die helaas ziek is. 
 
1. Opening door de voorzitter 

Voorzitter Willy van der Steijn opent de jaarvergadering na het welkom met koffie/thee.  
Hij heet de 23 aanwezigen welkom, in het bijzonder Ad Donkers, voorzitter KBO-kring Bernheze. 
Nadat de vergadering van 18 maart 2020 kwam te vervallen vanwege Covid-19 heeft het bestuur een 
vergadering op 21 oktober 2020 gepland uitgaande van de veronderstelling dat Covid-19 dan wel op 
zijn retour zou zijn én om te voldoen aan de verplichting de jaarvergadering voor 1 november te 
houden. De vergadering is coronaproof, maar dat betekent wel dat de vijf jubilarissen niet gehuldigd 
kunnen worden. 
 

2. Notulen Algemene Ledenvergadering 20 maart 2019 opgesteld door Ria van Hemmen 
Het verslag wordt zonder op- of aanmerkingen door de vergadering goedgekeurd. Daarvoor dank. 
 

3. Presentatie Jaarverslag 2019 opgesteld door Kees Kuijpers 
Voorzitter Willy van der Steijn presenteert het jaarverslag, dat wordt gepubliceerd op de website. 
Het ledenaantal is in 2019 met 24 gestegen naar 621, terwijl 26 leden zijn overleden en 3 leden hebben 
opgezegd wegens verhuizing of ziekte. Nu (21 oktober 2020) zijn er 625 leden.  
De bestuurssamenstelling bleef in 2019 ongewijzigd:  Willy van der Steijn (voorzitter), Ria van Hemmen-
van der Heijden (vicevoorzitter), Kees Kuijpers (secretaris), André Verstegen (penningmeester), Sonja 
van den Berg-Bresser, Corrie van der Heijden-van der Aa en Margriet Beeftink-van Asselt.  
De vele activiteiten staan verwoord in het uitgebreide jaarverslag. Uitschieter daarbij is het 60-jarig 
jubileum met een officieel gedeelte op 5 mei en een groots feest op 11 en 12 mei.  Willy blikt hierop 
terug met de complete tekst hiervan uit het jaarverslag .  
In 2019 hadden we 82 vrijwilligers, verdeeld over 22 verschillende werkgroepen. Voor hen een hartelijk 
‘bedankt allemaal’. En dat geldt ook voor onze sponsoren en cc Servaes. 
Met een hartelijk applaus danken de aanwezigen de secretaris voor het duidelijke verslag. 
 

4. Presentatie Financieel verslag 2019 opgesteld door André Verstegen 
Penningmeester André Verstegen presenteert het financieel verslag.  

a. In het journaaloverzicht valt het hogere bedrag aan contributie op dat ontstaan is door 
toename van het aantal leden; ook de extra kosten voor ‘lief en leed’ i.v.m. met de vele 
jubilarissen en de viering van het 60-jarig bestaan. 

b. Over de hoge opbrengsten van subsidie/sponsoring geeft hij een speciale toelichting.   

c. Per saldo heeft 2019 ons € 10.729,35 gekost. Veel geld, maar voor de duofiets en het 
60-jarig jubileum was lang gespaard. Uiteindelijk hebben we ca € 5.000 euro meer over 
dan 10 jaar geleden na de viering van het 50-jarig bestaan.  

       Na de presentatie accepteert de vergadering het financieel verslag met een welgemeend applaus. 
 
5. Verslag kascommissie opgesteld door Marijke Lunenburg en Gerrit van den Berg 

Bij afwezigheid van Marijke Lunenburg leest Gerrit van den Berg het verslag voor. 
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a. Controle is uitgevoerd op 29 januari 2020. 
b. Het gebruik van een professioneel administratieprogramma biedt duidelijkheid. 
c. Kostenplaatsen, journaaloverzicht en bankadministratie sluiten naadloos op elkaar aan. 
d. Zeer grote complimenten voor de penningmeester. 
e. In 2019 zijn grote stappen gezet in de transparantie en het toepassen van de wettelijke regels. 
f. De kascommissie adviseert de penningmeester en daarmee het volledige bestuur te 

dechargeren voor het kalenderjaar/boekjaar 2019. 
De vergadering stemt met applaus in tot decharge. 

 
6. Verkiezing nieuw lid van de kascommissie 

Marijke Lunenburg is reglementair aftredend en treedt terug. 
Geert van der Leest stelt zich beschikbaar en vormt samen met Gerrit van den Berg, die bereid is aan te 
blijven, de nieuwe kascommissie. 
 

7. Presentatie Begroting 2020 opgesteld door André Verstegen 
Penningmeester André Verstegen presenteert een sluitende begroting voor 2020.  
Het jaar 2020 is inmiddels al een eind gevorderd. Wij weten nu al dat Covid-19 de cijfers straks 
beïnvloedt. De € 1700 subsidie voor de eindejaarsactiviteit die vervalt is veiliggesteld door te kiezen 
voor een creatieve alternatieve invulling. De verwachting is dat we zeker niet in de min geraken. 
 

