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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  ( A L V )  7  J U L I  2 0 2 1
Welkom op de Algemene Ledenvergadering (ALV) van KBO-Dinther.
Deze vergadering vindt plaats op woensdag 7 juli 2021 in cc Servaes en begint om 13.30 uur.
Zoals het er nu naar uitziet mogen er dan in verband met de Covid-19 maatregelen slechts een beperkt
aantal leden ter plaatse aanwezig zijn. Wij gaan er echter wel van uit dat het aantal leden dat de vergadering
persoonlijk bij wil wonen het toegestane maximum overschrijdt. De leden boven het toegestane aantal
kunnen in ieder geval wel hun inbreng bij de secretaris kenbaar maken tot 24 uur voor de vergadering.
In de vergadering wordt met deze inbreng rekening gehouden.
Hoe dat in zijn werk gaat …. dat staat in het Maandblad van juli.

Agenda ALV 7 juli 2021

1.  Opening door de voorzitter om 13.30 uur
2.  Notulen ALV 21 oktober 2020
3.  Presentatie Jaarverslag 2020
4.  Presentatie Financieel verslag 2020
5.  Verslag kascommissie
6.  Verkiezing nieuw lid kascommissie
7.  Presentatie Begroting 2021
8.  Vaststelling contributie 2021/2022
9.  Verkiezing nieuwe voorzitter
10. Bestuursverkiezing
11. Mededelingen
12. Rondvraag
13. Sluiting

Nu geen dank- en herdenkingsviering

Normaliter gaat aan de algemene ledenvergadering
(ALV) een dankviering vooraf.
KBO-Dinther hecht aan de mooie traditie om dan in
onze kerk een dankviering te houden, waarin wij onze
overleden leden in dankbaarheid herdenken.

Vanwege Covid-19 was dit vorig jaar in oktober niet
mogelijk. Ook op 7 juli mogen er nog geen grote
groepen mensen in de kerk samen komen. Zeker niet
voldoende voor een viering, waarin de overleden
leden van twee verenigingsjaren herdacht worden.
Op een geschikt moment, mogelijk in het najaar, wordt
deze viering alsnog gehouden.

Jubilarissen 25 jaar lid

Bij het verschijnen van dit Maandblad hebben wij zes
leden met een 25-jarig jubileum:
Mien Verkuijlen-Verkuijlen
Clazien van Lamoen-Oosterholt
Nel van der Pas-van der Doelen
Nelly van der Meijden-Verhoeven
Jo Dortmans
Anneke Verhoeven-Langens
 
Een huldiging van deze jubilarissen komt door de
huidige beperkende maatregelen in het gedrang.
Daarom komt er hiervoor op een nader te bepalen
tijdstip een feestelijke bijeenkomst.
Desalniettemin …. nu al onze gelukwensen.

Toelichting op de agenda

Jaarverslag 2020
De tekst hiervan publiceren we op onze website en
deels in dit Maandblad.

Verslag kascommissie
Over de cijfers van 2020 doet de kascommissie, die
bestaat uit Gerrit van den Berg en Geert van der Leest,
verslag van hun bevindingen.

Nieuw lid kascommissie
Omdat Gerrit van den Berg reglementair aftredend is
wordt een nieuw lid van de kascommissie benoemd.

Verkiezing nieuwe voorzitter
Zoals vorig jaar al aangekondigd treedt onze huidige
voorzitter Willy van der Steijn af. Het bestuur stelt
Theo Jacobs voor als nieuwe voorzitter.
Bestuursverkiezing

Aftredend en herkiesbaar zijn de bestuursleden
André Verstegen en Corrie van der Heijden.
Aftredend en niet herkiesbaar is Willy van der Steijn.
Het bestuur draagt Jos van Eerd (uit de Torenstraat)
voor als nieuw bestuurslid.
Eventuele andere kandidaten kan men met tien
handtekeningen van leden schriftelijk voordragen tot
24 uur voor de vergadering bij de secretaris.
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V A N   K R O O N J A A R   2 0 1 9   N A A R   C O R O N A J A A R   2 0 2 0
In het jaarverslag van 2019 is een speciaal hoofdstuk geschreven over ons 60 jarig jubileum. Het feest in mei
was bijzonder, in alle opzichten geslaagd, een evenement waar we met veel plezier op terug kijken. Achteraf
gezien is het fijn dat onze vereniging niet een jaar later, in 1960, werd opgericht. Dan was het faliekant anders
gegaan. We schreven over die mooie mijlpaal ná de opsomming van alle activiteiten in dat jaar. In dit jaarver
slag doen we dat andersom. De lijst met activiteiten in 2020 is kort, heel kort, triest. Daarom eerst een uitleg.

