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Voorwoord jaarverslag 2019 

Het jaar 2019 was het jaar van en voor de vrijwilligers: 
 
Zonder vrijwilligers geen activiteiten. 
 
Zonder vrijwilligers houd je een vereniging niet in stand. 
 
Ook wij, als afdeling Bergeijk, hebben veel vrijwilligers die op allerlei manieren hun club of 
activiteit begeleiden, stimuleren en actief laten zijn. 
 
Dit alles geeft in een goede sfeer een mooie strijd, veel beweging en vooral ook mooie 
vriendschappen en zo moet het zijn. 
 
2019 was ook een jaar van pensioenbehoud: KBO Brabant is in volle strijd om de 
pensioenen die al 10 jaar niet geïndexeerd zijn op peil te brengen. 
 
Ook het zorgloket heeft alle aandacht bij KBO Brabant. Diverse procedures tegen 
verschillende gemeenten zijn aangespannen en gewonnen.  
 
Wij, afdeling Bergeijk, hebben ons eerste halfjaar programmaboekje gepresenteerd. Het is 
goed ontvangen maar zeker voor verbeteringen vatbaar. 
In augustus 2020 gaan we een volledig jaarprogrammaboekje presenteren. 
We zijn ook gestart met een filmprogramma. De belangstelling hiervoor moet nog groeien. 
Er zijn goede films uitgezocht. Onze dank hiervoor gaat uit naar de werkgroep. 
 
2020 wordt het themajaar wonen-zorg-welzijn. Ook wij zullen hier in overleg met 
deskundigen aandacht aan besteden. 
 
Verder zijn we ook voorbereidend bezig om in de zomerperiode, als kinderen en 
kleinkinderen op vakantie zijn, een zomeractiviteitenplan te presenteren.  
 
Tot slot: 
Dit verslag van onze secretaris geeft een beknopt overzicht van de meest relevante 
gegevens van het jaar 2019. 
Als U bij het lezen (en lees het) hiervan aanleiding vindt voor op- of aanmerkingen laat het 
weten. 
 
Wim Burgmans, voorzitter  
  
BESTUURSSAMENSTELLING 

 
2019 
Voorzitter    Wim Burgmans 

Secretaris    Diny Bergmans 

Penningmeester   Maria Kolen 

Bestuursleden   Jan Janssen 

     Jo van Gorp     

 Geestelijk adviseur   Pastoor Luc Buyens  
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Verslag van de jaarvergadering gehouden op 26-3-2019 

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 en Wil Dekoninck.  

  
Mededelingen. 

Er is bericht van verhindering ontvangen van Jan van Gestel, Jeanny van der Meijden en 

Joke Groenen. Er zijn ca. 100 leden aanwezig. 

Herdenking van de in 2018 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 uitstap naar het Provinciehuis 

• de opfriscursus verkeersregels 

• de bijeenkomst met de verantwoordelijken voor de diverse groepen 

• de uitstap met de vrijwilligers naar de Agio fabriek 

• de kennismaking van het bestuur met de voorzitter van KBO Brabant 

• enz. 

Ook refereert hij aan de dingen die minder goed geslaagd zijn zoals de geplande 

excursie naar het Weteringhuis en de verregende uitmarkt in Bergeijk. 

Wil Dekoninck, van Kempen TV, is aanwezig om opname te maken van de vergadering. 
Hij heeft ook opnames gemaakt 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 2018 en het jaarverslag 2018. 

De stukken zijn samen met de nieuwsbrief verspreid zodat iedereen de gelegenheid heeft 

gehad om deze voor de vergadering door te nemen. De voorzitter 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 2018. 

Het financieel verslag zoals dat door Maria Kolen is opgezet en door administratiekantoor 
Hoeks is gecontroleerd wordt door de penningmeester Maria Kolen, aan de hand van dia’s 
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aan de vergadering gepresenteerd en toegelicht. Begonnen wordt met de 
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 Wil van Veldhoven, Jacky van Kruijsdijk 
en Lambert van Hintum 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 Lambert van Hintum. Hij wordt opgevolgd door Jac 
Bierens.  

