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De jaarvergadering 2017 in het kort
Voorzitter Willy van der Steijn opent op 15 maart
2017 de algemene ledenvergadering en blikt terug op
de mooie eucharistieviering.
Hij heet alle aanwezige leden welkom, in het bijzonder
de nieuwe leden, pastoor Joost Jansen en Ad Donkers,
voorzitter KBO-kring Bernheze.
22 leden hebben zich afgemeld.
De notulen van 16 maart 2016 worden goedgekeurd.

Dankjewel Henk en Harry
Tijdens de jaarvergadering is afscheid genomen van de
bestuursleden Henk Kuijpers en Harry van de Ven.
Henk was lid van het bestuur vanaf 2013. Hij maakte
zich hard voor externe contacten in Heeswijk-Dinther
en de gemeente. Actief was hij ook als kartrekker voor
de creatieve activiteiten, de themamiddagen en de
koffieochtenden.
Harry nam na 10 jaar bestuurslidmaatschap afscheid
in 2014. Toen KBO-Dinther in 2015 iemand bereid
had gevonden voor de functie van penningmeester in
2017 hielp Harry ons uit de nood door als bestuurslid
nog 2 jaar penningmeester ad interim te willen zijn.
Beide kanjers verlaten het bestuur maar als vrijwilliger
blijven zijn gelukkig nog wel actief.
Willy van de Steijn benadrukt hun inzet en kwaliteiten
en zegt hen daarvoor dank. Dat wordt onderstreept
met een envelop én een boeket. En ook met applaus.

Samenstelling bestuur
Het bestuur bestaat na de vergadering uit: Willy van
der Steijn (voorzitter), Ria van Hemmen-van der
Heijden (vicevoorzitter), Kees Kuijpers (secretaris),
André Vestegen (penningmeester), Margriet Beeftink
van Asselt, Sonja van den Berg-Bresser en Corrie van
der Heijden-van der Aa.
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Kees Kuijpers presenteert jaarverslag 2016.
Het ledenaantal is gestegen met 14 naar 525.
De samenstelling van het bestuur bleef ongewijzigd.
Bij talloze vergaderingen e.d. waren bestuursleden en/
of vrijwilligers aanwezig. Talrijk zijn eigen activiteiten
en activiteiten waarin KBO-Dinther participeert. Dat
alles met 62 vrijwilligers en veel deelnemende leden.
Daarom is er een hartelijk ‘bedankt allemaal’.
Penningmeester Harry van de Ven presenteert een helder
verslag van opbrengsten en kosten over 2016.
Hij beantwoordt enkele vragen ter verduidelijking.
Dan presenteert de penningmeester een sluitende
begroting voor 2017, in de lijn van de kosten in 2016.
De contributie blijft met € 20,00 (waarvan € 11,93
afdracht aan KBO-Brabant) gelijk aan 2016. Dat kan
mede door de vele eigen inspanningen zoals bij het
duo-fietsen: sponsors en (technische) vrijwilligers.
De vergadering stemt daar graag mee in.
De kascommissie 2016, Gerard van Dijk en Wim
Smits, controleerde de kas en heeft geen onvolko
menheden gevonden. De vergadering stemt ermee
het bestuur i.c. de penningmeester te dechargeren.
Wat betreft de kascommissie is Gerard van Dijk
reglementair aftredend. Piet van Helvoort stelt zich
beschikbaar en vormt samen met Wim Smits, die
bereid is aan te blijven, de nieuwe kascommissie.
De aanwezigen bekrachtigen dat met applaus.
In het bestuur zijn aftredend en herkiesbaar:
Willy van der Steijn en Sonja van den Berg-Bresser.
Aftredend en niet herkiesbaar zijn:
Henk Kuijpers en Harry van de Ven.
De voorgedragen nieuwe kandidaten zijn:
André Verstegen en Margriet Beeftink-van Asselt.
Er zijn geen tegenkandidaten.
De vergadering herkiest bij acclamatie Willy van der
Steijn en Sonja van den Berg-Bresser.
De voorzitter spreekt de scheidende bestuursleden
Henk Kuijpers en Harry van de Ven uitgebreid toe en
bedankt heb heel hartelijk voor hun collegiale inzet.
De aanwezigen danken hen met applaus.

