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Notulen algemene ledenvergadering (ALV) van KBO-Dinther  
op 23 maart 2022 in cc Servaes. Aanvang 15.00 uur. 
Aanwezig: 69 personen 
Afwezig: Gerrit en Sonja van den Berg, Ruud en Adri Heij, John en Henriëtte Doorenbosch, Kees en Rian Kuijpers, Ben en Margriet 
Beeftink, Harry van de Ven, Piet en Christien van de Ven, Mari en Nicole van Zutphen, en Geert en Marion van der Leest. 

 
Vooraf: De vergadering sluit aan op de dank- en gedachtenisviering met voorganger Isabel van Baal, 
koor Cantando onder leiding van Dan Loredan, koster Gerard van Dijk en collectant Fred van den Berg.  
In deze viering werden 10 leden, die na 25 september 2021 zijn overleden, herdacht. Theo Jacobs noemde de 
namen en Ria van Hemmen ontstak voor iedere overledene een kaarsje. 
 
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 Theo Jacobs opent de vergadering na de ontvangst met koffie/thee en cake.  
Hij heet de 69 aanwezige leden welkom en vermeldt de afmelding van 17 leden o.a. van de 
bestuursleden Margriet Beeftink (wegens een afscheid) en Kees Kuijpers (wegens corona). 
 

2. Notulen Algemene Ledenvergadering 7 juli 2021 opgesteld door Ria van Hemmen 
Het verslag wordt zonder op- of aanmerkingen door de vergadering goedgekeurd. Daarvoor dank. 
 

3. Presentatie jaarverslag 2021 opgesteld door Kees Kuijpers 
Theo Jacobs benoemt een aantal punten uit het jaarverslag, dat wordt gepubliceerd op de website. 
De bestuurssamenstelling was tot de ALV van 7 juli 2021: Willy van der Steijn (voorzitter), Ria van 
Hemmen-van der Heijden (vicevoorzitter), Kees Kuijpers (secretaris), André Verstegen 
(penningmeester), Corrie van der Heijden-van der Aa, Theo Jacobs en Margriet Beeftink-van Asselt. In 
de ALV van 7 juli 2021 trad Willy van der Steijn terug en werd Jos van Eerd in het bestuur gekozen. 
Theo Jacobs werd verkozen tot nieuwe voorzitter. 
Er waren minder activiteiten in 2021 dan gebruikelijk, want 2021 was het tweede coronajaar. 
Periodiek terugkerende activiteiten waren minder mogelijk. Belastingformulieren invullen, ALV, 
Vrijwilligersmiddag, Midzomeravondactiviteit, aparte dank- en gedachtenisviering, aparte avond met 
huldiging 6 zilveren jubilarissen, themamiddag ‘OCO’ en ‘Gemeentelijke Wegwijzer’, jaardiner in De 
Toren en het puzzelboek ‘Actief het jaar uit!’ waren gelukkig wel mogelijk. 
In 2021 hadden we 75 vrijwilligers, verdeeld over 22 verschillende werkgroepen. Anny van Dijk-Hak 
ontving de Passieprijs 2021 vanuit het NOV en hun jaarlijkse project Nationale Vrijwilligersprijzen. 
 

4. Presentatie financieel jaarverslag 2021 opgesteld door André Verstegen 
Penningmeester André Verstegen presenteert het financieel verslag.  

In het journaaloverzicht komen de gevolgen van Covid-19 tot uiting. Desondanks sluit 2021 af met 
een positief saldo. De vergadering gaat akkoord met het financieel jaarverslag. 
 

5. Verslag kascommissie opgesteld door Gerard van Dijk en Geert van der Leest 
Gerard van Dijk leest het verslag voor.  
Controle is uitgevoerd op 21 februari 2022. 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.  
De kascommissie adviseert de penningmeester en daarmee het volledige bestuur te dechargeren voor 
het kalenderjaar/boekjaar 2021. De vergadering stemt ermee in. 
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6. Verkiezing nieuw lid van de kascommissie 
Geert van der Leest is reglementair aftredend en treedt terug. 
Jo van Hemmen stelt zich beschikbaar en vormt samen met Gerard van Dijk, die bereid is aan te 
blijven, de nieuwe kascommissie. 
 

7. Presentatie Begroting 2022 opgesteld door André Verstegen  
Penningmeester André Verstegen presenteert een sluitende begroting voor 2022.  
De vergadering stemt ermee in. 
 

8. Vaststelling contributie 2023 
In de ALV van 7 juli 2021 is de jaarlijkse contributie per 2022 vastgesteld op € 25,00. De vergadering 
gaat ermee akkoord dit voor 2023 te handhaven. Gastleden betalen € 10. 
 

