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Notulen algemene ledenvergadering (ALV) van KBO-Dinther  
op 7 juli 2021 in cc Servaes. Aanvang 13.30 uur. 
Aanwezig: 65 personen 

 
Als leidraad voor de vergadering is er een PowerPoint-presentatie gemaakt door Kees Kuijpers. 
Tijdens de vergadering worden consumpties en hapjes verzorgd door vrijwilligers van cc Servaes. 
 

1. Opening door de voorzitter 
Voorzitter Willy van der Steijn opent de vergadering na de ontvangst met koffie/thee met klein gebak.  
Hij heet de 65 aanwezigen welkom; van 29 leden is er een afmelding ontvangen. 
Hij vermeldt dat er ook nu vanwege de Covid-19 beperkingen voorafgaand aan de deze uitgestelde 
Algemene Ledenvergadering geen dank- en herinneringsviering was en dat de jubilarissen niet worden 
gehuldigd; na verdere verruiming van de maatregelen wordt dat op een later moment gedaan.  
Willy geeft aan hoe bijzonder het is voor hem is hier voor het laatst als voorzitter aanwezig te zijn. 
 

2. Notulen Algemene Ledenvergadering 21 oktober 2020 opgesteld door Ria van Hemmen 
Het verslag wordt zonder op- of aanmerkingen door de vergadering goedgekeurd. Daarvoor dank. 
 

3. Presentatie jaarverslag 2020 opgesteld door Kees Kuijpers 
Secretaris Kees Kuijpers presenteert het jaarverslag, dat al is gepubliceerd op de website. 
Het ledenaantal is in 2020 met 5 gestegen naar 628, terwijl 21 leden zijn overleden en 2 leden hebben 
opgezegd wegens verhuizing of ziekte. Nu (7 juli 2021) zijn er 629 leden.  
De bestuurssamenstelling was tot de ALV van 21 oktober 2021 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. In de ALV van 21 oktober 2021 trad Sonja van den Berg-Bresser terug en 
werd Theo Jacobs in het bestuur gekozen. 
De activiteiten staan verwoord in het jaarverslag: Van kroonjaar (2019) naar coronajaar (2020). Minder 
dan gebruikelijk, want 2020 werd gedomineerd door Covid-19. Dat heeft het bestuur voor alle leden 
deels gecompenseerd met een doosje Merci en een grote quiz ‘Actief het jaar uit!’ Puzzelen aan de 
keukentafel en door het dorp aan de hand van foto’s.  
Desgevraagd wordt toegelicht dat het bloemschikken onderdeel is van Creatief Café. 
In 2020 hadden we 79 vrijwilligers, verdeeld over 22 verschillende werkgroepen. Hartelijk bedankt 
allemaal. Zo ook onze sponsoren en cc Servaes. 
 

4. Presentatie financieel verslag 2020 opgesteld door André Verstegen 
Penningmeester André Verstegen presenteert het financieel verslag.  

In het journaaloverzicht komen de gevolgen van Covid-19 tot uiting. Per saldo laat 2020 ons een 
positief saldo van € 13.024,15 zien, voornamelijk de door de deelnemers aan het 
bergwandelen geparkeerde gelden en vervallen ledenbijeenkomsten, die nog ingehaald gaan 
worden. Aan de huidige technische problemen met de duofietsen wordt gewerkt. 
De ontvangen gelden vanuit subsidie/sponsoring licht de penningmeester nader toe. 
De vergadering gaat akkoord met het financieel verslag. 
 

5. Verslag kascommissie opgesteld door Gerrit van den Berg en Geert van der Leest 
Gerrit van den Berg leest het verslag voor. Controle is uitgevoerd op 28 juni 2021. Waar nodig gaf de 
penningmeester toelichting. Kostenplaatsen, journaaloverzicht en bankadministratie sluiten naadloos 
op elkaar aan. 
Grote complimenten voor de penningmeester. Zeer deugdelijke en transparante administratie. 
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De kascommissie adviseert de penningmeester en daarmee het volledige bestuur te dechargeren voor 
het kalenderjaar/boekjaar 2019. De vergadering stemt ermee in. 
Nog een advies van de commissie: pas voor de komende jaren de transparantie ook op reserveringen 
toe. 
 

