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Verslag van de jaarvergadering gehouden op 20 maart 2018. 

Opening. 

De voorzitter Wim Burgmans opent om 13.15 u. de vergadering en heet allen van 
harte welkom. Een speciaal woord van welkom is er voor de zilveren jubilarissen en 
voor pastoor Buyens, wethouder Stef Luyten en Wil Dekoninck.   

Mededelingen. 

Er is bericht van verhindering ontvangen van Harrie Tils en Piet Boudewijns. 

Herdenking van de in 2017 overleden leden. 

De voorzitter verzoekt alle leden te gaan staan en geeft pastoor Buyens het woord 
voor de herdenking van de overledenen van het voorbije jaar. 

Inleiding door de voorzitter.  

Het is de gewoonte om tijdens de jaarvergadering even terug te blikken naar de gang 
van zaken in het voorbije jaar en ook te kijken naar het komende jaar, aldus de 
voorzitter. Hij kijkt met tevredenheid terug op de vele activiteiten die het afgelopen 
jaar zijn georganiseerd. Hij refereert aan het jaarverslag waarin alle vaste activiteiten 
staan vermeld. Verder geeft hij een beknopt overzicht van wat er verder aan de orde 
is geweest zoals: 

• de voorlichtingsbijeenkomst over de inkoop van energie 

• de opfriscursus verkeer 

• de lezing over valpreventie  

• de start van de website 

• de uitwisselingen van activiteiten met RSZK 

• enz. 

Er wordt nagedacht, aldus de voorzitter, over de mogelijkheid om te darten, een 
fotoclub, een fiets 2-daagse en wat eventueel verder door de leden onder de 
aandacht wordt gebracht. Daarnaast is er regelmatig contact de gemeente, RSZK, 
KBO-Brabant en KBO-afdelingen binnen onze kring. Kortom het bruist van 
activiteiten. Last but not least zal er de komende tijd met enige regelmaat overleg zijn 
met de gemeente en over de komende bouw/verbouwplannen van de Kattendans. 
We houden u op de hoogte. 

Tot slot. Wil Dekoninck, van Kempen TV, is aanwezig om opname te maken van de 
vergadering. Hij zal ook opnames gaan maken van de vele activiteiten die er door het 
jaar zijn. Uiteindelijk moet dit leiden tot een overzicht van wat de KBO zoal doet. 

Notulen van de jaarvergadering van 2016 en het jaarverslag 2016. 

De stukken zijn samen met de nieuwsbrief verspreid zodat iedereen de gelegenheid 
heeft gehad om deze voor de vergadering door te nemen. De secretaris, Pieter Bax, 
vraagt aan de aanwezigen of er op- of aanmerkingen zijn of vragen naar aanleiding 
van de notulen en het jaarverslag. Met applaus worden de notulen zonder op- of 
aanmerkingen goedgekeurd. 

Financieel verslag 2016. 

Het financieel verslag zoals dat door administratiekantoor Hoeks is opgezet wordt 
door Pieter Bax, namens de penningmeester Maria Kolen, aan de hand van dia’s aan 
de vergadering gepresenteerd en toegelicht. Begonnen wordt met de 
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resultatenrekening en de toelichting daarop. Vervolgens wordt de balans 
gepresenteerd. Ook wordt de verklaring voorgelezen van administratiekantoor Hoeks 
waarin ze instemmen met de door de penningmeester gepresenteerde cijfers. Van uit 
de vergadering zijn er geen aanvullende vragen. 

Verslag van de kascontrolecommissie. 

Namens de kascontrolecommissie bestaande uit Piet Boudewijns, Willeke van 
Veldhoven en Lambert van Hinthem wordt door laatstgenoemde de goedkeuring 
uitgesproken over de stukken en bescheiden van het afgelopen jaar. Hij 
complimenteert de penningmeester met haar accurate werk en gepresenteerde 
verslaglegging. Namens de commissie wordt de penningmeester decharge verleend 
hetgeen door de vergadering wordt onderstreept met applaus. Aftredend 
commissielid is Piet Boudewijns. Hij wordt opgevolgd door Jacky van Kruysdijk. 

Bestuursverkiezing. 

Er zijn dit jaar 2 aftredende bestuursleden t.w. Diny Hoeks en Pieter Bax. De 
voorzitter spreekt zijn dank uit voor hun inzet in de voorbije jaren en onderstreept dit 
met een mooie bos bloemen. Daarna stelt hij 2 nieuwe kandidaat-bestuursleden voor 
nl. Diny Bergmans en Jan Jansen. Deze worden door de aanwezigen met applaus 
welkom geheten als nieuw bestuurslid. De voorzitter deelt mee dat Diny Bergmans 
de rol van secretaris gaat overnemen. De verdere taakverdeling zal in de 
eerstkomende bestuursvergadering worden besproken. Hij wenst beiden veel succes 
in de komende bestuursperiode. 

Hierna wordt de scheidende secretaris Pieter Bax en zijn vrouw toegesproken door 
de voorzitter. Hij geeft een overzicht van zijn staat van dienst en verzoekt wethouder 
Luyten om hem namens de KBO als dank voor zijn jarenlange inzet de zilveren KBO-
speld op te spelden. In zijn slotwoord zegt PB verrast te zijn met deze blijk van 
waardering en spreekt daarvoor zijn hartelijke dank uit. Hij wenst KBO Bergeijk veel 
succes voor de toekomst. 

Huldiging van de zilveren jubilarissen. 

De voorzitter verzoekt de leden die 25 jaar lid zijn naar het podium te komen. Hij 
spreekt zijn waardering uit voor hun jarenlange lidmaatschap en verzoekt wethouder 
Luyten om hen de bijbehorende oorkonde en een bloemetje te willen overhandigen. 
Na een “Lang zullen ze leven” neemt iedereen zijn plaats weer in. Het lid dat niet 
aanwezig is wordt door de voorzitter thuis bezocht. 

Rondvraag: 

Hiervan wordt door Piet Rombouts gebruik gemaakt om een dankwoord uit te 
spreken voor de vele werkzaamheden van bestuur en vrijwilligers. 

Pauze met loterij.  Opbrengst € 429,000 

Er werden 3 schilderijen verloot welke gratis waren aangeboden door Willy Gijsbers. 

Shanty koor “Nooit te Water”. 

Na de pauze genoten de aanwezigen van het optreden van het Shanty koor. 

Sluiting. 

Met dank aan al onze vrijwilligers en aan de aanwezigen voor hun komst en inbreng 
besluit de voorzitter de vergadering en wenst allen wel thuis. 


