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 KBO HOOGELOON 
 

 

Notulen Algemene Jaarvergadering 
Vrijdag 8 maart 2019 om 14.00 uur  

in Steunpunt Den Bogerd. 

 

 
1. Bij binnenkomst wordt aan de leden koffie/thee en cake aangeboden.  

 

2. De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Er zijn 92 

leden aanwezig. 

 

Hij is blij met de grote opkomst. Als KBO willen graag veel leden. We hebben 

getracht wat nieuwe activiteiten op te starten. Dat is niet altijd gelukt. Wel wandelen 

in combinatie met Casters Vervoer. Dat is weer gestopt omdat er toch te weinig 

deelnemers waren. Woensdagavonddiner is wel een succes. Daar zal Jo straks nog 

even wat over vertellen. Zonder hulp van anderen buiten het bestuur is het niet goed 

mogelijk meer activiteiten op te starten. Nieuwe aanwas is daarom nodig. Ons 

ledenaantal daalt, dat is niet verwonderlijk gezien de gemiddelde leeftijd van onze 

leden. 

Het bestuur zal in deze vergadering verantwoording afleggen over het gevoerde 

beleid. 

* Van 4 leden is bericht van verhindering ontvangen. 

* Voor alle overleden leden van het afgelopen jaar wordt een ogenblik stilte 

gevraagd. John noemt de namen van de overleden leden in 2018. Het is goed om hen 

nog een keer herdenken. 

 Op zaterdag 9 maart wordt voor hen een H. Mis opgedragen. 

 

3. Huldiging jubilarissen 

Huldiging van jubilerende leden geeft een feestelijk tintje aan vergadering. We 

willen deze mijlpaal niet zomaar voorbij laten gaan. Er zijn dit jaar elf leden die 25 

jaar lid zijn. Zij worden door de voorzitter gefeliciteerd met dit jubileum. Ze 

ontvangen een oorkonde. Verder is er een kaaspakketje voor heren en een mooie bos 

bloemen voor dames.  

 

4. Mededelingen 

a. Huishoudelijk reglement 

De nieuwe statuten staan vandaag op de agenda, die gaan we zo behandelen. Vorig 

jaar hebben we gezegd ook een huishoudelijk reglement op te stellen. Hierin kan een 

groot aantal algemene zaken op papier worden gezet en daarmee geregeld worden. 

Wat doen we als iemand komt te overlijden, gehuldigd wordt, een jubileum viert. 

Wat nemen we mee? Dat kunnen we allemaal regelen in een huishoudelijk 

reglement. Het is altijd prettig om een document te hebben om op terug te kunnen 
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vallen bij onduidelijkheden. Om een goed en volledig huishoudelijk reglement op te 

stellen, hebben we echter wat meer tijd nodig. Daarom zal dat niet vandaag maar in 

de volgende ledenvergadering ter goedkeuring worden voorgelegd.  

 

b. Nieuwe VOA 

Onze Vrijwillige OuderenAdviseur, Ria Slenders, heeft vorig jaar aangegeven dat ze 

zou stoppen met deze taak en inmiddels is dat ook gebeurd. Helaas is het niet gelukt 

om een vervanger voor haar te vinden. Jan van Rooij is ook nog VOA, maar toch zou 

het heel fijn zijn als we iemand kunnen vinden die deze taak op zich wil nemen.  

 

c. Bezorger ONS 

Omdat Bert aftredend is zoeken we een nieuwe bezorger voor de ONS, het 

Seniorenblaaike en overlijdenskaartjes. Ad Schilders biedt zich aan. 

 

d. Internetpagina 

Nu de nieuwe naam bijna een feit is, willen we starten met het opzetten van een 

eigen internetpagina. Het is dan makkelijker om te communiceren met onze leden. 

Vooral jongere senioren zijn er al aan gewend om alles via internet te doen.  Ook 

willen we meer gebruik gaan maken van e-mail. Bijvoorbeeld voor informatie over 

het woensdagavonddiner. 

