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Het bestuur was op 1 januari  2014 samengesteld  door: 
 
Voorzitter:    Willy van der Steijn. 
Vicevoorzitter:    Luus van de Ven 
Secretaris:    Anny van den Broek. 
Penningmeester:   Harry van de Ven. 
Overige bestuursleden:  Ria van Hemmen 
     Henk kuijpers 
     Sonja van den Berg-Bresser 
Tijdens de Algemene ledenvergadering hebben we afscheid genomen van Harry van de Ven en in 
zijn plaats wordt Kees Kuijpers gekozen. 
In 2014 werden de volgende vergaderingen gehouden: 

 11 vergaderingen met het bestuur. 

 1 algemene ledenvergadering.  

 1vergadering met de vrijwilligers van de duo fietsen, 

 1 bijeenkomst bestuur met alle vrijwilligers. 

 4 vergaderingen van de reiscommissie  

 2 vergaderingen met deelnemers KBO Cultureel. 
 
Onze afdeling was aanwezig bij de volgende bijeenkomsten: 

 Kringvergadering (Kring Maashorst) 

 Overleggroep Ouderen Bernheze. 

 Ouderenplatform Heeswijk, Dinther en Loosbroek. 

 Overleg  KBO`s  Heeswijk, Dinther, Loosbroek 

 Clusteroverleg met alle KBO`s Bernheze. 

 Overleg met C.C. Servaes. 

 Jaarvergadering Cantando 

 Themamiddagen KBO Brabant in Tilburg, Berkel Enschot en Udenhout.. 
 
Gezellige bijeenkomsten als dank: 

 Op 7 augustus heeft het bestuur alle vrijwilligers verrast op een gezellige fietstocht, met een 
picknick bij de Kienhoef en bij terugkomst een heerlijke barbecue bij De Toren. 

 Op 25 mei heeft  het oude en nieuwe bestuur bij De Toren gegeten.. 
 
Aantal leden op 1 januari 2013 is        480  

 Overleden                                18 

 Opgezegd/verhuisd                  1 

 Nieuwe leden                            37        
 
Aantal leden per 31 december 2014 is  498    
 
Activiteiten in 2014: 
 
22 januari: Themamiddag over dementie 
24 januari: Toneel Oudere Garde 



19 februari: Themamiddag over wandelen in de bergen en over de reis naar Santiago de 
Compostella 
24 februari: Pronkzitting 50+ 
10 t/m 14 maart belasting invullen voor Heeswijk en Dinther bij Servaes. 
19 maart Eucharistieviering, daarna ledenvergadering 
31 maart: Opening van het seizoen voor de duofietsers in het bijzijn van de sponsoren 
16 april: Themamiddag met Jan de Boer 
23 april Modeshow, samen met Heeswijk. 
2 mei Korte fietstocht, welke we daarna iedere week hebben gedaan t/m aug..(15 pers.) 
4 mei: Lange fietstocht 
12 t/m 16 mei Meerdaagse reis naar Normandië  
25 juni: Dagreis naar Köningswinter. 
19 juni Lange fietstocht 
7 augustus: lekker avondje proeven met Heuzinkveld 
21 augustus Lange fietstocht. 
27 augustus: Dagreis naar het Rijksmuseum in Amsterdam 
8 september: Fietstocht naar Kevelaer 
19 september: Brabants Museum 
24 september: Themamiddag 
30 september Modeshow samen met KBO Heeswijk. (35 pers.) 
15 oktober Jaarfeest opgeluisterd door Gert van Boxtel 
` s Middags 83 deelnemers en `s avonds 139 deelnemers.  
22 november: KBO Cultureel. Hierbij waren ongeveer 150 bezoekers.. 
26 november: Themamiddag over wonen en zorg in de Laverhof. (Volle zaal) 
16 december: Kerstmiddag  ( 180 deelnemers.) 
23 december kregen 30 leden, die niet in de gelegenheid zijn om activiteiten te bezoeken door 
ziekte of ouderdom, een Kerstpakketje. 
 
