Concept-notulen
algemene ledenvergadering van KBO-Dinther op 20 maart 2019
Aanwezig: 135 personen | Afgemeld: 46 personen

Vooraf: De vergadering sluit aan op de eucharistieviering met voorganger pastoor Joost Jansen o.praem.,
koor Cantando onder leiding van Peter van Raak, koster Gerard van Dijk en collectant Fred van den Berg.
Voor een goed verloop van de vergadering wordt een PowerPoint-presentatie getoond, die is gemaakt door
secretaris Kees Kuijpers.
1. Opening door de voorzitter
Voorzitter Willy van der Steijn opent de jaarvergadering na het welkom met koffie/thee.
Terugkijkend op de mooie eucharistieviering noemt hij het een mooie traditie, die het waard is om in
lengte van jaren te continueren. Het is ook een bijzonder mooie gelegenheid om onze overleden leden
samen met hun familie te gedenken.
Voorts heet hij alle aanwezige leden welkom, in het bijzonder de nieuwe leden, pastoor Joost Jansen en
Ad Donkers, voorzitter KBO-kring Bernheze.
Tijdens dit verenigingsjaar ( van april tot april ) ontvielen ons 34 leden. Desondanks zijn we door 69
nieuwe leden te kunnen verwelkomen gegroeid. Het aantal van 600 leden hebben we enkele keren
opnieuw bereikt.
Desgevraagd in het kader van de AVG is iedereen ermee akkoord dat er foto’s worden gemaakt.
2. Notulen Algemene Ledenvergadering 21 maart 2018
De notulen zijn opgesteld door Ria van Hemmen.
Het verslag wordt zonder op- of aanmerkingen door de vergadering goedgekeurd. Daarvoor dank.
3. Presentatie Jaarverslag 2018
De secretaris Kees Kuijpers presenteert het jaarverslag (dit wordt ook gepubliceerd op de website).
Het ledenaantal is in 2018 met 63 gestegen naar 597, terwijl 29 leden zijn overleden en 2 leden hebben
opgezegd wegens verhuizing of ziekte. Nu (20 maart 2019) zijn er 598 leden.
Het bestuur bestond in 2018 uit Willy van der Steijn (voorzitter), Ria van Hemmen-van der Heijden
(vicevoorzitter), Kees Kuijpers (secretaris), André Verstegen (penningmeester), Sonja van den BergBresser, Corrie van der Heijden-van der Aa en Margriet Beeftink.
Nauwelijks te tellen zijn de vergaderingen, overlegmomenten, formele bijeenkomsten, studiedagen en
evaluatiemomenten in 2018, waarbij een delegatie van het bestuur en/of iemand van de vrijwilligers
aanwezig was, zowel intern als extern.
Dan komen de activiteiten aan bod. Nieuw zijn de Fietsvierdaagse, het Bergwandelen in Oostenrijk en
het Walking Football. In juni is het vrij Dansen op zondag onder de hoede van KBO-Dinther gestopt en
aan cc Servaes overgedragen.
In 2018 hadden we precies 74 vrijwilligers, die waren verdeeld over 23 verschillende werkgroepen en
vaak ook nog in meerdere werkgroepen. Gezien de deelname aan de activiteiten is er alle reden door te
gaan. 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.
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4. Presentatie Financieel verslag 2018
Penningmeester André Verstegen presenteert het financieel verslag:
a. de opbrengsten over 2018 met speciale toelichting op subsidie/sponsoring;
b. de kosten over 2018 met speciale toelichting op de ledenbijeenkomsten.
De presentatie is zo duidelijk dat er geen vragen over zijn. Met een welgemeend applaus worden de
vele cijfers geaccepteerd.
5. Presentatie Begroting 2019 en contributievaststelling 2019
De penningmeester presenteert een sluitende begroting voor 2019.
Het jaar 2019 staat in het teken van de activiteiten rond het 60-jarig bestaan van KBO-Dinther en een
nieuwe duo-fiets.
De te verwachten kosten én ontvangsten zoals subsidie/sponsoring zijn van dien aard dat er eind 2019
waarschijnlijk 35% meer in kas is dan in 2009 (na het 50-jarig jubileum).
Op de vraag of leden extra bijdragen kunnen geven mag duidelijk zijn dat giften natuurlijk altijd welkom
zijn, maar dat leden al bijdragen en zich dus niet bezwaard hoeven te voelen niets extra’s te geven.
Vervolgens legt hij het voorstel voor om de contributie in 2019 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. De vergadering gaat bij acclamatie akkoord.
Noot hierbij is dat KBO-Brabant voor 2021 een flinke verhoging van de afdracht heeft aangekondigd.