 

g. de Rabo Clubkascampagne zal waarschijnlijk pas in het najaar georganiseerd 

worden. Ook KBO Hoogeloon doet hier aan mee om zo wat extra inkomsten te 

verwerven. Leden van de KBO die ook lid zijn van de Rabobank, en dus mogen 

stemmen voor de Clubkascampagne, wordt gevraagd om dan ook een stem uit te 

brengen voor de KBO. Hierover komt te zijner tijd nog informatie in het 

Seniorenblaaike en het Hoogeloontje 

 

h. Kerstdiner 

Het zou een goede zaak zijn als het kerstdiner wordt georganiseerd door enkele 

leden, niet uit het bestuur. Het zou mooi zijn als er ideeën komen vanuit de leden en 

we een soort kerstcommissie hebben.  

 

5. Notulen van 9 maart 2018 

De notulen worden zonder verdere op- of aanmerkingen, met dank aan de secretaris, 

goedgekeurd. 

 

6. Jaarverslag 2018 

Het jaarverslag wordt door de secretaris gepresenteerd, ondersteund met foto’s van de 

diverse activiteiten die in 2018 hebben plaatsgevonden. Hierop worden geen op- of 

aanmerkingen gegeven. 

 

7. Financieel verslag 

Het financieel verslag wordt door de penningmeester gepresenteerd. We sluiten het 

jaar af met een positief saldo. De contributie en subsidie van gemeente zijn onze 

belangrijkste inkomsten. Vanuit de Rabo Clubkascampagne is een bedrag van 450 

euro ontvangen, iets meer dan in 2017. Met name gaat hij in op de (grootste) 

verschillen ten opzichte van 2017. In 2018 hadden we extra inkomsten voor hulp bij 

de fietsenbeurs. Er zijn geen vragen over. 
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Begroting 2019: deze is ongeveer hetzelfde als de begroting van 2018. De subsidie 

van de gemeente wordt verhoogd. Daar staat tegenover dat de begeleiding voor gym 

en stoelengym iets duurder wordt. Verder zijn er extra kosten in verband met de 

naamswijziging, ongeveer € 700. Ook al is de contributie iets verhoogd, toch zal er 

rekening gehouden moeten worden met een (klein) nadelig saldo. De begroting wordt 

goedgekeurd door de vergadering. 

De penningmeester wordt bedankt voor het overzicht en zijn duidelijke uitleg.   

 

8. Kascommissie 

Door Lia Roosen en Rian Lemmens zijn de financiën gecontroleerd en in orde 

bevonden. 

Zij verlenen decharge aan het bestuur, met dank aan de penningmeester. 

Nieuwe kascommissie: Rian Lemmens en Toon van Meerendonk. 
 

9. Bestuursverkiezing 

Rianne Beerens is aftredend en herkiesbaar, Bert van Limpt is aftredend en niet 

herkiesbaar. 

Als nieuw bestuurslid wordt Anneke Verhoeven voorgedragen.  

De verkiezingen gebeuren per stembriefje. 

Stemcommissie: Riek Coppelmans, Tonnie vd Heuvel, Toon van de Meerendonk. 

 

Er werden 90 stemmen uitgebracht: 

   voor  tegen  blanco 

Rianne Beerens 88       1     1 

Anneke Verhoeven 88     1     1 

Met applaus wordt Rianne herkozen en Anneke gekozen. Anneke stelt zich nog even 

voor aan de aanwezige leden. 

De voorzitter heet Anneke welkom in het bestuur en feliciteert haar met haar 

benoeming. We nemen afscheid van Bert van Limpt.. De voorzitter dankt Bert 

hartelijk voor zijn bijdrage aan het bestuur gedurende de afgelopen drie jaar. Hij 

ontvangt een mooie bos bloemen en een VVV-bon.   