Het hele jaar door: 
Kienen, kaarten, kaarten maken, bloemschikken, wandelen, nordic walking, koersballen, biljarten, 
fietsen, dansen, countrydansen en jeu de boules.. 
Op dinsdagmorgen repeteert ons koor Cantando en bij gelegenheden treden ze regelmatig op. Ook 
de Oudere Garde was weer volop in repetitie voor hun uitvoering.  
Eenmaal per maand gaan er ongeveer 10 personen eten bij Bernezorg. 
In de zomer zijn er vrijwilligers die met de duo fietsen op stap zijn geweest. Ongeveer 20 personen 
maken hiervan regelmatig gebruik en er kunnen in een week  10 personen mee. 

 
Verder doen wij als KBO Dinther – samen met andere organisaties – verschillende projecten in het 
kader van welzijn. Zoals de vrijwillige vervoersservice. Een dienst voor mensen die zelf geen 
vervoer hebben. De vrijwilligers van deze vervoersservice zetten zich ook in voor het ophalen en 
thuis brengen van mensen die deelnemen aan de dagbestedingsmiddag op donderdag. Ook is er 
een servicepunt Welzijn HDL gestart bij CC Servaes op de donderdagmorgen, waar iedereen 
informatie kan krijgen over zorg en welzijn. Senioren Uitbureau bij Laverhof  is elke week op 
donderdagmorgen beschikbaar voor het bespreken van leuke uitstapjes. 
Op 5 maart is mede op initiatief van de KBO het eetpunt CC Servaes gestart op 
donderdagmiddag. Dit is vooral bedoeld voor mensen die behoefte hebben om samen met anderen 
in een gezellige omgeving van een maaltijd te genieten. 
 
We hebben een ouderenadviseurs dat is Harry van de Ven. Hij geeft advies als er om gevraagd 
wordt, zowel voor leden als voor niet leden. Vooral als het gaat over wonen en welzijn. 
 
Voor het rondbrengen van de ONS hebben we 15 vrijwilligers, deze hebben verschillende 
taken: 

 Een persoon telt de bladen verdeelt ze en bezorgt ze bij de mensen die ze rond brengen. 
De anderen doen verschillende werkzaamheden: 



 Ze bezorgen de ONS bij de leden. 

 Zij bezorgen de circulaires. 

 Zij letten op of er zieken zijn in hun wijk en geven dit door. 
 
Verder hebben we nog: 

  3 vrijwilligers voor het invullen van de belastingopgaven. 

 15 vrijwilligers voor de duo fiets 

 2  voor het begeleiden van het wandelen. 

 2 voor het begeleiden van de Kienmiddagen. 

 4 voor het begeleiden van het kaarten. 

 2  begeleiders voor het koersballen. 

 3 voor het begeleiden van jeu de boules. 

 3 voor het country dansen en het dansen op zondagavond. 

 2 voor het begeleiden van het onderonsje (Vivaan) 

 1 voor het kaarten maken. 

 2 voor het bloemschikken 

 2 voor het ziekenbezoek. 

 1 vrijwilliger voor het bijhouden van de website. 

 8 vrijwilligers voor de vervoersservice 

 2 vrijwilligers voor het Senioren Uitbureau 

 1 vrijwilliger voor de Dagbesteding middag 

 2 begeleiders van het onderonsje (een activiteit van Vivaan, maar bestaat vooral uit KBO 
leden) 

 
Dan zijn er ook nog mensen die invallen als het nodig is, als er vrijwilligers verhinderd zijn, dus er 
zijn er vast nog die we vergeten zijn. 
Al deze vrijwilligers kunnen wij als bestuur niet missen en daarom willen we ze nog eens extra 
bedanken en ze laten weten dat ze onmisbaar zijn. 
Zonder deze mensen hadden we niet zo`n bloeiende vereniging. 
 
Ook voor alle leden is een bedankje op zijn plaats, want dankzij jullie deelname aan onze 
activiteiten heeft onze vereniging reden van bestaan. 
 
Tot slot maar zeker niet minder belangrijk bedanken wij bestuur en alle vrijwilligers van CC Servaes 
voor de goede verzorging. Bij hen voelen we ons altijd welkom. 
 
We hebben weer een actief jaar achter de rug en wij als bestuur zullen in ieder geval ons best 
blijven om zo door te gaan en met jullie hulp zal dat zeker wel lukken.. 
 
Dinther december 2014 
Anny van den Broek-Schouten  Secretaris KBO 
 
 


