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Jaarverslag 2016 
 

Ledenaantal 2016 
 
Het ledenbestand van KBO-Dinther is in 2016 met 15 gestegen. 

 Per 1 januari 2016  511+ 

 Overleden                                13- 

 Opgezegd/verhuisd                   6- 

 Nieuwe leden                           34+ 

 Per 1 januari 2017   526+ 
Onder de 526 leden zitten 2 ereleden (Bert Driessen en Wim van Doorn) en 13 gastleden. 
 
 

Bestuurssamenstelling 2016 
 
De bestuurssamenstelling van 1 januari 2016 t/m 31 december 2016 was als volgt: 

 Voorzitter:  Willy van der Steijn; 

 Vicevoorzitter:  Ria van Hemmen-van der Heijden; 

 Secretaris:  Kees Kuijpers; 

 Penningmeester: Harry van de Ven (ad interim, tot de ALV van 15 maart 2017); 

 Bestuursleden: Henk Kuijpers; 
    Sonja van den Berg-Bresser; 

Corrie van der Heijden-van der Aa. 
Tijdens de algemene ledenvergadering op 16 maart 2016 hebben geen mutaties plaatsgevonden, 
Ria van Hemmen en Kees Kuijpers waren aftredend en herkiesbaar.  
 
 

Overleg 2016 
 
De vergaderingen, overlegmomenten, formele bijeenkomsten, studiedagen en evaluatiemomenten 
in 2016, waarbij een delegatie van het bestuur en/of iemand van de vrijwilligers van KBO-Dinther 
aanwezig was, zijn in aantal nauwelijks nog te tellen. Het is bijna onmogelijk om dat bij te houden. 
We onderscheiden twee soorten van bijeenkomsten, interne en externe. 
Vergaderingen in 2016 intern: 

 Maandelijks de bestuursvergadering (12 keer); 

 De algemene ledenvergadering (16 maart);  

 De bijeenkomst met alle vrijwilligers (1 november); 

 Overlegmomenten van de 19 werkgroepen c.q. commissies (circa 50 stuks); 
Bijeenkomsten in 2016 extern: 

 Vergaderingen, studie- en themabijeenkomsten KBO-Brabant; 

 Studie- en themabijeenkomsten Stichting VBOB (Verenigde Bonden Overleg Brabant); 

 Vergaderingen KBO-Kring Bernheze; 

 Overleg  KBO-s  HDL, Ons Welzijn (voorheen Vivaan) en Laverhof; 

 Overleg met KBO-Heeswijk over verdergaande samenwerking; 

 Vergaderingen OOB (Overleggroep Ouderen Bernheze); 



 Vergaderingen Ouderenplatform HDL; 

 Overlegmomenten met ‘Samen Sterk’ (voorheen Coöperatie Welzijn HDL), Actief 
Burgerschap en Stichting Dorpsnieuws; 

 Overleg met Cultureel Centrum Servaes. 
 
 

Activiteiten in 2016: 
 
Evenals de overlegmomenten in 2016 zijn ook de activiteiten in aantal moeilijk te tellen. Er zijn er 
vele, bijna dagelijks is er wel wat te doen binnen onze vereniging. We noemen eerst de 
belangrijkste bijeenkomsten (bijzonder of specifiek) daarna de periodiek terugkerende. 

 Toneelvoorstellingen ‘De Oudere Garde’ (22/23/24 januari, circa 370 personen); 

 Themamiddag ‘Sagen en Legenden’ met inleider Rini Kerstens (17 februari, 25 personen); 

 Belastingformulieren invullen HD bij cc Servaes (7 t/m 11 maart, ruim 100 personen); 

 Eucharistieviering voor leden en overleden leden (16 maart, 130 personen); 

 Algemene ledenvergadering in cc Servaes (16 maart, 130 personen); 

 Themamiddag ‘Veilig Thuis’ met Louis Hoffman/Loek Snijders (20 april, 39 personen); 