Bestuursverkiezing. 

Er zijn dit jaar 2 aftredende bestuursleden t.w. Wim Burgmans en Maria Kolen Zij zijn 
beiden herkiesbaar, hetgeen met applaus wordt geaccepteerd. Harrie Tils is tussentijds 
aftredend en niet herkiesbaar. De voorzitter bedankt hem met een mooie bos bloemen 
voor zijn inzet. Jo van Gorp wordt voorgedragen als nieuw bestuurslid. Zij stelt zichzelf 
voor en haar kandidatuur wordt door middel van applaus geaccepteerd. 

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 overhandigt hen een oorkonde en 

een bloemetje. De leden die niet aanwezig zijn worden 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. 

Lambert van Hintum stelt voor om een eigen klassement jeu-de-boules op te stellen. 

Nellie van Gestel vertelt over een bijzondere vriendschap, waarvan het verhaal in de Ons 

gepubliceerd zal worden. 

Pauze met loterij.  Opbrengst € 338,00 

 

Optreden Marie-Christien Verstraeten 

Na de pauze genoten de aanwezigen van het optreden van Marie-Christien. 

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. 

 

Leden overzicht.  
Stand op 31/12 2017 2018 2019 
Mannen 391       379 368 
Vrouwen 541 531 583 
Totaal 932 910 891 
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Ledenmutaties 2019   
Opzegging  25   
Overlijden 35   
Verhuizing 9   
Nieuwe leden 50   
Totaal -19   

    
 

ORGANISATIE: 

Vrijwilligers 

Traditiegetrouw hebben wij ook het afgelopen jaar weer een beroep kunnen doen op vele 

vrijwilligers. De verspreiding van “ONS” en de nieuwsbrieven, het inrichten en het weer 

opruimen van de zaal bij activiteiten zoals de jaarvergadering en de Kerstviering, het 

kaarten en kienen, fietsen en jeu de boules, enz., enz., zou niet mogelijk zijn zonder de 

steun van onze vrijwilligers. Wij zijn hun dan ook zeer erkentelijk. Als blijk van waardering 

organiseren we jaarlijks een vrijwilligersdag. Het afgelopen jaar hadden we op verzoek van 

velen een actieve middag gepland. De vrijwilligers en hun partners hadden de keuze uit 

het maken van een wandeling, het doen van spelletjes of het maken van een karikatuur 

schildering. Na afloop was er een barbecue. Gelet op de vele positieve reacties mogen we 

terugzien op een geslaagde middag. Ook in 2020 hopen we weer een beroep te mogen 

doen op hun onmisbare bijdrage. 

Bodes 

De bodes bezorgen maandelijks het ledenblad “ONS” en de nieuwsbrief. Daarnaast zijn zij 

de ogen en oren in hun rayon. Zij bezoeken in hun wijk de zieken, hoogbejaarden en 

eenzame leden, al dan niet met een bloemetje of een andere attentie, en zij innen de 

contributie van leden die nog niet automatisch betalen. Bij het overlijden van een lid gaat 

de bode bij de familie op bezoek voor een condoleance en informeert hij de hoofdbode 

(Harrie Noten). Deze zorgt op zijn beurt voor een condoleance namens de KBO aan de 

nabestaanden en bestelt desgewenst een H. Mis.  

Andere vrijwilligers  

Voor de vaste activiteiten zoals volksdans, kaarten, bridge, kienen, wandelen, fietsen, 
gym, het seniorenkoor, het toneel, de verzorging van het maandelijkse drukwerk, enz., 
hebben we vaste contactpersonen.  

Zij zijn de onmisbare schakel tussen het bestuur en de deelnemers aan de activiteit. Voor 
“grote” activiteiten maken we voor de inrichting van de zaal gebruik van ons “bouwteam” 
en voor de “catering” kunnen we een beroep doen op een aantal dames en heren die alles 
in goede banen leiden.  

Vergaderingen van het bestuur. 

