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Jaarverslag 2019
Ledenaantal 2019
Het ledenbestand van KBO-Dinther is in 2019 met 24 gestegen.
• Per 1 januari 2019
597+
• Overleden
26• Opgezegd/verhuisd
3• Nieuwe leden
53+
• Per 1 januari 2020
621+
Onder de 621 leden zijn 34 gastleden.

Bestuurssamenstelling 2019
De bestuurssamenstelling van 1 januari 2019 t/m 31 december 2019 was als volgt:
• Voorzitter:
Willy van der Steijn;
• Vicevoorzitter:
Ria van Hemmen-van der Heijden;
• Secretaris:
Kees Kuijpers;
• Penningmeester:
André Verstegen;
• Bestuursleden:
Margriet Beeftink-van Asselt;
Sonja van den Berg-Bresser;
Corrie van der Heijden-van der Aa.
Tijdens de algemene ledenvergadering op 20 maart 2019 waren twee leden aftredend en herkiesbaar.
Dat waren Ria van Hemmen-van der Heijden en Kees Kuijpers; beide leden werden herkozen.

Overleg 2019
De vergaderingen, overlegmomenten, formele bijeenkomsten, studiedagen en evaluatiemomenten in 2019,
waarbij een delegatie van het bestuur en/of iemand van de vrijwilligers van KBO-Dinther aanwezig waren, 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 intern:
• Maandelijks de bestuursvergadering, 12 keer;
• De algemene ledenvergadering op 20 maart;
• De bijeenkomst met de kartrekkers van de werkgroepen en projecten op 29 oktober;
• Overlegmomenten van de 22 werkgroepen en diverse commissies, circa 60 stuks;
• De Feestcommissie voor het 60-jarig jubileum kwam, inclusief 12 keer in 2018 en de evaluatie, in totaal
21 keer voor overleg bij elkaar.
Bijeenkomsten extern:
• Vergaderingen, studie- en themabijeenkomsten KBO-Brabant;
• Vergaderingen KBO-Kring Bernheze;
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Overleg met KBO-Heeswijk, ONS welzijn en Laverhof;
Vergaderingen OOB (Overleggroep Ouderen Bernheze);
Vergaderingen Ouderenplatform HDL;
Overleg werkgroep Seniorenbelang HD;
Overleg met Samen Sterk, Actief Burgerschap en Stichting Dorpsnieuws;
Overleg met Cultureel Centrum Servaes heeft niet plaatsgevonden. Op verzoek van het bestuur van cc
Servaes werd dit jaarlijkse overleg vier maanden uitgesteld. Men wil liever in het begin van het jaar
vergaderen; november/december is een te drukke periode.

Activiteiten in 2019:
Evenals de overlegmomenten in 2019 zijn ook de activiteiten in aantal moeilijk te tellen. Het zijn er vele, want
bijna dagelijks is er wel wat te doen binnen onze vereniging. In 2019 hadden we geen nieuwe initiatieven dan
wel gestopte activiteiten. Bijzonder en zeer geslaagd waren de vele activiteiten rondom ons 60-jarig jubileum.
De belangrijkste bijeenkomsten jaarrond (bijzonder of specifiek) daarna de periodiek terugkerende.
