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A L G E M E N E   L E D E N V E R G A D E R I N G  21 O K T O B E R  2020
Willy van der Steijn opent deze vergadering. Wat we tevoren nooit hadden kunnen bedenken is nu het geval.
De Algemene Ledenvergadering van 2020 vindt maar liefst met een vertraging van zeven maanden plaats. En
door de gegeven omstandigheden is het met een gezelschap van slechts 23 personen. Een aantal personen
die zich hadden aangemeld heeft zich bij nader inzien toch nog afgemeld. Daarbij komt ook nog dat de dank-
en herinneringsviering, die traditiegetouw aan de vergadering voorafgaat, zelfs helemaal is vervallen.

Samenvatting financieel 2019

2019 was het jaar van ons 60-jarig bestaan. Naast de
vele “vaste“ activiteiten is 2019 dus een bijzonder jaar
geweest. Denk hierbij ook aan de aanschaf van de
nieuwe duofiets en ons geweldige feest. Per saldo heeft
2019 ons €10.729,35 gekost. Dat is veel geld, maar
aan de andere kant, hadden we voor de duofiets en
het 60-jarig jubileum ook 10 jaar lang gespaard.
Uiteindelijk hebben we ca  5.000 euro meer over in
de pot dan 10 jaar terug.
Heel belangrijk is dat we voor de duofiets een beroep
hebben kunnen doen op vele fondsen (zowel lokaal,
als landelijk). Daarnaast hebben we dankzij onze leden
ook extra inkomsten vergaard (denk daarbij aan Rabo
clubsupport en de KBO clubactie).
Ook is 2019 het jaar geweest dat gewerkt is aan een
nog transparanter financieel kader. Dat wordt in 2020
doorgezet.
Al met al hebben we een mooi en goed financieel jaar
achter de rug, met een solide financiële basis voor de
komende jaren, waarin we alvast sparen voor het
volgende jubileum. Wel hebben we wat zorgen over
de hoogte van de afdracht aan KBO-Brabant.
Ik spreek nu wel de hoop uit dat we na de huidige
coronaperikelen onze activiteiten weer volop kunnen
voortzetten.
Penningmeester André Verstegen.

De besluiten:

- Het verslag van de vergadering van 20 maart 2019
kreeg instemming van de aanwezigen.
- Na het inbrengen van het kasverslag over 2019 van
de kascommissie besluit de vergadering tot decharge
van penningmeester en bestuur, die blij zijn met de
complimenten van de kascommissie.
De nieuwe kascommissie bestaat uit de heren Gerrit
van den Berg en Geert van der Leest.
- De vergadering gaat akkoord met de begroting voor
2020. Het is een begroting die begin van het jaar is
opgesteld, dus zonder de invloed van Covid-19 hierop.
- De huidige contributie blijft met instemming van de
vergadering gelijk aan voorgaande jaren: €20 voor
leden en €10 voor gastleden. Als gedachte wordt aan
de aanwezigen meegegeven dat wij in overleg met
KBO-Heeswijk in 2021 de contributie denken te
verhogen met €2,50 en in 2022 opnieuw. De afdracht
aan KBO-Brabant gaat immers omhoog Daardoor
blijft er minder geld voor onszelf over. Bovendien is
€20 contributie al ruim 10 jaar geleden vastgesteld.

Een actief en veelzijdig 2019

Willy verwoordt het jaarverslag, dat is opgemaakt
door secretaris Kees Kuijpers, die nu wegens ziekte
verstek moet laten gaan.
Hij gaat in op het ledenaantal van 621 per 1-1-2010,
de ongewijzigde bestuurssamenstelling, de vele, vele
activiteiten, de 22 werkgroepen en de 82 vrijwilligers.
Meer speciaal blikt hij terug op het 60-jarig jubileum
met een officieel gedeelte op 5 mei en een groots feest
op 11 en 12 mei. Hij tracteert de aanwezigen op de
complete tekst hiervan uit het jaarverslag.