De stemcommissie verzorgt de schriftelijke stemming
van de voorgedragen kandidaten: André Verstegen en
Margriet Beeftink-van Asselt.
Zij worden unaniem gekozen.
In de pauze krijgt iedereen een consumptie en kan men
kijken naar een dvd met Schotse muziek en dans.
Tot slot gaat de voorzitter in op de voorstellingen van
Music Show Scotland, het woonwensenonderzoek, de
lentetochten van Laverhof, de speciale dagtocht, de
jaarkalender, duo-fietsen en de zomeractiviteiten.
Ad Donkers bespreekt het belang van KBO-kring
Bernheze voor belangenbehartiging richting KBOBrabant, de contacten met de gemeente en de thema
bijeenkomsten. In de rondvraag vraagt men naar het
terugkoppelen van de contacten van KBO-Brabant
met Den Haag. Dat is positief.
Niets meer aan de orde zijnde bedankt de voorzitter
iedereen voor de belangstelling en sluit de vergadering.

Welkom Margriet en André

Het bestuur was op zoek naar een persoon met
bestuurlijke ervaring, die zich juist kan richten op de
externe contacten. Al snel kwam daarbij Margriet
Beeftink-van Asselt in beeld.
Daarnaast zijn we weer terug gegaan naar André
Verstegen, de al in 2015 beoogde kandidaat voor het
penningmeesterschap.
Tijdens de verkiezing zijn Margriet en André unaniem
in het bestuur gekozen.
Zij hebben aangegeven zich voluit in te willen zetten
binnen een actieve KBO, waarin zeer collegiaal wordt
Jeu de boules in de zomer
samengewerkt.
Geniet op iedere donderdag tot eind oktober van Willy van der Steijn is verheugd dat André en Margriet
13.30 tot 16.00 uur van een spelletje jeu de boules.
deel willen uitmaken van het bestuur en dat de leden
Kosten: € 1,00 voor leden of € 2,00 voor niet-leden. instemmen met het voorstel van het bestuur.
Info bij Bart van de Wetering, tel. 06-28775509.
Hij heet Margriet en André welkom in het bestuur.

Wandelen het hele jaar door

Lange fietstochten in de zomer

Op dinsdag van 9.00 tot 10.00 uur wandelen we. De
ene groep wandelt verder dan de andere. De keuze
hangt af van ieders ‘wandelkwaliteiten’. Start én koffie
drinken na afloop zijn bij cc Servaes. Sluit ook eens aan!

Wil je grotere afstanden fietsen? Naast de korte
fietstochten zijn er ook mooie lange fietstochten van
ongeveer 60 km. Dit jaar kun je vier keer mee op pad:
∙ donderdag 11 mei ∙ zondag 23 juli
∙ zondag 25 juni
∙ donderdag 31 augustus
Korte fietstochten in de zomer
Vertrek is steeds om 9.30 bij cc Servaes.
Het zomerseizoen voor de korte fietstochten biedt Info bij Martien van Helvoort, tel. 292308.
meer mogelijkheden dan vorig jaar. Op iedere dinsdag
vanaf nu t/m oktober vertrekken de deelnemers om Duo-fietsen in de zomer
13.30 uur op het kerkplein voor een korte fietstocht Wil je er bij goed weer graag op uit en durf je niet
tot 17.00 uur. Aanmelden is niet nodig. Sluit aan!
meer zelf te gaan fietsen? Stap dan op een duo-fiets.
E-bikers passen zich aan aan de gewone fietsers.
KBO-Dinther beschikt nu niet over twee, maar over
drie duo-fietsen. Het fietsen met een begeleider, die
vaak het hardst moet trappen, is steeds in de namiddag.
De Nordic Walkers wandelen iedere donderdag van Je wordt om 14.00 uur thuis opgehaald en om 16.30
09.00 tot 10.00 uur een afstand die is afgestemd op uur weer thuis gebracht. Nu kunnen meer mensen
dan voorheen gaan fietsen. Aarzel niet en meld je
de deelnemers. Dat gebeurt vanaf cc Servaes.
Ook iets voor jou? Sluit gewoon aan of informeer bij even aan bij Anny van den Broek, tel. 296319.
Dan kun je heerlijk fietsen in Dinther en omgeving.
Anny van den Broek, tel. 296319.