• 16 januari. Met Samen Actief naar Bakkerij Doomernik (23 personen);
• 19/20/21 januari. Toneelvoorstellingen ‘De Oudere Garde’ (392 personen);
• 22 februari. Met Samen Actief (1e keer) naar Champignonkwekerij Kanters (30 personen);
• 27 februari. Themamiddag ‘Wensambulance’ en ‘Senioren Uitbureau’ (30 personen);
• 1 maart. Met Samen Actief (2e keer) naar Champignonkwekerij Kanters (29 personen);
• 11 t/m 15 maart. Project ‘Belastingformulieren invullen HD’ bij cc Servaes (126 klanten/leden);
• 20 maart. Eucharistieviering voor leden en overleden leden (ca 150 personen);
• 20 maart. Algemene ledenvergadering in cc Servaes (135 personen);
• 30 maart. Met Samen Actief luchtgeweerschieten bij schietvereniging Hedilo (16 personen);
• 12 april. Met Samen Actief naar Rioolwaterzuivering Dinther (42 personen);
• 5 mei. 60 jaar KBO-Dinther, Eucharistieviering (ca 300 personen);
• 5 mei. Jubileum officieel herdenken en onthulling duo-fiets (ca 250 personen);
• 11 mei. Festiviteiten 60-jarig jubileum in middag en avond in cc Servaes en tent (ca 300 personen);
• 12 mei. Moederdaglunch in cc Servaes (145 personen);
• 12 mei. Festiviteiten 60-jarig jubileum in cc Servaes en tent middags (ca 300 personen);
• 20 t/m 24 mei. Meerdaagse reis HDL naar Luxemburg/Duitsland/België (52 personen);
• 24 mei. Met Samen Actief naar de Looz-Corswarem Hoeve (26 personen);
• 29 mei. Themamiddag ‘René Bastiaansen/BHIC’ (ca 100 personen);
• 4 t/m 7 juni. Fietsvierdaagse naar De Biesbosch (24 personen);
• 14 juni. Met Samen Actief naar Autosalon Doornhoek Zijtaart (14 personen);
• 19 juni. Dagtocht naar Nationaal Militair Museum Soesterberg (33 personen);
• 22 t/m 29 juni. Bergwandelen Zellberg Zillertal Oostenrijk (16 personen);
• 24 juli. Vrijwilligersmiddag KBO-Dinther, fietstocht naar museum in Den Dungen (57 personen);
• 24 juli. Midzomeractiviteit (4e keer) met ‘t Kumt Vaneiges in Ontmoetingstuin Dinther (150 personen);
• 28 augustus. Dagtocht naar Maastricht en Abdij Val Dieu te België (49 personen);
• 20 september. Met Samen Actief naar de Vinkelse Molen (26 personen);
• 26 september. Themamiddag met Nol Braks en Leny Janssen van/over 'ONS welzijn’ (ca 75 personen);
• 23 oktober. Jaarfeest KBO-Dinther met Dikke Mik in De Toren (99 personen middag en 131 avond);
• 16 november. KBO-Cultureel HD (8e editie, 3e met KBO-Heeswijk) in cc Bernrode (ca 200 personen);
• 22 november. Met Samen Actief naar de Emaillemuseum ‘Het Kleine Aadal’ te Erp (13 personen);
• 27 november. Themamiddag 'Wonen en Bouwen voor senioren' (130 personen);
• 19 december. Kerstmiddag in cc Servaes (119 personen). Daarenboven werden 41 oudere/zieke leden
thuis bezocht (38 adressen) door onze bestuursleden met een kerstattentie. Voor de derde keer was in
deze een samenwerking met de vrijwilligers van de Zonnebloem c.q. de Bezoekgroep van de RK
Geloofsgemeenschap Dinther.
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Periodiek terugkerende activiteiten:
• Wekelijks: Zingen (Cantando), Wandelen (twee groepen), Nordic Walking, Koersballen, Linedance,
Volksdansen, Seniorengym, Biljarten/kaarten, Trim je Fit en Walking Football;
• Eenmaal in de drie weken: Creatief Café (vooral bloemschikken);
• Maandelijks: Koffieochtenden (10x, 4e donderdagmorgen), Kaarten (24x, 1e vrijdagavond en 2e
woensdagmiddag), kienen (12x, 1e woensdagmiddag) en het maken van het maandblad (12x);
• In de zomertijd: wekelijks Jeu de Boules en korte fietstochten van ca 30 km;
• In de lente, zomer en herfst: 4 lange fietstochten van ca 60 km;
• In de lente, zomer en herfst (bij mooi weer) op werkdagen ’s-middags met 3 fietsen duo-fietsen;
• In de herfst en in de winter werd de cursus Engelse les gegeven (drie groepen);
• In het najaar en in de winter de vele repetities van toneelgezelschap ‘De Oudere Garde’.
En dan zijn er nog de activiteiten waarin KBO-Dinther participeert:
• Wekelijks op donderdag ‘Senioren UITbureau’ in Laverhof;
• Op aanvraag ‘Vrijwillige Vervoersservice HDL’.