6. Verkiezing nieuw lid van de kascommissie 
Gerrit van den Berg is reglementair aftredend en treedt terug. 
Gerard van Dijk stelt zich beschikbaar en vormt samen met Geert van der Leest, die bereid is aan te 
blijven, de nieuwe kascommissie. 
 

7. Presentatie Begroting 2021 opgesteld door André Verstegen 
Penningmeester André Verstegen presenteert een sluitende begroting voor 2021.  
Het jaar 2021 is inmiddels al een eind gevorderd. Wij weten nu al dat Covid-19 de cijfers straks 
beïnvloedt. We hebben ook nog wat in te halen met betrekking tot de ledenactiviteiten. 

 
8. Vaststelling contributie 2021 

In de ALV van 21 oktober 2020 is gesproken de € 20 contributie, die al ruim 10 jaar geleden is 
vastgesteld, en de verhoging van de afdracht aan KBO-Brabant tot bijna € 13.  
Gastleden betalen € 10. 
In financiële zin staan we er niet slecht voor, maar we staan wel voor een inhaalslag na Covid-19. 
Het bestuur stelt voor de contributie voor leden in 2021 vast te stellen op € 22,50 en in 2022 op € 25.  
Dit is in overleg met KBO-Heeswijk en het advies van KBO-Brabant is ook € 25. 
In 2021 is gezien het tijdstip van de automatische incasso € 20 geincasseerd. De € 2,50 meer waarvoor 
nu pas goedkeuring wordt gevraagd wordt niet geincasseerd.  
De vergadering gaat met algemene stemmen akkoord met het voorstel van het bestuur de contributie 
voor leden in 2021 vast te stellen op € 22,50 en in 2022 op € 25.  
 

9. Verkiezing nieuwe voorzitter 
Vicevoorzitter Ria van Hemmen neemt dit agendapunt voor haar rekening. 
Zij maakt nu officieel het terugtreden van Willy van der Steijn als voorzitter na een voorzitterschap van 
ruim 9 jaar bekend en nodigt Willy uit voor een woordje. 
Willy omschrijft met grote betrokkenheid en dankbaarheid zijn gehele bestuursperiode van ruim 11 
jaar. In het Maandblad van augustus valt dit te lezen. De aanwezigen beamen dit met luid applaus. 
Dan is het tijd voor de verkiezing van een nieuwe voorzitter. Het bestuur draagt Theo Jacobs voor. 
Over personen wordt schriftelijk gestemd. Daartoe verzocht, melden zich twee kandidaten voor de 
stemcommissie: Tiny van den Brand-van den Hurk en Riek van Schaijk-Gevers. Zij reiken de 
stembriefjes uit aan 65 aanwezigen en nemen die vervolgens weer in ontvangst. Na telling door de 
stemcommissie blijkt dat alle stemmen geldig zijn. Uitslag: 64x eens en 1x geen mening. 
Theo dankt de leden voor het in hem gestelde vertrouwen en hoopt dit waar te maken. 
Dan vraagt Willy nog even de aandacht. Aan het begin van zijn voorzitterschap mocht Willy de 
voorzittershamer van Luus van de Ven ontvangen. Die hamer overhandigt hij nu aan Theo Jacobs. 
In een pauze tijdens de telling van de stemmen biedt Willy aan iedereen een consumptie aan. 
 