9. Bestuursverkiezing 
Aftredend en niet herkiesbaar na 3 termijnen is Ria van Hemmen.  
Aftredend en herkiesbaar is Kees Kuijpers. 
Kandidaat-bestuurslid is Thea van der Doelen-Zomers.  Er zijn geen tegenkandidaten.  
Dan volgt een schriftelijke stemming. Daartoe verzocht, melden zich twee kandidaten voor de 
stemcommissie: Ben van Dijk en Willy van der Steijn. Zij reiken de stembriefjes uit aan 69 aanwezigen 
en nemen die vervolgens weer in ontvangst.  
In een pauze tijdens de telling van de stemmen krijgt iedereen een consumptie. 
Na telling door het stembureau kon gemeld worden dat alle stemmen geldig zijn en dat de uitslag is: 
Kees Kuijpers   69 stemmen  
Thea van der Doelen-Zomers  67 stemmen (2 blanco) 
Daarmee is de benoeming van Kees Kuijpers en Thea van der Doelen-Zomers een feit. 
Dank voor ieders vertrouwen. 
 

10.  Programma 2022/2023 in grote lijnen 
Dagtochten 29 juni en 24 augustus 
Vrijwilligersmiddag 20 juli 
Midzomeravond 10 augustus 
Jaarfeest of alternatief 11 t/m 13 oktober 
KBO Cultureel 19 november 
Eindejaarsactiviteit 21 december 
De Oudere Garde 20 t/m 22 januari 
 

11. Huldiging jubilarissen 
Drie zilveren jubilarissen: Gerda van Nistelrooij-Vos, Margo Dortmans-van den Brand en Frans 
Dortmans. De voorzitter spreekt hen toe en overhandigt ieder een oorkonde en een mooi boeket. 
 

12. Afscheid Ria van Hemmen 
Voorzitter Theo Jacobs doet en woordje en dankt haar voor 9 jaar bestuurslidmaatschap, het 
vicevoorzitterschap,  de coördinatie van de reiscommissies,  de hoofdredactie van het Maandblad, de 
werkzaamheden voor de website van KBO-Dinther en de deelname aan de werkgroep I&Z. 
Hij overhandigt haar een prachtig boeket en een bon voor een diner bij Bus Whisky Distillers. 
Ria maakt van de gelegenheid gebruik haar dank uit te spreken voor de prettige samenwerking binnen 
het bestuur en met de leden. Zij geeft aan als vrijwilliger in beeld te blijven.  
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13. Mededelingen  
- We starten met een nieuwe werkgroep om namen te zoeken bij oude foto’s. 

Ria van Hemmen heeft zich hier al voor aangemeld. Belangstellenden kunnen zich melden. 
- Er zijn twee promotiefilmpjes rond het duofietsen gemaakt om in aanmerking te komen voor de 

Vrijwilligersprijzen 2022 van het NOV. Eén voor de gehele werkgroep Duofietsen en één voor 
coördinator Anny van den Broek.  

- Jos van Eerd (Dinther) en Cor van Gemert (Heeswijk) zijn nieuwe OCO’s (Onafhankelijke 
Cliëntenondersteuners). De VOA’s (Vrijwillige Ouderenadviseurs) blijven zich inzetten. 

- De Klussendienst HDL krijgt gestalte. Op 22 april is er een informatieavond met de mensen die zich 
als vrijwilliger hebben aangemeld. Dan wordt ook de contactpersoon gekozen. 

- KBO-Dinther heeft zich aangemeld voor het Win-Win project. Dit project biedt MBO-studenten de 
mogelijkheid om werkervaring en contact met ouderen op te doen bij de organisatie en 
ondersteuning van activiteiten. 

- Wegens herinrichting is cc Servaes voor alle activiteiten gesloten van 27 april t/m 13 mei. 
- De laatste jaarfolder is van 2020-2021. Gewerkt wordt aan een nieuwe algemene folder voor 

meerdere jaren. 
- Naast het jaarverslag 2021 komt ook het verslag van deze vergadering op de website. 

 
14. Rondvraag.  

- Naar aanleiding van de vraag wat I&Z betekent wordt uitgelegd dat het staat voor Identiteit en 
Zingeving. Meer speciaal de Werkgroep I&Z van de KBO-kring Bernheze, die bijeenkomsten en 
uitstapjes rond dit thema organiseert. 

- Na een vraag over de mogelijkheid tot het laten repareren van apparaten verwijst de voorzitter 
naar het Kluscafé in Loosbroek. 

- Vanuit de vergadering is er een van harte dankjewel voor de vele inspanningen van Kees Kuijpers. 
- Wie belangstelling heeft voor de overgordijnen van cc Servaes, die met de herinrichting 

overcompleet worden, kan zich melden bij Tonny van der Ven. 
- Op vrijdag 15 april start cc Servaes met tweemaandelijkse dansavonden met live muziek. 
- Wat doet KBO-Dinther inzake de vluchtelingen uit Oekraïne? Voor geldelijke bijdragen wordt 

verwezen naar giro 555 en naar Lichtpunt. De vraag komt op de agenda van de eerstkomende 
vergadering van het bestuur. Mogelijk resulteert dat in een werkgroep. 

 
15. 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 

 

 

 

 

 

 

 