60-jarig jubileum mei 2019:
Een evenement wat niet onvermeld mag blijven en specifiek genoemd moet worden, groot in omvang en uniek
voor onze vereniging, is het 60-jarig jubileum. Ruim 1½ jaar tevoren werd een breed samengestelde
feestcommissie opgericht. In eerste instantie waren het zes leden die bij elkaar kwamen. Willy van der Steijn en
André Verstegen namens het bestuur, Anny van den Broek en Ad Habraken namens de vrijwilligers en Marijke
Verhagen en Henriëtte Doorenbosch uit de overige leden. Later werd Anny van den Broek vervangen door
Mariet Verkuijlen en werden de bestuursleden Ria van Hemmen en Kees Kuijpers toegevoegd. Omdat cc
Servaes de accommodatie werd waar we het feest zouden vieren werd Elly van den Broek, een bestuurslid van
cc Servaes, een vast lid van de werkgroep. Op 6 december 2017 was de eerste bijeenkomst, de 21e en laatste
keer dat deze werkgroep voor de evaluatie bij elkaar kwam was op 17 mei 2019.
Onder het motto ‘Feest voor alle leden’ werd een masterplan opgezet. Vanuit de begroting in 2019 was er een
toezegging van €10.000. Een daaruit voortvloeiend draaiboek werd voortdurend verbeterd en aangepast.
Gekozen werd voor een korte feestperiode van twee opeenvolgende weekenden. Zondag 5 mei 2019, de echte
verjaardag van KBO-Dinther, werd de officiële herdenkingsdag. Het weekend van 11 en 12 mei daaropvolgend
vonden de festiviteiten plaats.
Speciaal voor het jubileum werd ook een extra maandblad uitgebracht, volledig gewijd aan het
feestprogramma van 5 en 11/12 mei. Alle leden kregen daarbij een voucher voor vrij entree en consumpties.
Een maand lang kon men bij het binnenrijden van Heeswijk-Dinther op zes plaatsen op borden lezen wat er te
doen was en tegen de muur van cc Servaes hing een mooie banner. Bekendheid werd verder gegeven via
mooie artikelen in het Brabant Dagblad, d’n Hadeejer en DeMooiBernhezeKrant. Het logo op briefpapier en de
digitale handtekening van KBO-Dinther werd voor het gehele jaar 2019 aangepast voor het 60-jarig jubileum.
Zondag 5 mei om 10.45 uur werd gestart met een traditionele Eucharistieviering in onze Sint Servatiuskerk.
De viering werd voorgegaan door pastoor Joost Jansen en pastor Isabel van Baal en opgeluisterd door het
Bernhezer Senioren Orkest en het Dintherse Gildekoor Sint Barbara. Circa 300 mensen woonden een viering bij
die harmonieus en sfeervol was, gelijk aan de christelijke identiteit die we graag willen uitdragen.
Na de viering gaf de Dintherse Muziekvereniging Servaes (voorheen Harmonie Sint Servaes) een fraaie
serenade op het kerkplein. Jammer dat het koud en winderig was, waardoor velen kozen om eerder bij cc
Servaes naar binnen te gaan. Om 12.00 uur begon de feestelijke bijeenkomst in cc Servaes. Bewust werd ervoor
gekozen om geen traditionele receptie te houden. De bestuursleden zaten niet aan één tafel, maar overal
tussen de leden. De circa 250 leden en genodigden genoten van de S”cool”band van het Zwijsencollege uit
Veghel met ook jeugdige muzikanten uit Heeswijk-Dinther. De studenten verzorgden een prachtig optreden.
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Vervolgens luisterden we naar toespraken van bestuurslid Noud van Vugt van KBO-Brabant, wethouder Rein
van de Moorselaar en voorzitter Willy van der Steijn. Ieder sprak vanuit hun eigen invalshoek over het belang
en de vitaliteit van KBO-Dinther.
Omstreeks 13.00 uur overhandigde penningmeester André Verstegen de nieuwe duo-fiets aan de gebruikers
Anny van den Broek en Harry van de Ven (vrijwilligers) en Gerda van Nistelrooij (gast). Alle sponsoren van de
duo-fiets werden bedankt voor hun gulle bijdrage.