8. Vaststelling contributie 2020 
De vergadering gaat bij acclamatie akkoord met het voorstel de contributie in 2020 te handhaven op  
€ 20 (afdracht € 11,93) voor leden en € 10 (geen afdracht) voor gastleden.  
KBO-Brabant gaat in 2021 de afdracht verhogen tot bijna € 13. Een jaar later volgt een nieuwe 
verhoging. Daardoor blijft er minder geld voor eigen activiteiten over. Bovendien is € 20 contributie al 
ruim 10 jaar geleden vastgesteld. Als gedachte geeft voorzitter Willy van der Steijn aan de aanwezigen 
mee dat wij in overleg met KBO-Heeswijk in 2021 de contributie denken te verhogen met € 2,50 en in 
2022 opnieuw. Het bestuur komt in 2021 met een definitief voorstel. 
 
Pauze 
Aan iedereen wordt nog een kopje koffie/thee aangeboden.  
 

9. Bestuursverkiezing 

Aftredend en niet herkiesbaar is Sonja van den Berg-Bresser.  

Aftredend en herkiesbaar zijn Willy van der Steijn (voor één jaar) en Margriet Beeftink-van Asselt. 

Kandidaat-bestuurslid is Theo Jacobs.  Theo stelt zich voor. Er zijn geen tegenkandidaten.  

Om te veel bewegingen te voorkomen heeft André Verstegen de stembriefjes uitgedeeld. 

Na de stemming haalt hij de 23 stembriefjes op en controleert deze openbaar. 

Na telling blijken er 23 ja-stemmen te zijn voor Theo Jacobs en voor zowel Willy van der Steijn als 

Margriet Beeftink-van Asselt 21 ja-stemmen en 2 blanco stemmen. André Verstegen bedankt de 

aanwezigen en constateert met een proficiat dat Willy van der Steijn en Margriet Beeftink-van Asselt 

herkozen zijn en dat Theo Jacobs gekozen is.  

Daarna neemt Willy van der Steijn afscheid van Sonja van den Berg, die stopt na een bestuursperiode 

van 9 jaar. Het afscheid behelst een woordje - waarin hij haar roemt voor de duidelijke inbreng 

waarmee zij het bestuur altijd scherp hield - een boeketje en een cadeaubon. Sonja blijft nog wel als 

vrijwilliger bij KBO-Dinther in touw. Sonja hartelijk bedankt.  
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Programma 2020-2021 
Het aanvankelijk voorgestelde programma, zoals in maart gepubliceerd, is door de ernst van de situatie 
rond Covid-19 slechts zeer ten dele gerealiseerd. Het bestuur blijft steeds zoeken naar mogelijkheden met 
als uitgangspunt zo snel mogelijk weer veilig te starten. 
 
10. Mededelingen  

a. KBO-Heeswijk kreeg een eigen duofiets in 2020 via Samen Sterk dat daarvoor gelden ontvangt 
van de gemeente. Omdat KBO-Dinther nog in 2019 een nieuwe duofiets heeft aangeschaft kan 
het onderhoud aan onze duofietsen via Samen Sterk door de gemeente worden betaald. André 
Verstegen heeft een begroting voor 2021 ingediend na afstemming met Ad Verhagen en Bert 
van Hasselt. Het fietsen zelf wordt nu zo mogelijk per persoon geregeld. 

b. Bijzondere aandacht voor subsidie en sponsoring: kleinere sponsoren, veelal voor de 
duofietsen,  en de grote sponsoren, vooral dankzij de inspanningen van onze penningmeester. 

c. Willy van der Steijn verwijst naar het artikel over de HaDee carrycab in de ONS van november. 
d. Het HDL Ouderenplatform - een platform van de voormalige gemeente Heeswijk-Dinther - is 

opgegaan in Ouderen Overleg Bernheze (OOB). 
e. 77% van onze leden hebben e-mail. Oproep tot het doorgeven van wijzigingen om nog sneller 

en gemakkelijker bereikbaar te zijn. 
 

11. Rondvraag 
a. Fred van den Berg had gedacht dat de overleden leden nu herdacht zouden worden.  

Het bestuur heeft gemeend dit uit te moeten stellen tot het moment dat veilig en met 
voldoende mensen een dank- en herinneringsviering gehouden kan worden. 

b. Fred van den Berg complimenteert de reiscommissie (Ria van Hemmen) voor al het extra werk 
hieromtrent door Covid-19. 

c. Desgevraagd door Marion van der Leest wordt haar geantwoord dat de I&Z-kring-activiteit 
‘bezoek aan Brabantse Kluis en kloostertuin’ mogelijk op een later moment doorgaat. Zodra dat 
dat het geval is wordt erover gepubliceerd. Advies is dus de publicaties in de gaten te houden. 

12. Sluiting 
De voorzitter bedankt iedereen voor de belangstelling en sluit de vergadering tegen vijven.  

 
Verslaglegging: Ria van Hemmen 