Het dagelijks bestuur vergadert wekelijks en overlegt een keer per maand met de leden 
van het algemeen bestuur. Jaarlijks wordt in de algemene ledenvergadering in maart 
rekening en verantwoording afgelegd over het gevoerde en te voeren beleid. Het bestuur 
heeft een beleidsplan vastgesteld, waarin de beoogde doelstellingen zijn vastgelegd. 

Samenwerking binnen de KBO-kring gemeente Bergeijk. 

Sinds 1 januari 2016 vormen onze 4 Bergeijkse KBO ’s overeenkomstig de wens van 
KBO-Brabant de “KBO Kring-gemeente Bergeijk”. Binnen de kring wordt nog slechts op 
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bescheiden schaal samengewerkt. Enkele gezamenlijke activiteiten zijn bv. de organisatie 
van de senioren dag en de verschillende busreizen. Ook is er inmiddels een gezamenlijke 
website. (www.kbokringbergeijk.nl)  Verder worden de (subsidie) inkomsten en uitgaven 
van MBvO (Meer bewegen voor ouderen) beheerd door de kring-penningmeester Jan 
Geel. 

Samenwerking met KBO-Brabant. 

Tot slot is er een intensieve samenwerking met KBO Brabant. Zij zorgen bv. voor 
ondersteuning bij onze ledenadministratie en boekhouding. Ze begeleiden de 
belastingadviseurs en zorgen voor opleiding van bv. kaderleden, vrijwillige 
ouderenadviseurs (VOA ’s), cliëntondersteuners, enz. en verzorgen de maandelijkse 
uitgifte van “ONS”. 

Activiteiten.  

(De actuele activiteiten vindt men maandelijks in de nieuwsbrief en op de website. 
 
Fietsen:  

Er wordt wekelijks gefietst op dinsdagmiddag. De fietsers worden op hun tocht begeleid 
door vrijwilligers. De stuurgroep bestaande uit de heren Dré Bergmans, Jan Dellevoet, 
Frits Jansen en Jan Teuwens zorgt dat de wekelijkse fietstochten in goede banen worden 
geleid. De afstanden variëren van 25 tot 60 km. Afhankelijk van o.m. het weer is het aantal 
deelnemers ca. 10 tot 30 pers.  

Gym ’t Hof. contactpersoon Margriet Luijten. Aantal deelnemers ca. 17. 

De wekelijkse seniorengym is op vrijdag van 09.30 tot 10.30 uur in de bewegingszaal van 
de Kattendans. 

Gym De Weebosch. Aantal deelnemers ca. 10. 

In buurthuis ’t Sant wordt wekelijks op vrijdag van 11.00 tot 12.00 uur aan de conditie 
gewerkt. 

Fysio Mind.   Contactpersoon Ans Opgenoorth. Aantal deelnemers ca. 15 

Wekelijks op dinsdag van 13.30 tot 14.30 uur 

Zwemmen – Aqua-joggen: Aantal deelnemers ca. 50. 

Elke maandagmorgen van 09.00 tot 09.45 uur, dinsdagmorgen van 09.00 tot 11.45 uur en 
dinsdagmiddag van13.45 tot 15.15 uur wordt er, telkens in lessen van 45 minuten, in het 
kader van “meer bewegen voor ouderen” gezwommen in zwembad de Albatros in Eersel. 
Bent u geïnteresseerd meldt u dan aan bij de Albatros 0497 513 000.   

Volksdansen: Aantal deelnemers ca. 25. 

Contactpersonen Margriet Luijten-v.d. Heijden en Jo v.d. Broek-van Sambeeck 

Elke donderdagmiddag van 13.45 tot 15.15 u. en op dinsdagavond van 19.30 tot 21.00 uur 

wordt in de bewegingszaal gedanst onder de algehele leiding van Karel Lavrijsen.  

Kaart middagen: Aantal deelnemers ca. 20. 