Op zaterdag 11 en zondag 12 mei stond voor de leden én allen die daarbij aanwezig wilden zijn een geweldig
dorpsfeest op het programma. Een feest niet alleen voor de leden maar een feest voor iedereen. Op het
kerkplein werd voor dit weekend een grote feesttent gezet met mooie bloembakken en uitnodigende vlaggen.
Twee dagen lang was er ook een friettent. Mooie door leden zelf gemaakte bloemstukjes stonden op de tafels.
Alle ruimtes in cc Servaes waren vrijgemaakt voor het vieren van ons jubileum.
ConsulTante Sybille (Neeltje van den Brand) praatte twee dagen lang alles los en luchtig aan elkaar. De start
met een gezamenlijk dansoptreden van de Balletschool Heeswijk (jong) en Kujawiak en onze Line Dance groep
(oud) op zaterdag zette de toon. Men kon ook genieten van seniorenkoor Cantando, het mannenkoor van de
Servatiuskerk, zangroep GLOW, Peter van de Voort elektronische sax, Jip & Sam Cornelissen, accordeonist Wim
Smits en Accordeonclub Ricochet. De dag door genoot men van diverse gezelschapspelen, pitches, presentaties
en kinderactiviteiten. Zanggroep ’t Kumt van Eiges, Lya de Haas en Hennie Korsten en dj Sudi van Doorn
kwamen ’s avonds in de zaal aan bod. In de feesttent ging het dak eraf met dj Verdraaid Vinyl en John de Bever.
Royaal na middernacht rondden de feestgangers al dansend bij de geweldige muziek van Orkest Crazy Cadillac
de eerste dag af.
Op zondag was er allereerst de feestelijke Moederdaglunch vanaf 12.00 uur met 145 deelnemers. Gelukkig was
het weer goed en genoten verschillende mensen na de lunch van de puzzelfietstocht en puzzelwandeltocht.
De kinderen waren volop in touw bij de spelletjes en het springkussen. Er waren ook een goochelaar, een
tekenaar en een schminkhoek. Films, presentaties, workshops en optredens van het Juinderskoor, De
Bokkebloazers, De Borrelnoten, Blaaskapel ’t Kumt wel en De Kornuiten verlevendigden de middag. De sfeer
werd tot slot nog extra verhoogd met de geweldige muziek van orkest THAMP – met bekende ervaren
muzikanten – tijdens hun debuutoptreden.
We mogen terugkijken op een bijzonder geslaagd 60-jarig jubileum.

Werkgroepen en vrijwilligers 2019
Om de vele genoemde activiteiten te kunnen organiseren zijn er veel vrijwilligers nodig. In 2019 hadden we er
precies 82, die waren verdeeld over 22 verschillende werkgroepen. Daarbij moet worden opgemerkt dat een
flink aantal vrijwilligers in meerdere werkgroepen zit. We hadden in 2019 één werkgroep minder dan in 2018.
De werkgroep ‘Fietsvierdaagse’ is in 2019 samengevoegd met de werkgroep ‘Fietsbegeleiders’.
We noemen hierna de werkgroepen, aantal vrijwilligers en bijzonderheden in 2019.
1. Het Bestuur, 7 vrijwilligers. Het bestuur is in feite ook een werkgroep. Bestuursleden organiseren de
ledenbijeenkomsten en bijzondere activiteiten zoals KBO Creatief HD (niet in 2019), KBO Cultureel HD
en de Meerdaagse reis HDL (tezamen met bestuurders van KBO-Heeswijk en KBO-Loosbroek).
De bestuursleden geven sturing aan werkgroepen, vrijwilligers en processen. De rol die het bestuur
vooral wil vervullen is de faciliterende.