 Meerdaagse reis HDL ‘Elzas’ in Frankrijk (9 t/m 13 mei, 44 personen 29x KBO-Dinther); 

 Dagreis ‘Millingen, Reichswald en Kleve’ (15 juni, 51 personen); 

 KBO-Creatief (2e editie) in de Dintherse Ontmoetingstuin (16 juli, circa 300 personen); 

 Vrijwilligersdag KBO-Dinther (een regendag), kaarten in ‘Jetjes Theetuin’ en een diner van 
‘Ons Welzijn’ in cc Servaes (3 augustus, 48 personen); 

 Midzomeractiviteit (1e keer) Liederentafel ‘Ut bont gezelschap’ (3 augustus, 100 personen);  

 Dagreis ‘Delft’(24 augustus, 60 personen); 

 Themamiddag ‘VluchtelingenWerk Bernheze’ met inleiders Annemiek Kuijpers en Sjanet 
Adank (28 september, 20 personen); 

 Speciale seniorenreis ‘Boottocht Den Bosch-Heusden’ (15 oktober, 10 personen); 

 Jaarfeest KBO-Dinther in De Toren met twee tonpraters van ‘Buuut Vrij’  (19 oktober, 188 
personen [’s-middags 90 personen en ’s-avonds 98 personen]); 

 KBO-Cultureel in cc Servaes (19 november, circa 300 personen); 

 Themamiddag ‘Kasteelhoeven’ met inleider Rien de Visser (23 november, 35 personen); 

 Kerstmiddag- en avond KBO-Dinther (2 sessies) in cc Servaes (14 december, 214 personen 
’s-middags 121 en ’s-avonds 93); daarenboven werden 42 (38 adressen) oudere/zieke leden 
thuis bezocht door onze bestuursleden met een kerstattentie, voor het eerst was hiermee 
een samenwerking met de vrijwilligers van de Zonnebloem. 

 
Periodiek terugkerende activiteiten.  

 Wekelijks: Zingen (Cantando), Wandelen (langzame - en snellere groep), Nordic Walking, 
Koersballen, Dansen, Linedance, Volksdansen, Seniorengym, Biljarten/kaarten en Creatief 
handwerken (waaronder bloemschikken en kaarten maken); 

 Maandelijks: Kaarten (24x 2x in het begin van de maand), kienen (11x niet op de 
vrijwilligersdag), koffieochtenden (12x), eten bij Laverhof (11x) en het maken van het 
maandblad (12x); 

 In de zomertijd: Op werkdagen duo-fietsen en wekelijks Jeu de Boules en fietsen, daarnaast 
waren er nog 3 lange fietstochten;  

 In het najaar en in de winter waren de vele toneelrepetities van De Oudere Garde en het 
kersttoneel. 

 
En dan zijn er nog de activiteiten waarin KBO-Dinther participeert: 

 Wekelijks op maandag en donderdag ‘Dagbestedingsmiddagen’ in cc Servaes; 

 Wekelijks op donderdag ‘Eet en Beleef’ c.q. Het Eetpunt in cc Servaes; 

 Wekelijks op donderdag ‘SeniorenUITbureau’ in Laverhof; 

 Wekelijks op donderdag ‘Informatiepunt Welzijn, Zorg en Wonen HDL’ in cc Servaes;  

 Op aanvraag ‘Vrijwillige Vervoersservice HDL’. 
 



Werkgroepen en vrijwilligers 2016 
 
Om de vele genoemde activiteiten te kunnen organiseren zijn er vele vrijwilligers nodig. In 2016 
hadden we er precies 62, die waren verdeeld over 19 verschillende werkgroepen. Daarbij moet 
worden opgemerkt dat een flink aantal vrijwilligers in meerdere werkgroepen zitten (62 op precies 
102 plaatsen). We noemen hierna de werkgroepen, aantal vrijwilligers en bijzonderheden in 2016. 