Nordic Walking het hele jaar door
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Brieven- en ideeënbus
Het bestuur maakt het jullie gemakkelijker.
Voor je post hoef je niet meer naar de secretaris.
We hebben voortaan een eigen brievenbus. Rechts
in het portaal van ccServaes. Naast het prikbord.

Film Babette’s Feast
Woensdag 12 april om 14.00 en 19.00 uur in
cc.Bernrode, Zijlstraat 1 Heeswijk-Dinther.
Ook voor KBO-leden uit Dinther gratis toegang.
In een klein Deens dorpje wonen Martina en Philippa,
dochters van een strenge protestantse dominee. Daar
komt Babette vanuit Parijs terecht. Na jaren………

Enquête wonen voor ouderen

In maart hebben wij al geschreven over ‘Wonen voor
ouderen’. In de Mooi Bernheze Krant heeft u wellicht
ook gelezen over het woonwensenonderzoek van het
Ouderen Overleg Bernheze (OOB) .
Het KBO-bestuur hecht er veel waarde aan, dat zoveel
mogelijk mensen meedoen.
Het is belangrijk dat de specifieke woonwensen per
dorpskern bekend worden. Tussen 6 en 18 april wil
men vanuit heel Bernheze meer dan 1000 reacties van
50-plussers ontvangen. Ook uit Dinther! Ken je hier
mensen, die deze informatie gemist hebben, attendeer
hen dan op het belang van dit onderzoek.
Hoe werkt het? De enquête is digitaal. Meld je aan op
www.tipmooibernheze.nl. Daarna krijg je een bericht
per mail met de link naar de digitale vragenlijst. De
enquête is anoniem, er wordt alleen gevraagd naar de
postcode, de leeftijd en het geslacht (invullen van het
e-mailadres is niet verplicht).
Vul de 20 vragen in vóór 18 april!
Wij hopen dat zo veel mogelijk mensen de enquête
Goed om te weten
zelf invullen. Lukt het je niet, vraag dan bijvoorbeeld
Het dansen op zondagavond 9 april vervalt.
je buurman of een familielid om te helpen. Als dit niet
Creatief Café op dinsdag 11 april van 13.30 tot 16.00 mogelijk is, dan mag je een beroep doen op onze
uur; je kunt o.a. paasstukjes te maken.
bestuursleden. Daarvoor is bij dit maandblad een
27 april is het Koningsdag: een nationale feestdag!
papieren versie van de vragenlijst gevoegd.
De koffieochtend gaat daarom op die dag niet door. Ingevulde lijsten bezorg je in de KBO-brievenbus in
Nieuwe jaarkalender komt pas later in april uit.
het portaal van cc Servaes.
Doe dit dan ruimschoots voor de 18e april!
Woon je met meer 50-plussers op een adres?
Parochie Heilige Augustinus
Vul de digitale vragenlijst dan per persoon een keer
Vanaf 1 april 2017 is de Dintherse geloofsgemeenschap
in; de enquête is namelijk persoonlijk.
rond de Sint Servatiuskerk onderdeel van de parochie
Als u met meerdere personen uw antwoorden invult
Heilige Augustinus. Meer weten?
op de papieren versie (voor onze bestuursleden dus),
Ga naar www.parochieheiligeaugustinus.nl
gebruik dan bijvoorbeeld per persoon een andere
inktkleur.
Redactie Maandblad KBO-Dinther
Vul de lijst in, want ook uw mening is belangrijk!
Ria v. Hemmen, Kees Kuijpers en Willy v.d. Steijn.
Rechtenvrije foto’s van o.a. eigen leden.
Overleden is:
Voor opmerkingen, ideeën en suggesties:
18 maart Fientje van der Heijden-van Meurs, 89 jaar
riavanhemmen@gmail.com of Julianastraat 7
Wij betuigen onze deelneming!
www.kbo-dinther.nl / e-mail info@kbo-dinther.nl