Voor het 60-jarig jubileum in mei 2019 is op 6 december 2017 (eerste overleg) een Feestcommissie van
8 personen gevormd (4 bestuurders, 2 vrijwilligers en 2 leden). Na de evaluatie van het mooie feest op
17 mei 2019 (het 21e en laatste overleg) is deze commissie ontbonden;
2. Belangenbehartiging, 8 vrijwilligers (4 ouderenadviseurs, 3 belasting invulhulpen en 1 docente Engels);
3. Communicatie en Website, 3 vrijwilligers. In 2019 is onze website prachtig vernieuwd;
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4. Creatief handwerken, vooral bloemschikken, 3 vrijwilligers. Om de drie weken op dinsdagmiddag met
een wisselend aantal deelnemers (in aantal van 5 tot 10);
5. Begeleiders Line Dance, 3 vrijwilligers. Een groep van circa 17 dansers o.l.v. Oda van Zutphen die iedere
vrijdagmiddag dansen;
6. Duo-fietsbegeleiders, 24 vrijwilligers voor circa 17 tot 20 “klanten”. In lente, zomer en herfst (circa 30
weken), zijn op werkdagen ’s-middags bij mooi weer (circa 135 dagen), meestal drie en soms twee duofietsen weggeweest. Gemiddeld kunnen deze mensen eens per anderhalve week mee. In het najaar is
ons project Duo-fietsen voor de vijfde keer ingezet bij de Rabobank Clubkas Campagne.
Triest was het overlijden op 6 mei van vrijwilliger Ad van de Koevering;
7. Fietsbegeleiders, 8 vrijwilligers. Voor 29 korte tochten van ca 30 km op dinsdagmiddag (gemiddeld 11
fietsers per keer) en 4 lange fietstochten van ca 60 km (gemiddeld 10,25 fietsers per keer) en in juni de
fietsvierdaagse naar De Biesbosch (2e editie, 24 deelnemende leden);
8. Jeu de Boules, 1 vrijwilliger aangevuld met vrijwilligers van Gilde Sint Barbara. In totaal 26 speeldagen
op donderdagmiddag (15 deelnemers gemiddeld);
9. Kaarten en Kienen, 6 vrijwilligers. Op woensdagmiddag en vrijdagavond is er in totaal 24 keer gerikt en
gejokerd (gemiddeld 34 kaarters) en op woensdagmiddag 12 keer gekiend (gemiddeld 32 kieners);
10. Koersballen, 2 vrijwilligers. Iedere dinsdagmiddag, jaarrond, ook in de zomerperiode, 51 keer en
gemiddeld circa 10 deelnemers;
11. Maandblad en ONS-bezorgers, 16 vrijwilligers. Deze mensen bezorgen 12 keer per jaar bij de leden ons
maandblad en (11 keer daarbij) het maandblad ONS van KBO-Brabant. De bezorgers zijn zogenaamde
‘ogen en oren van de wijk’ als het gaat om het doorgeven van bijzonderheden zoals ziekte van leden.
Triest was het overlijden van vrijwilliger Rieky Martens op 19 februari;
12. Redactie maandblad, 5 vrijwilligers. Voor het schrijven van artikelen en het maken van foto’s. Met hulp
van het programma Editoo was 2019 de vijfde jaargang van ons maandblad. Er verschenen 12
maandbladen met een oplage van 440. Daarenboven werd er in maart een jaarfolder april 2019-april
2020 gemaakt (7e jaargang) met een oplage van 1000 exemplaren. In juni verscheen een extra blad
speciaal gewijd aan ons 60-jarig jubileum;
13. Reiscommissie, 4 vrijwilligers. Voor het organiseren van 2 dagtochten, in juni en augustus. Samen met
bestuurders van KBO-Heeswijk en KBO-Loosbroek werd ook de meerdaagse reis in mei georganiseerd;
14. Volksdansgroep Kujawiak, 2 vrijwilligers. Voor het vijfde jaar volledig onder de 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 (51 keer) er gemiddeld 21 personen.