1. Het Bestuur, 7 vrijwilligers. Het bestuur is in feite ook een werkgroep, bestuursleden 
organiseren de ledenbijeenkomsten, bijzondere activiteiten zoals KBO Creatief en KBO 
Cultureel (in de nabije toekomst waarschijnlijk samen met KBO-Heeswijk) en geven sturing 
aan werkgroepen, vrijwilligers en processen. De rol die het bestuur vooral wil vervullen is de 
faciliterende; 

2. Belangenbehartiging, 4 vrijwilligers (1 ouderenadviseur en 3 belasting invulhulpen), 
daarenboven hadden we ons lid Ivonne van Gool nog als Cliëntondersteuner (de enige 
namens KBO-Brabant voor alle KBO-leden in Bernheze); 

3. Communicatie en Website, met 4 vrijwilligers; 
4. Creatief handwerken, 3 vrijwilligers. Op dinsdagmiddagen met een wisselend aantal 

deelnemers (in aantal van 5 tot 15);  
5. Dansbegeleiders, 3 vrijwilligers. Vrij dansen op zondagavond (gemiddeld 29 dansers per 

keer) en met een vaste groep o.l.v. Oda van Zutphen Line Dance op vrijdagmiddag; 
6. Duo-fietsbegeleiders, 19 vrijwilligers voor 17 “klanten”. In lente, zomer en herfst (29 weken), 

zijn op werkdagen ’s-middags bij mooi weer (ca 130 dagen), steeds twee duo-fietsen 
weggeweest en kunnen er dus 10 mensen blij gemaakt worden. Gemiddeld kunnen deze 
mensen eens per twee weken mee. In het najaar is ons project Duo-fietsen voor de tweede 
keer ingezet bij de Rabobankclubkas-campagne, in het najaar is ook een 3e 
tweedehandsfiets van Laverhof overgenomen; 

7. Fietsbegeleiders, 10 vrijwilligers. Voor 12 korte tochten op dinsdagmiddag (13 deelnemers 
gemiddeld) en 3 lange fietstochten (8 fietsers gemiddeld); 

8. Jeu de Boules, 1 vrijwilliger aangevuld met vrijwilligers van Gilde Sint Barbara voor 29 
donderdagmiddagen (13 deelnemers gemiddeld); 

9. Kaarten en Kienen, 7 vrijwilligers. Op woensdagmiddag en vrijdagavond is er in 2016 in 
totaal 24 keer gekaart (gemiddeld 29 deelnemers) en op woensdagmiddag 11 keer gekiend 
(gemiddelde van 31 deelnemers); 

10. Koersballen, 2 vrijwilligers. Iedere dinsdagmiddag, het gehele jaar door, voor het eerste ook 
in de zomerperiode (52 keer, gemiddeld 15 deelnemers); 

11. Maandblad en ONS-bezorgers, 16 vrijwilligers. Deze mensen bezorgen 12 keer per jaar het 
maandblad en (11x) de ONS bij de leden. Ze zijn de zogenaamde ‘ogen en oren van de wijk’ 
als het gaat om het doorgeven van bijzonderheden zoals ziekte van leden; 

12. Redactie maandblad, 5 vrijwilligers voor het schrijven van artikelen en het maken van foto’s. 
Met hulp van het programma Editoo was 2016 de tweede jaargang van ons maandblad, de 
oplage is 385, we hebben circa 360 adressen en er verschenen in 2016 12 exemplaren. 
Daarenboven werd er een jaarfolder april 2016-april 2017 gemaakt (4e jaargang) met een 
oplage van 1000 exemplaren; 

13. Reiscommissie, 4 vrijwilligers. Voor het organiseren van 3 dagreizen en samen met mensen 
van KBO-Heeswijk en KBO-Loosbroek ook de meerdaagse reis in mei; 