Contactpersonen Roos de Brouwer-van Steensel en Maria Smits-Moors 
1 keer in de 14 dagen wordt er op woensdagmiddag van 13.30 tot ca. 16.00 uur gekaart in 
de KBO-vleugel van de Kattendans. Er wordt fanatiek gejokerd en gerikt om de 
uiteindelijke eerste plaats op de ranglijst en natuurlijk ook voor de prijzen. 

Kien middagen: Aantal deelnemers ca. 25 

http://www.kbokringbergeijk.nl/
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Contactpersonen Diny de Backer en Rien Burgmans. 
Een populaire activiteit onder onze leden. Er wordt om de 14 dagen woensdagmiddag van 
13.30 uur tot ca. 16.00 uur gekiend waarbij telkens een 20-tal mooie prijzen te winnen zijn. 

Zang en vriendschap: Aantal deelnemers 25  

Contactpersoon: Nellie van Gestel-Snelders 
Ons koor repeteert elke maandagmorgen 10.30 – 12.00 uur. Onder leiding van Lau Kanen 
treedt het koor 3 à 4 keer per maand op voor de opluistering van een H. Mis. Ze worden 
muzikaal begeleid door Marian van Poppel. Ook treedt het koor op verzoek op voor b.v. 
verenigingen, de culturele dag in Hapert of de seniorenbeurs. Als u van zingen houdt moet 
u beslist eens vrijblijvend gaan luisteren bij een van hun repetities. Een kopje koffie staat 
altijd voor u klaar. 

Bridge: Aantal deelnemers 20 

Contactpersoon Nico Smolders. 

In oktober 2017 zijn we met een aantal leden van start gegaan met een bridgecursus.  Dit 
heeft geresulteerd in het starten van een bridgeclub, waarvan de leden wekelijks op 
dinsdagmorgen komen bridgen.  

Toneel: contactpersoon Cis Caris. 

Vanaf medio maart wordt er elke week op woensdagmorgen van 09.30 tot 11.30 uur met 
heel veel plezier gerepeteerd. Het bestuur heeft er in samenspraak met de toneelgroep 
voor gekozen om dit jaar het toneelstuk op een aparte middag te presenteren, hetgeen 
een groot succes is gebleken. Om dit succes te kunnen continueren is er aanvulling nodig 
van de spelersgroep. Wie durft? 

Bedevaarten 

De jaarlijkse bedevaart naar Sint Gerardus op de Weebosch werd gehouden op 14 
oktober. De dienst werd opgeluisterd door Zang en Vriendschap. 

Jaar c.q. ledenvergaderingen 

De jaarvergadering werd gehouden op 26 maart en werd bezocht door ca. 100 leden. 

Seniorendag 

Op 6 november hebben we met de KBO-kring de Seniorendag georganiseerd. We zijn om 
13.30 u. begonnen met een boeiend oorlogsverhaal van Johan Biemans. Na de pauze 
was er een muzikaal optreden van Paul Brugel. 

Kerstviering 

Begonnen werd met een H. Mis in de Hofkerk welke werd opgeluisterd door ons koor 
“Zang en vriendschap”. Gevolgd door een smaakvolle koffietafel in de Kattendans. Ook dit 
jaar was de bewegingszaal en de foyer weer tot de laatste plaats bezet. Na de koffietafel 
verhuisde het gezelschap naar de theaterzaal voor een verhaal van Johan Biemans. Na 
de pauze was er een optreden van liederentafel “het Teutenkoor”. Tot slot wenst de 
voorzitter iedereen goede kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar en keerde iedereen 
tevreden huiswaarts. 

Samen uit eten:  

Maandelijks is men in de gelegenheid om uit eten te gaan in een van de plaatselijke 

restaurants en elke dinsdag in het restaurant van ’t Hofhuys. Ca. 20 personen maken 

maandelijks van deze gelegenheid gebruik. Het bestuur heeft in de loop van 2018 

besloten om de leden zelf bij het restaurant te laten reserveren. 
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Belasting invullen: contactpersoon Harrie Noten 

Ook in het afgelopen jaar hebben weer ca. 130 personen gebruik gemaakt van de 

mogelijkheid om hun belastingaangifte grátis te laten invullen.   