De voorzitter bedankt de penningmeester voor zijn financieel verslag over 2018 en het opstellen van de
begroting 2019. Dat wordt met applaus onderstreept door de aanwezigen.
6. Verslag kascommissie 2018
Marijke Lunenburg en Piet van Helvoort hebben ten huize van de penningmeester André Verstegen de
kas over 2018 gecontroleerd en geen onvolkomenheden gevonden. Zij noemen de stukken uitblinkend
in professionaliteit: alles klopt en de toelichting is heel duidelijk. Zij spreken hun waardering uit voor de
punctuele verslaglegging en 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
Piet van Helvoort is reglementair aftredend en treedt terug.
Gerrit van den Berg stelt zich beschikbaar en vormt samen met Marijke Lunenburg, die bereid is aan te
blijven, de nieuwe kascommissie.
8. Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar zijn Kees Kuijpers en Ria van Hemmen-van der Heijden. Er zijn geen
tegenkandidaten.
Er wordt een stemcommissie gevormd die bestaat uit Marijke Lunenburg, Frans Dortmans en Ad
Habraken.
De stemcommissie deelt 126 stembriefjes uit. Na telling blijken er 126 ja-stemmen te zijn voor Kees
Kuijpers en 123 ja-stemmen en 3 blanco stemmen voor Ria van Hemmen-van der Heijden. De voorzitter
bedankt de stemcommissie en constateert dat Kees Kuijpers en Ria van Hemmen-van der Heijden
herkozen zijn.
Met een sprekend voorbeeld benadrukt de voorzitter dat het een aardigheid is hoe binnen het bestuur
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samengewerkt wordt en hoe men – ook ongevraagd – elkaar ondersteunt. Hij feliciteert met deze
herbenoeming niet alleen de betrokken bestuursleden, maar vooral de vereniging.
9. Aanvulling huishoudelijk reglement
De voorzitter benadrukt in zijn toelichting dat gedurende het jaar bleek dat er behoefte was een
hoofdstukje ‘Lief en leed’ aan het vorige vastgestelde reglement toe te voegen.
Het bestuur is heel graag betrokken bij hetgeen er bij de leden leeft; dat betekent wel dat het bestuur
afhankelijk van de leden zelf. Na de heldere toelichting gaat de vergadering akkoord met de toevoeging
van het hoofdstukje ‘Lief en leed’.
Het huishoudelijk reglement wordt op de website geplaatst.
Pauze
Aan iedereen wordt een consumptie aangeboden.
10. Jubileum 60 jaar KBO-Dinther
Allereerst spreekt de voorzitter zijn dank uit aan de Feestcommissie KBO-Dinther 60 jaar, die bestaat uit
Henriëtte Doorenbosch, Ad Habraken, Marijke Verhagen, Mariet Verkuylen, Willy van der Steijn, Kees
Kuijpers, André Verstegen, Ria van Hemmen en Elly van den Broek (cc Servaes/catering).
Deze commissie heeft een uitgebreid programma opgezet van herdenken, herinneren en presenteren
als onderdeel van de dorpsgemeenschap. Met het gezicht naar buiten.
5 mei Officiële herdenkingsdag. Traditionele eucharistieviering (10.45 uur), feestelijke bijeenkomst in
cc Servaes voor alle KBO-leden (12.00 uur) en overhandiging nieuwe duo-fiets (13.00 uur).
11 en 12 mei Feestweekend in en om Servaes
Ook voor niet KBO-leden: hoe meer mensen des te beter.
11 mei middagactiviteiten. Balletschool Heeswijk, Volksdansclub Kujawiak, Linedance groep,
Seniorenkoor Cantando, Mannenkoor Servatiuskerk, Accordeonclub Ricochet
Barzalen, rikken, jokeren, keezen, koersballen, biljarten, DJ Sudi van Doorn, informatiemarkt,
presentaties Samen Sterk HDL, Zanggroep GLOW, Peter van de Voort, Jip en Sam Cornelissen,
duofietsen, accordeonmuziek en kinderactiviteiten.
11 mei avondprogramma. Muziekgroep 't Kumt van Eiges, Lia de Haas en Hennie Korsten, DJ Sudi van
Doorn, DJ Verdraaid Vinyl, John de Bever en Crazy Cadillac.
12 mei zondagprogramma. Moederdaglunch voor iedereen op inschrijving, (oude) films en
presentaties Dinther, De Kilsdonkse Molen, KBO Brabant en Museumboerderij, informatiemarkt met
o.a. workshop wijn - en bier maken, workshop Creatief, bereiden van vergeten groenten, puzzelfietstocht, puzzel-wandeltocht, duofietsen, kinderactiviteiten, Juinderskoor, De Bokkebloazers, De
Borrelnoten, Blaaskapel 't Kumt wel, De Kornuiten en Orkest THAMP. Daarna dansen.