Nordic Walking op de donderdagmorgen gebeurt met een select groepje van circa 6 á 8 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. Seniorenkoor Cantando, 3 vrijwilligers. Tezamen vormen ze een bestuur en zorgen ze voor de goede
gang van zaken binnen het koor. De 27 leden van Cantando repeteerden iedere dinsdagmorgen en
traden onder meer op bij bijzondere diensten in onze kerk, bij KBO Cultureel en de kerstmiddag;
18. Werkgroep ‘Themamiddagen/koffieochtenden’, 6 vrijwilligers. Ze organiseerden in 2019 vier keer een
themamiddag op woensdag, Gemiddeld kwamen daar ruim 50 mensen op af. Behalve in juli en
december organiseerden zij ook maandelijks op de 4e donderdagmorgen een koffieochtend rond
specifieke onderwerpen. Gemiddeld kwamen iets meer dan 30 mensen naar die ochtenden. Zowel de
themamiddagen en koffieochtenden worden ondersteund door de plaatselijke overheid, koffie/thee
zijn voor rekening van de gemeente Bernheze. Vanuit deze werkgroep leverden we ook vrijwilligers om
mede de activiteiten van ‘Samen Actief’ te organiseren. Dat is een initiatief met drie vrijwilligers vanuit
KBO-Heeswijk om eens in de twee maanden een uitstapje of excursie te regelen naar een bedrijf,
instantie, project, enzovoort. Zowel KBO-leden van Heeswijk als die van Dinther mogen hieraan
deelnemen. De werkgroep ‘Samen Actief’ staat op zichzelf en is vooralsnog niet geïntegreerd in de
werkgroep ‘Themamiddagen/koffieochtenden’;
5

19. Toneelgezelschap ‘De Oudere Garde’. Twee vrijwilligers vormen tezamen het bestuur en zorgen voor
de goede gang van zaken. Het toneelgezelschap telde in 2019 inclusief crew 15 leden;
20. De ‘Vrijwillige Vervoersservice HDL’ is formeel een groep die onder verantwoordelijkheid valt van de
stichting Samen Sterk HDL. In 2018 is deze werkgroep toch ook opgenomen binnen KBO-Dinther.
Enerzijds omdat er veel raakvlakken zijn, anderzijds om te voorkomen dat de twee kartrekkers (binnen
andere werkgroepen ook al vrijwilliger bij KBO) tussen de wal en het schip geraken (c.q. nergens bij
horen);
21. De werkgroep ‘Begeleiders Bergwandelen’, 4 vrijwilligers. In juni werd voor de 2e keer een
bergwandelweek georganiseerd. Triest was het plotselinge overlijden van vrijwilliger Gerard Kuijpers
op 1 september. Gerard was ook vrijwilliger bij de hierna genoemde werkgroep ‘Walking Football’;
22. De werkgroep ‘Walking Football’, 3 vrijwilligers. Wekelijks op maandagmorgen werd in een
wandeltempo gevoetbald op het kunstgras van vv Avesteyn. In totaal 45 keer en gemiddeld 11 spelers.

Bedanken
Alle vrijwilligers zijn onmisbaar voor KBO-Dinther. Ze zijn het absolute fundament van onze organisatie, zonder
deze mensen 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.
De derde groep die we willen bedanken zijn de instanties en bedrijven die ons in 2019 weer financieel
ondersteund hebben. We kregen subsidie van de gemeente Bernheze en uit het Premieplan ‘Voor de Ouderen’
(voorheen NOV). HD-Ondernemers gaven een mooi bedrag als ‘Sociale handreiking’. Voorts kregen we mooie
bedragen uit de Rabobank Clubkas Campagne en van cc Servaes. Een zevental plaatselijke ondernemers
sponsorden ons project duo-fietsen met een vaste bijdrage voor het onderhoud. Specifiek voor de nieuwe duofiets, die op de jubileum dag 5 mei werd gepresenteerd, gaven de Stichting ‘t Geleer uit Heeswijk-Dinther en de
landelijke goede doelen-organisaties Oranjefonds, Kansfonds, Baeten Geven fonds, RCOAK en VSB fonds mooie
bedragen. Met de intentie om ons jubileum te kunnen financieren deden vele leden mee met de Supportactie
van KBO-Brabant. Dat is een loterij waarbij een groot gedeelte van de inleg naar onze clubkas ging. Zonder deze
financiële injecties waren we niet in staat om het feest van ons 60-jarig jubileum te vieren en al onze
activiteiten uit te voeren.
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 21 oktober 2020
Kees Kuijpers, secretaris KBO-Dinther

Ondertekend 21 oktober 2020

_________________________________________
Voorzitter Willy van der Steijn

_______________________________________
Secretaris Kees Kuijpers
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