 

10. Vaststellen gewijzigde statuten in verband met voorgenomen naamswijziging 

naar Seniorenvereniging Hoogeloon 

De voorzitter memoreert dat we in de vorige ledenvergadering hebben gekozen voor 

een nieuwe naam: Seniorenvereniging Hoogeloon. Deze moet nog bekrachtigd worden 

door het goedkeuren van de nieuwe statuten. De belangrijkste wijzigingen zijn 

opgenomen bij de agenda voor deze vergadering. Er zijn hierop geen opmerkingen 

ontvangen. De voorzitter vraagt de vergadering om met handopsteken aan te geven of 

men voor of tegen de gewijzigde statuten stemt. Volgens de statuten hoeft hierover 

niet schriftelijk gestemd te worden. 

De statuten worden met grote meerderheid van stemmen aangenomen. 

Als de statuten zijn getekend bij de notaris is de nieuwe naam Seniorenvereniging 

Hoogeloon echt een feit. 

 

11. Rondvraag 

a. Het seniorenkoor heeft behoefte aan jongere leden zodat de kwaliteit gehandhaafd 

blijft of beter wordt. Het koor wordt wat te klein. Sommige ouderen moeten toch 

afhaken. We zoeken daarom nieuwe leden. Dan kunnen we bijvoorbeeld weer 

deelnemen aan de culturele dag of een korendag. Het zou jammer zijn als het koor er 
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niet meer zou zijn. Het koor speelt toch een mooie rol in onze gemeenschap. Ook in 

het Seniorenblaaike zal nog een oproep gedaan worden door dirigent Hilde Mollen. 

b. Tom geeft informatie over een dagreis in het voorjaar, samen met KBO 

Casteren. Dit jaar gaat de reis naar de Yakult-fabrieken en Harderwijk, op donderdag 

13 juni. In het Hoogeloontje en in het Seniorenblaaike volgt nadere informatie.  

Tom geeft ook nog informatie over een 8-daagse reis naar Tsjechië, van 31 mei tot 7 

juni. Leden die hiervoor belangstelling hebben kunnen bij Tom terecht voor meer 

informatie. 

c. Met een korte presentatie geeft Jo wat meer informatie over het 

woensdagavonddiner. Vanaf januari zijn we begonnen met het organiseren van een 

seniorendiner. We begonnen in Hoogeloon bij de Biestheuvel (met 29 leden), daarna 

Smaeckvol (36 leden), in maart gaan we naar de Gouden Leeuw, in april naar 

Kruidenlucht in Casteren en op 29 mei gaan we naar de Poort van Brabant in Hapert. 

En voor oktober ligt het Nekkermenneke al vast (die willen ons graag ontvangen maar 

liever niet in het hoogseizoen). Voor € 15  krijgen we een driegangenmenu. U kunt 

zich aanmelden door het geld over te maken naar KBO/Seniorenvereniging 

Hoogeloon. Alle restaurants bieden een goed diner met keuze uit vlees, vis of 

vegetarisch. Hij licht nog even toe hoe de deelnemers kunnen aangeven wat ze willen 

eten.  

 

12. Pauze, met een lekker worstenbroodje 

 

13. Luchtige afsluiting door Jos Jansen: ‘Zal ik oe ‘ns wa vertelle….’. 

Jos Jansen neemt de aanwezigen mee in een mooie vertelling in het Brabants dialect, 

met verhaaltjes en een gedicht tussendoor. Zijn bijdrage wordt goed ontvangen door 

de aanwezigen. De voorzitter bedankt hem voor zijn bijdrage, vergezeld van een mooi 

kaaspakketje van de Ruurhoeve. 

 

14. Sluiting 

De voorzitter meldt nog dat de volgende activiteiten nog op het programma staan: 

op 22 maart een informatieve bijeenkomst GeheugenKracht. Belangstellenden kunnen 

zich hiervoor aanmelden bij Rianne, 

op 31 maart een concert van het Kempisch SeniorenOrkest in Hapert en 

op 6 april de Culturele Dag, ook in Hapert. Hier zal ook onze volksdansgroep 

optreden. 

Hij sluit de ledenvergadering om 16.15 uur en nodigt de aanwezigen uit nog even na te 

praten onder het genot van een drankje.  

 

 

 
Rianne Beerens 

11 maart 2019 