Bij het Maandblad van april ontvangen alle leden het complete feestprogramma.
Een voucher voor consumpties en entréebewijs voor de zaterdagavond ontvangen zij bij het
Maandblad van mei.
11. Jubilarissen: 25 jaar of langer lid
Voortaan wil het bestuur jaarlijks aandacht besteden aan hen die minstens 25 jaar lid zijn. Nooit eerder
zijn jubilarissen in het zonnetje gezet. Was iemand voor 1999 al lid, dan was in een groot aantal
gevallen niet bekend wanneer de begindatum was. Het is een gewaagde onderneming om er door
navraag meer duidelijkheid in te krijgen.
Nu zijn 41 jubilarissen in beeld, die 25 jaar of langer lid zijn van de KBO: Mimi van Lieshout-van
Heeswijk, Sjaan van Beekveld-Verkuijlen, Thera Lucius-van Asseldonk, Will en Annie Oosterholt-van den
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Brand, Adrie van den Heuvel, Antoon en Gerarda van den Boom-van Cleef, Piet van den Berg, Mien
Aarts-van Helvoirt, Pieta Hoezen-van den Akker, Paula Luykx-Terlingen, Jan en An van Zutphen-van de
Ven, Piet en Jo van de Meerakker-van den Boom, Ida Verkuijlen-Verbruggen, Lies Langens-van den
Tillaart, Riek Kuijs-van Esch, José Konings-den Tender, Gerard Wijnen, Jan Wijnen, Jo van den Boom-van
de Laar, Martha Nouwens-van der Steen, Tiny Oldebesten-Verkuijlen, An van Zutphen-van Cuyk, Henny
Heerkens-Eekhuis, Gerrit en Bets van Zutphen-Kanters, Toon van Sleuwen, Bert Driessen, Joke de Laatvan Lanen, Marie van Emmerik-Schuurmans, An van Beekveld-van den Bosch, Riekie Bloks-Bijlaart, Jan
en Sjaan Roefs-Daandels, Harrie en Riek van Cleef-van der Heijden, Pieta van Kessel-Timmers en
Martha Arts-Duighuizen.
Van hen zijn er 20 aanwezig. De voorzitter overhandigt de aanwezige jubilarissen een oorkonde en een
mooi boeket. Bij de niet aanwezige jubilarissen worden de oorkonde en het boeket thuisbezorgd.
Tijdens de vergadering blijkt dat bij deze inhaalslag nog niet allen in beeld zijn gekomen. Dit zal worden
uitgezocht en aan jubilarissen die nu nog niet bekend waren, zal alsnog extra aandacht worden
besteed.
12. Mededelingen
a. Gedurende het jaar zijn 34 leden overleden, waarvan een aantal trouwe gebruikers van de duofietsen. We hebben daarom ruimte voor nieuwe deelnemers. Aanmelden kan bij Anny van den
Broek via het mobiel telefoonnummer van KBO-Dinther: 06 17 00 21 57.
b. Nieuwe vrijwillig ouderen adviseur is Rian Kuijpers.
Jos van Eerd en Bea van der Togt hebben hun opleiding daarvoor bijna klaar.
c. Dagtochten in 2019:
19 juni Nationaal Militair Museum
10 juli Mogelijk een middagprogramma met Zuster Begonia ook voor minder mobiele personen
28 augustus België: Fort Eben-Emael en Banneux
d. Noud van der Cammen heeft de website van KBO-Dinther opnieuw opgezet; met hetzelfde
adres : www.kbo-dinther.nl. Het bestuur wil haar enthousiasme hierover met de aanwezigen
delen na de vergadering.
e. De nieuwe jaarfolder ontvangt iedereen bij het Maandblad van april.
13. Rondvraag
a. Erich Vermeulen informeert naar de werkwijze van Samen Actief. Momenteel is het zo dat je bij
inschrijving bij KBO-Heeswijk geen bericht ontvangt tenzij het niet door kan gaan of wanneer er
sprake is van een vervolgdatum. Margriet Beeftink benadert zo mogelijk steeds alle deelnemers
die zich bij KBO-Dinther inschrijven.
b. Paula Luykx bedankt voor de verrassende oorkonde en het boeket bloemen.
c. Piet van den Berg ondersteunt de keuze van de reiscommissie voor het Nationaal Militair
Museum. Hij kent het en gaat er met de veteranen van defensie eveneens in juni naar toe.
d. Annie Oosterholt wenst grotere letters op de power-point presentatie. Moeilijk leesbaar. Het
bestuur kijkt wat mogelijk is.
14. 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
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