Reizen: contactpersoon Maria Kolen. 

Een paar keer per jaar verspreiden we samen met de nieuwsbrief informatie omtrent 

dagreizen en meerdaagse reizen. Alle leden kunnen daarvan naar behoefte gebruik 

maken. Door samenwerking binnen de kring is het wat gemakkelijker om een bus vol te 

krijgen.  

De Ouderensoos wordt dagelijks bezocht door een 10-tal personen om te biljarten en te 

kaarten.  

Overige activiteiten 
 
Carnaval: contactpersoon Nellie van Gestel-Snelders 
De jaarlijks Carnaval zorgt voor veel vertier maar ook van een heleboel werk om een 
dergelijk evenement te doen slagen. De dansavonden en de koffietafel worden DRUK 
bezocht en gewaardeerd. Om de continuïteit te waarborgen moet de carnavalsclub nodig 
aangevuld worden.  
 
Culturele Dag 
Jaarlijks is in april in Den Tref in Hapert de door KBO Kring de Kempen georganiseerde 
culturele dag. Door vrijwel alle 19 afdelingen uit De Kempen wordt hieraan deelgenomen. 
Hun bijdrages variëren van schilderen en dansen tot koersbal, volksdans, het maken van 
muziek, enz. Ook onze volksdansgroep en ons zangkoor zijn geregeld van de partij. Het is 
telkens weer een gezellige drukte. En een bezoek aan deze activiteit is beslist de moeite 
waard.  
 
PUBLICITEIT 
Het belangrijkste informatiekanaal voor onze vereniging is de Nieuwsbrief die maandelijks 
bij de ca. 925 leden in de bus valt. Samen met het ledenblad “ONS” van KBO-Brabant. Het 
verspreidingsgebied bestaat uit 18 wijken die elk een vaste bezorger hebben. De 
organisatie en coördinatie liggen bij Piet Boudewijns en zijn team van medewerkers. Naast 
de nieuwsbrief en het ledenblad wordt er door KBO Brabant informatie verstrekt via de 
website van KBO Brabant. U vindt hier actuele informatie over allerlei nieuwsfeiten, 
kortingen, aanbiedingen, enz., enz.   
 
Ons tweede informatiekanaal is d ’Eyckelbergh waar geregeld mededelingen in geplaatst 
worden die voor alle senioren interessant kunnen zijn.  

De eigen website voor de 4 afdelingen van de kring functioneert goed. U vindt deze op 
www.kbokringbergeijk.nl.  

 
FINANCIËN 
Het financieel verslag wordt, zoals al jaren gebruikelijk is, op de vergadering aan de hand 
van een diapresentatie nader toegelicht. 
 
 
NAWOORD 

Met dit verslag en de gepresenteerde cijfers legt het bestuur verantwoording af over haar 
werkzaamheden en het financiële beleid van het afgelopen jaar. Het bestuur streeft in haar 
contact met de leden transparantie, openheid en duidelijkheid na. Zij behartigt de 

http://www.kbokringbergeijk.nl/
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belangen van de leden zowel intern als extern en rekent daarbij op de medewerking van 
haar leden. Samen staan we immers sterk. 
 
Het runnen van een vereniging lukt niet zonder de medewerking van vrijwilligers. Dit kan 
niet vaak genoeg benadrukt worden. Daarom danken wij namens al onze leden al 
diegenen die zich het afgelopen jaar belangeloos voor onze vereniging hebben ingezet. 
Die steun kan niet gemist worden. Wij hopen ook in 2020 weer op hun bijdrage te mogen 
rekenen.  
 
Tot slot bedanken bestuur en leden van de KBO-afdeling Bergeijk het gemeentebestuur, 
Stichting Nieuwe Levenskracht, alle sponsoren van de diverse activiteiten en bestuur en 
medewerkers van CC De Kattendans voor de prettige samenwerking en financiële steun. 
 
Het bestuur 
11 maart 2020  