Samenstelling bestuur

Na 9 jaar nemen we met een woordje, een boeketje
en een cadeaubon afscheid van Sonja van den Berg,
die het met haar duidelijke inbreng het bestuur altijd
scherp hield. Zij blijft nog wel als vrijwilliger bij KBO-
Dinther in touw. Sonja hartelijk bedankt.
Herkozen worden in het bestuur Willy van der Steijn
(voor 1 jaar) en Margriet Beeftink. De nieuwe kandi
daat Theo Jacobs wordt met algemene stemmen ge
kozen. Hij is de toekomstige opvolger van Willy en
geeft na een inwerkperiode graag het voorzitterschap
gestalte. Theo proficiat.

Verslaglegging

Op deze pagina treft u een greep uit de Algemene
Ledenvergadering aan. Het verslag moet nog worden
samengesteld. Er komen nog foto's op de website.
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Peter van Raak stopt

Sinds het voorjaar van 2013 staat ons seniorenkoor
Cantando onder de deskundige en bezielende leiding
van dirigent Peter van Raak uit Tilburg. Gedurende
deze periode heeft hij de kwaliteit van het koor op
een zeer verdienstelijk peil gebracht.
Daardoor is ook het aantal leden gegroeid naar een
respectabel aantal van 30.
Helaas heeft Peter nu besloten om zijn muzikale
carriëre een andere richting te geven, waardoor hij
niet meer elke dinsdagochtend naar Dinther af kan
reizen. Hij stopt per 1 november als onze dirigent.
Wij begrijpen zijn beslissing, maar vinden het erg
jammer om zo’n goede dirigent te moeten missen.
We danken hem voor zijn plezierige werkwijze en
wensen hem heel veel succes met zijn toekomstige
carrière. Het bestuur en de kartrekkers zijn al op zoek
naar een goede vervanging, zodat we na de coronatijd
weer volop verder kunnen.

Gelukkig nog wel 10 keer

Covid-19 gooide dit seizoen behoorlijk wat roet in
het eten. Gelukkig waren er voor KBO Jeu de boules
nog 10 donderdagen over. Precies 30 mensen vonden
één of meerdere keren de weg naar de banen van gilde
Sint Barbara. Tezamen speelden ze nog 172 potjes!
De moeite van het organiseren dus meer dan waard.
In deze droevige tijd is het vooral zaak, dat we kijken
wat nog wél kan. Het is dus ook fijn te constateren
dat de gildebroeders én de kartrekkers, zodra dat ging,
alles meteen in gang hebben gezet.
Gemiddeld kwamen er bijna 13 leden. Gezien Co
vid-19 een mooi aantal, helemaal vergelijkbaar met de
jaren hiervoor. Ze waren er natuurlijk voor Jeu de
boules én (ook belangrijk) om elkaar te ontmoeten!
Nestor Frans Dortmans (88) miste maar één middag,
hij speelde 27 van de 30 potjes. Kampioen met een
gemiddelde van 11,79 werd Martien van den Broek.
Jammer voor hem was, dat er in het gildehuis geen
gelegenheid meer was voor een feestelijke afsluiting.
Voor het in ontvangst nemen van de cup met de grote
oren én de eeuwige roem moet hij wachten tot de
zomertijd in 2021. Bedankt gilde Sint Barbara voor alle
goede zorgen, fijn dat onze senioren weer te gast
mochten zijn. Tot 1 april 2021, dat is geen grapje!

HaDee carrycab in de ONS

Bij KBO-Brabant is het ook opgevallen dat wij in
Heeswijk-Dinther op vele terreinen actief met elkaar
bezig zijn. Zie het mooie stukje over onze HaDee
Carrycab in de ONS van deze maand, onder de titel
“Ons kloppend hart”.

Nieuw lid

Mari Manders
Welkom bij KBO-Dinther!

124 minuten komedie en drama

Op 11 november a.s. draait bij KBO-Heeswijk weer
een film. The Best Exotic Marigold Hotel gaat over
een groep Britse gepensioneerden die hun oude dag
willen doorbrengen in het exotische en goedkope
India. Ze laten zich verleiden door de flitsende adver
tentie van het Marigold Hotel. Maar....
Aanvang 14.00 en 19.00 uur. Welkom! En denk aan
een mondkapje en de andere coronamaatrege
len. Aanmelden verplicht: Maria van Berloo kbohees
wijk.secr@gmail.com of telefoon 0413-294555.