10. Bestuursverkiezing 
De nieuwe voorzitter Theo Jacobs neemt nu de leiding over. 
Aftredend en niet herkiesbaar is Willy van der Steijn. Hij had dat tijdens de vorige ALV al aangegeven. 
Aftredend en herkiesbaar zijn André Verstegen en Corrie van der Heijden-van der Aa. 
Kandidaat-bestuurslid is Jos van Eerd (Torenstraat). Wegens vakantie is stelt Jos zich digitaal voor.  
Er zijn geen tegenkandidaten.  
De eerder ingestelde stemcommissie met Tiny van den Brand-van den Hurk en Riek van Schaijk-Gevers 
reikt de stembriefjes uit aan 64 personen en neemt die vervolgens weer in ontvangst.  
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Na telling door het stembureau kon gemeld worden dat alle stemmen geldig zijn en dat de uitslag is: 
André Verstegen   64 stemmen 
Corrie van der Heijden-van der Aa 64 stemmen 
Jos van Eerd    63 stemmen. 
Daarmee is de benoeming van Jos van Eerd en de herbenoeming van André Verstegen en Corrie van 
der Heijden-van der Aa een feit. 
Dank voor ieders vertrouwen. 
 

11. Mededelingen  
- Op 21 juli is er een vrijwilligersmiddag. 
- Op 11 augustus organiseren we een midzomerfeest voor alle senioren in Heeswijk-Dinther. 
- In september proberen we in een speciale bijeenkomst aandacht te besteden aan de overleden 

leden van de afgelopen 2 jaar en aan de jubilarissen. 
Vanaf dit moment is het programma voor Willy van der Steijn een complete verrassing. 
De genodigden komen binnen: de dochters Yvonne en Suzanne, de kleinkinderen Vince en Bobby, Rein 
van den Moorselaar, Ad Donkers en Wilma Schrover. 
Theo Jacobs onthult samen met Willy van der Steijn het nieuwe logo van KBO-Dinther door te klikken 
op de laptop in de PP-presentatie.  
Theo spreekt Willy kort toe. ‘Oude periode voorbij, nieuwe periode vangt aan!’ 
De oude banners worden weggehaald van het podium. De nieuwe worden zichtbaar gemaakt. 
Willy, gezeten op de voorste rij naast familie en sprekers, wacht af wat er komt.  
- Vicevoorzitter Ria van Hemmen spreekt namens het bestuur, de leden en de vrijwilligers van KBO-

Dinther. Aandacht voor hetgeen hij voor ons betekend heeft. Alle lof en heel veel dank. 
Voor Willy is er een envelop om samen met Marijke heerlijk te kunnen gaan eten bij De Toren en 
voor Marijke een mooi boeket als dank voor de vele momenten waarop zij Willy heeft moeten 
missen omdat hij voor KBO-Dinther in touw was. 

- Ad Donkers spreekt namens Kring Bernheze KBO en roemt Willy om zijn fantastische inbreng. 
- Wilma Schrover spreekt namens KBO-Brabant over de bijzondere betrekkingen met KBO-Dinther 

dankzij Willy en overhandigt hem een oorkonde met speld in goud.  
- Wethouder Rein van de Moorselaar doet een woordje namens de gemeente, waar Willy altijd een 

belangrijke speler was. 
- Willy neemt nog even het woord en geeft aan zeer verrast en dankbaar te zijn voor alle lovende 

woorden. Hij laat niet na om extra aandacht te vragen voor de door KBO-Brabant opgeleide 
vrijwillige ouderenadviseurs en zijn zorg uit te spreken over de ontwikkelingen rond de 
onafhankelijke cliëntondersteuner vanuit de gemeente Bernheze als koplopergemeente, die de 
bestaande goed gekwalificeerde vrijwillige ouderenadviseurs buiten beeld lijkt te hebben. 

- Theo Jacobs richt nu als laatste het woordje tot Willy met de uitreiking van een gouden 
voorzittershamer met inscriptie voor Willy als de eerste erevoorzitter van KBO-Dinther. 

12. Rondvraag.  
Hier wordt geen gebruik van gemaakt. 
 

13. Sluiting 
Met een dankjewel aan de leden én aan de vrijwilligers van cc Servaes sluit de voorzitter Theo Jacobs 
de vergadering. 

Verslaglegging: Ria van Hemmen 