14. Volksdansgroep Kujawiak, 2 vrijwilligers. Voor het tweede jaar onder vlag van KBO-Dinther. 
Met uitzondering van de zomer oefenen ze iedere donderdagavond, Kujawiak nam ook weer 
deel aan KBO Cultureel; 

15. Begeleiders Wandelen en Nordic Walking, 3 vrijwilligers. Wandelen op dinsdagmorgen 
gebeurt in 2 groepen (langzame en iets snellere groep), jaarrond wandelen gemiddeld 22 
personen mee. Nordic Walking op de donderdagmorgen gebeurt met een select groepje van 
circa 4 á 5 personen, deze groep kan zeker nog meer deelnemers gebruiken; 

16. Ziekenbezoek, 1 vrijwilliger Anny van Dijk-Hak. Met de informatie die Anny vanuit alle 
hoeken krijgt (voornamelijk van de bezorgers van het maandblad) bezoekt Anny gemiddeld 
bijna eens per week leden die ernstig ziek zijn of in het ziekenhuis gelegen hebben. Bij de 
bezoekjes wordt doorgaans een pakketje streekproducten (fruit, etc.) afgegeven; 

17. De drie mensen die tezamen het bestuur vormen van seniorenkoor Cantando hebben we in 
2016 ook voor het eerst geregistreerd als vrijwilliger van KBO-Dinther. Reden hiervoor was 



de totale integratie van het koor in de organisatiestructuur van onze vereniging. Het koor 
repeteert iedere dinsdagmorgen en treedt op bij bijzondere diensten in onze kerk, bij KBO 
Cultureel en de kerstmiddag;    

18. Werkgroep ‘Themamiddagen/koffieochtenden’. De zes mensen die deze activiteiten 
organiseren zijn evenals Cantando in 2016 voor het eerst opgenomen in het 
vrijwilligerskorps. Ze organiseren 4 keer per jaar een themamiddag en maandelijks een 
koffieochtend. Er is al intensief contact met KBO-Heeswijk om in de toekomst met deze 
activiteiten samen op te trekken; 

19. De twee kartrekkers van ‘De Oudere Garde’ zijn om dezelfde reden als het bestuur van 
Cantando in 2016 ook opgenomen in het vrijwilligerskorps. 

 
 

Bedanken 
 
Alle vrijwilligers zijn onmisbaar voor KBO-Dinther. Ze zijn het absolute fundament van onze 
organisatie, zonder hen konden de vele welzijnsactiviteiten geen doorgang vinden. Wij willen ze 
allen hartelijk danken voor hun inzet en betrokkenheid.  
 
Ook Cultureel Centrum Servaes mogen we in dit jaarverslag niet vergeten. Zonder van dit gebouw 
eigenaar te zijn, is dit ons geweldige clubhuis. KBO-Dinther is hier altijd welkom. Dat is mede 
dankzij de goede verzorging door de vele vrijwilligers van cc Servaes, ook aan deze mensen zijn we 
veel dank verschuldigd. 
 
Als laatste willen we natuurlijk ook alle leden bedanken. Je kunt van alles en nog wat organiseren, 
maar als daarvan niet of nauwelijks gebruik gemaakt wordt, dan heeft dat weinig zin. Dankzij de 
ruime deelname aan de activiteiten en de vele positieve responsen blijft het interessant en 
aangenaam voor bestuur en vrijwilligers om zich te blijven inzetten voor KBO-Dinther. We hebben 
weer een mooi en succesvol jaar achter de rug. Mijns inziens hebben we alle reden om trots te zijn, 
we staan nog steeds voor de volle 100% achter onze slogan: KBO-Dinther, Actief en Veelzijdig! 
 
 
 

Heeswijk-Dinther 15 maart 2017 
Kees Kuijpers, secretaris KBO-Dinther 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ondertekend 15 maart 2017 
 
 
 
 

 
 
_____________________________________          _____________________________________ 

Voorzitter Willy van der Steijn    Secretaris Kees Kuijpers 
 
 