Kerstmiddag / Eindejaarsactiviteit

In ons maandblad van afgelopen juni staat een route
kaart met activiteiten. Met daarin de Kerstmiddag/
Eindejaarsactiviteit op 16 december als laatste.
Voor de regering zijn de toenemende besmettingen
met het coronavirus aanleiding geweest voor het extra
aanscherpen van de maatregelen. Helaas kan hierdoor
deze activiteit dus niet doorgaan.
Het bestuur beraadt zich nu op een alternatief.

Kracht geven

Dit was het thema van de koffieochtend donderdag
24 september verzorgd door Tom van den Berg.
Tom heeft een eigen bedrijf in Uitvaartverzorging.
Voor een volle zaal (30 personen) vertelde hij vol
passie over zijn beroep en gaf de aanwezigen een
mooie presentatie over alles wat men moet weten
bij een afscheid. Hoe triest zo’n onderwerp ook is,
Tom kan er prachtig over vertellen.
Hij nam ons mee in zijn persoonlijke ervaringen
tijdens de lastige coronatijd met alle beperkingen,
de oplossingen die gezocht en gevonden werden.
Het was een waardevolle uiteenzetting met een
mooie toevoeging aan het eind in de vorm van een
mapje waarin je door middel van vragen en tips je
eigen uitvaartwensen kunt noteren. Wat mij betreft
mag Tom mijn uitvaart regelen. Ik hoop alleen dat,
dat nog even duurt.
Rian Kuijpers
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........................................Helaas geen herstart activiteiten........................................
In het maandblad van oktober waren we nog optimistisch over de herstart van onze KBO-activiteiten.
Helaas blijkt de corona-pandemie toch weer zo erg te zijn opgelaaid, dat het bestuur besloten heeft om veel
activiteiten noodgedwongen toch niet door te kunnen laten gaan.
Voor alle duidelijkheid geven we hierbij een update van wat er (voorlopig) wel of niet kan.
Wandelen, Nordic Walking en fietsen
Als KBO-activiteit stoppen. Een aanbeveling van het bestuur is, ga privé in de natuur vooral door met deze
sportieve activiteiten, in een groep van max 4 personen en op anderhalve meter afstand.
Duofietsen
Kan doorgaan, met bescherming, jammer dat er geen pauzemogelijkheid is in de horeca.
Jeu de Boules
KBO Jeu de Boules is dit seizoen al gestopt. De accommodatie bij het gilde is gesloten.
Walking Football
Voorlopig niet toegestaan. Sportbeoefening volwassenen met meer dan 4 personen verboden.
Koersbal, Biljarten en Creatief Café
Voorlopig niet toegestaan. Te veel bewegingen te dicht bij elkaar.
Dansen, volksdansen en Line dance
Voorlopig niet toegestaan. Te veel bewegingen te dicht bij elkaar.
Rikken en jokeren
Voorlopig niet toegestaan. Groepjes van 4 zitten toch te dicht bij elkaar, onderlinge bewegingen zijn niet
helemaal uit te sluiten.
Kienen
Voorlopig niet toegestaan. Deelnemers komen soms toch te dicht bij elkaar, onderlinge bewegingen zijn niet
helemaal uit te sluiten.
Seniorenkoor Cantando
Voorlopig niet toegestaan. Bovendien ontbreken op dit moment de dirigent en een doel.
Engelse les en Senioren computerhulp
Kan doorgaan, met inachtneming van de juiste afstand.
Koffieochtenden
Gaan voorlopig niet door, het gezelschap is te zeer een risicogroep.
Themamiddag op 25 november
Deze middag gaat niet door en wordt uitgesteld tot een nader vast te stellen datum.
Eindejaarsactiviteit op 16 december
Er is geen samenkomst in cc Servaes. Er komt een alternatieve invulling.
Vergaderingen in cc Servaes
Tot maximaal 30 personen toegestaan.