Op 11 maart 2020 maakte de Wereldgezondheids-
organisatie (WHO) bekend dat er officieel sprake was
van een pandemie genaamd Covid-19.
Op die woensdag, midden in onze campagneweek
voor het invullen van belastingformulieren, kregen we
vanuit de overheid de eerste maatregelen opgelegd
tegen deze vreselijke ziekte, een pandemie die zich
wereldwijd razendsnel verspreidde. Op dat moment
konden we nog niet overzien welke omvang dit zou
hebben.
Twee dagen later, op vrijdag 13 maart 2020, begint
een lange periode met beperkingen op onze vrijheid.
Op die dag informeerden we onze leden dat bijeen
komsten met meer dan 10 personen ‘tot nader order’
niet meer konden. Niet veel later werd dit aantal naar
beneden bijgesteld.
Cultureel Centrum Servaes ging op een gegeven
moment helemaal dicht voor alle activiteiten. Vanaf
dat moment was er ook de 1½ meter regel en het
verbod om handen te schudden en bij de minste

klachten over verkoudheid, hoesten of koorts werd
aangeraden je helemaal niet meer in het openbaar te
tonen. Dat hakte er behoorlijk in. In het begin waren
we daar nog niet aan gewend, maar later in het jaar
was dat het nieuwe ‘normaal’.
Veel mensen kregen corona. Familieleden, kennissen
en vrienden werden ernstig ziek. Sommigen bleven
langdurig klachten houden. Onvermijdelijk was ook
dat we vanwege corona ‘afscheid’ hebben moeten
nemen van veel bekenden. Het woord ‘afscheid’ tussen
aanhalings- en sluitingsteken. Dus geen afscheid zoals
normaal. Afscheidsvieringen met een beperkt aantal
genodigden. Verdriet verwerken zonder een arm over
je schouder. Meeleven op afstand, via livestream of
anderszins digitaal.
De wereld op zijn kop. Vaak werd gezegd, ‘Als alles
weer normaal is, dan doen we het nog wel een keer
over!’ Zo ook bij jubilea. We hebben veel gemist, er
moet nog veel ingehaald worden, hopelijk komt het
er nog ooit van. Begin 2021 gaat dat nog niet gebeuren.

Anny van Dijk genomineerd

Hoe zou Nederland eruitzien zonder vrijwilligers? Dat
is niet voor te stellen. Vrijwilligers verzetten immers
ongelooflijk veel werk. Daarom reikt het Ministerie
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport jaarlijks prijzen
uit. Dit jaar is dat op 10 juni. Via livestream worden
de nationale vrijwilligersprijzen 2021 die donderdag
tussen 20.30 uur en 22.00 uur bekend gemaakt.
Eén van de genomineerden in de categorie ‘Individueel,
de vriendenloterij Passieprijs’ is Anny van Dijk van het
KBO-ziekenbezoek. Van haar is een filmpje te zien op
www.bedankjevrijwilliger.nl.
Corona was en is nog steeds een zeer bijzondere tijd.
Nagenoeg alle activiteiten bij de KBO lagen stil, maar
het bezoeken van zieke leden ging altijd door.
Geweldig wat Anny voor onze afdeling heeft betekend.
Hopelijk reikt minister Hugo de Jonge op 10 juni aan
haar de prijs uit.

AOW eenmalig veranderen

Goed bericht voor veel mensen die door hun AOW
keuze bij ongewild gescheiden wonen in de financiële
problemen zijn geraakt. Herstel is nu mogelijk! Mede
dankzij de inspanningen van KBO-Brabant.
De Sociale Verzekeringsbank (SVB) meldt op zijn
website dat het beleid versoepeld is:
Bent u gehuwd en woont u ongewild gescheiden van uw
partner? Bijvoorbeeld doordat uw partner in een verpleeg
huis woont? Dan heeft u de mogelijkheid om uw AOW
voor gehuwden te veranderen naar een AOW voor onge
huwden. Dit is de hogere AOW. 
De keuze voor de hogere AOW kon eerder  niet terugge
draaid worden. Dat kan nu wél, omdat wij onze beleids
regels hebben aangepast. Heeft u uw AOW veranderd?
Dan krijgt u een brief van de SVB.
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Redactie Maandblad KBO-Dinther

Ria van Hemmen, Theo Jacobs, Kees Kuijpers
en Willy van der Steijn. Met rechtenvrije foto’s.
Voor opmerkingen, ideeën en suggesties: 
riavanhemmen@gmail.com of Julianastraat 7
www.kbo-dinther.nl / e-mail info@kbo-dinther.nl
Wij horen graag van jullie wat jullie zoal bezig houdt en
wat jullie met de andere KBO-leden willen delen.

Nieuwe leden

Jos Dortmans
Anneke Dortmans-van den Oever
Welkom!

Vrijwilligersbijeenkomst gepland

Veel activiteiten van KBO-Dinther zijn alleen mogelijk
met vrijwilligers, veel vrijwilligers.
Ook in het afgelopen jaar zijn onze vrijwilligers in touw
geweest. Het organiseren van activiteiten is een, maar
het noodgedwongen afblazen ervan kostte vaak nog
veel meer kruim.
Afgelopen jaar was het niet altijd even gemakkelijk.
Des te meer een reden om dit jaar weer speciaal bij
elkaar te komen; juist om elkaar weer enthousiast te
maken om langzaamaan de draad van het normale
weer op te pakken. Het bestuur vindt juist nu de
jaarlijkse bijeenkomst erg belangrijk. Het bestuur heeft
ervoor gekozen om op woensdag 21 juli een gezellige
bijeenkomst te organiseren. Tegen die tijd ontvangen
de vrijwilligers een persoonlijke uitnodiging.

   Jubileum

      Ad en Truus Ketelaars
      waren 50 jaar getrouwd op vrijdag 7 mei
      Van harte proficiat!

Herstart activiteiten

We juichen nog niet voluit, maar voorzichtig durven
we nu toch echt weer uit te kijken naar het herstarten
van activiteiten. Activiteiten zoals:
   - Fietsen; de eerste wekelijkse fietstocht van 30 km
      staat al op dinsdag 1 juni gepland  
   - Walking Football
   - Wandelen
   - Jeu de boules
   - Nordic walking
   - Trim-je-fit
   - Koersbal
   - Koffie-ochtenden
Wij hebben er zin in.
(Dit alles is natuurlijk wel onder voorbehoud.)

Bel-me-niet Register stopt

Het Bel-me-niet Register houdt per 1 juli aanstaande
op met bestaan. Gelukkig zegt u misschien wel, want
de telefoontjes van energiemaatschappijen e.a. blijven
toch binnen komen. Een wijziging in de telecomwet
maakt het register overbodig. Alle persoonsgegevens
in het Bel-me-niet Register worden vernietigd.
Bedrijven of organisaties mogen volgens de nieuwe
regels alleen bellen als daar van te voren toestemming
voor gegeven is of als de persoon al klant is.
Dat geldt voor alle bedrijven en organisaties met een
commercieel, ideëel of charitatief doel.

Hoeveel bewegen?

Hoeveel moeten we dagelijks bewegen om mobiel te
blijven? Onderzoek wijst uit dat volwassenen minimaal
2,5 uur per week matig intensief dienen te bewegen.
Daarbij gaat het niet alleen om stevig wandelen en
fietsen, maar ook het huishouden doen en onkruid
wieden in de tuin. De hele dag door ‘scharrelen’ is
gezonder dan heel intensief sporten, zoals marathons
lopen.


