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Notulen Algemene Ledenvergadering 
Vrijdag 1 oktober 2021 om 14.00 uur in d’n Anloôp. 

 
1. Bij binnenkomst wordt aan de leden koffie/thee en een lekkere koek aangeboden.  

 

2. De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Er zijn ongeveer 65 leden 

aanwezig. 

Vorig jaar is al vastgesteld dat de zaal in den Bogerd om veiligheidsredenen te klein was voor de 

Algemene Ledenvergadering. Vandaar dat we zijn uitgeweken naar d’n Anloôp. Ook de komende jaren 

zullen we hier de jaarvergadering houden. Het is inmiddels anderhalf jaar geleden de vorige 

vergadering hadden, vanwege coronaperikelen konden we niet veel doen. We proberen om nieuwe 

activiteiten op te starten en de oude weer te herstarten. Hopen dat veel leden eraan deel zullen nemen. 

Sociale contacten worden namelijk steeds belangrijker als je ouder wordt, ook dingen samen doen 

Hij staat even stil bij de veertien leden die in 2020 zijn overleden door het noemen van hun namen. 

Voor hen wordt een ogenblik stilte gevraagd. Op zaterdag 2 oktober wordt voor hen een H. Mis 

opgedragen. 

 

Agenda is iets gewijzigd: vóór de rondvraag zal Walter Ansems ons even bijpraten over het project 

Hoogeloon Helpt. 

 

De voorzitter doet een oproep voor een nieuw bestuurslid. Ook al hebben we een nieuwe kandidaat, er 

blijft een vacature. Het zou mooi zijn als die ook zo snel mogelijk ingevuld kan worden. 

 

3. Huldiging jubilarissen 

Dit jaar vieren vier leden hun zilveren jubileum: Jo van Beers – van de Ven kon niet aanwezig zijn, zij 

heeft haar oorkonde en bloemen eerder deze week ontvangen. Ook Mien Jansen – de Laat is 

verhinderd, het bestuur zal haar na afloop van de vergadering een bezoekje brengen. Wim en Stina 

Sleddens zijn wel aanwezig en worden van harte gefeliciteerd met hun jubileum en ontvangen ter 

vergadering hun oorkonde, een mooie bos bloemen of een kaaspakketje. Ook Janus Smolders was 25 

jaar lid, maar is helaas enkele weken geleden overleden, net voordat hij zijn oorkonde in ontvangst kon 

nemen. 

 

4. Mededelingen 

a. Rabo ClubSupport gaat binnenkort weer van start. We rekenen graag op uw stemmen. Als u hulp 

nodig hebt dan kunt u hiervoor terecht bij het bestuur.  

b. Jo heeft een kookcursus georganiseerd. Bij voldoende deelname start deze op 13 oktober in Bladel. 

Maar er zijn nog niet genoeg deelnemers aangemeld. Dat kan nog uiterlijk 3 oktober bij Jo Brans. 

Er zijn 4 aanmeldingen, hebben er minstens acht, liever twaalf deelnemers nodig. De cursus wordt 

aangepast aan het niveau van de deelnemers. 

c. We zochten een bezorger voor de ONS, maar Jo van der Heijden heeft zich hiervoor al gemeld. 

d. We gaan de activiteiten weer opstarten. Maar het is de vraag of er nog voldoende animo is voor het 

kienen, koersballen en kaarten. Eenieder die hieraan mee wil doen kan dat doorgeven aan Rianne. 

Bij voldoende deelnemers starten we het graag weer op. Benadrukt wordt dat zeker ook 

activiteiten voor mindermobiele leden belangrijk zijn. Hiervoor kunnen ook de andere leden met 

voorstellen komen, het is niet alleen een taak van het bestuur. 
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e. Seniorendiner van afgelopen woensdag erg lekker. Bij Lekkerr in Steensel, nog voor € 15 per 

persoon. Zal waarschijnlijk wel iets duurder gaan worden, tot ongeveer € 17,50. Er waren 26 leden 

aanwezig. Jo licht het nog even toe. Hij hoopt dat er zich nog meer mensen voor aanmelden. 

f. Een mededeling van huishoudelijke aard: op tafel liggen briefjes die je kunt invullen in de pauze, 

dan worden de consumpties direct na de vergadering gebracht. 

5. Notulen van 6 maart 2020. 

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

 

6. Jaarverslag 2020 

Het jaarverslag wordt door de secretaris gepresenteerd. Hierop worden geen op- of aanmerkingen 

gegeven. 

 

7. Financieel verslag 

Het financieel verslag wordt door de penningmeester gepresenteerd. Door de geringe activiteiten 

sluiten we het jaar af met een positief saldo van € 4700,--., maar daar gaat nog € 1700 van af voor het 

kerstpakket. Dan blijft er toch nog € 3000 over. De contributie en subsidie van gemeente zijn onze 

belangrijkste inkomsten. De bijdragen van de leden voor de activiteiten is gehalveerd, reden is 

uiteraard dat deze veelal niet konden doorgaan. Vanuit de Rabo ClubSupport is een bedrag van € 

493,78 ontvangen, Jan licht nog even toe hoe het gaat met het stemmen voor Rabo ClubSupport. Wie 

geen internetbankieren heeft krijgt een code met de post thuisgestuurd. Er zijn verder geen vragen over 

het financieel verslag. 

 

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

 

8. Kascommissie 

Toon van Meerendonk complimenteert Jan voor zijn mooie boekhouding. Het klopte feilloos. Hij 

wordt ook bedankt voor alle moeite die hij gedaan heeft. Door de kascommissie, bestaande uit Toon 

van Meerendonk en Annie van Beers zijn de financiën gecontroleerd en in orde bevonden. 

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

Nieuwe kascommissie: Annie van Beers en Riek Coppelmans. Toon wordt bedankt voor twee jaar 

kascommissie. 
 

9. Bestuursverkiezing 

John Croese is aftredend en niet herkiesbaar, Jo Brans is aftredend volgens rooster, is herkiesbaar en 

wordt voorgedragen voor de functie van voorzitter. Als nieuwe kandidaat wordt Hanneke de Groot 

voorgedragen. Hanneke stelt zich even voor aan de aanwezigen. Ze woont inmiddels 19 jaar in 

Hoogeloon, woont hier fijn en wil zich meer verbinden aan wat er in Hoogeloon gebeurt, daarom heeft 

ze zich beschikbaar gesteld voor het bestuur van de Seniorenvereniging.  

De (her)verkiezingen gebeuren per stembriefje. Stemcommissie: Jo Jansen, Jos van Beers, Els van 

Meerendonk. Tijdens het tellen van de stemmen worden de worstenbroodjes rondgedeeld, vergezeld 

van weer een kopje koffie of thee. 

Er werden 61 stemmen uitgebracht: 

   voor  tegen  blanco 

Jo Brans, voorzitter 60       1     0 

Hanneke de Groot  61     0     0 

Met applaus wordt Jo herkozen, nu in de functie als voorzitter en wordt Hanneke gekozen als 

bestuurslid.  

We nemen afscheid van bestuurslid John Croese. John heeft twee periodes van 3 jaar de functie van 

voorzitter vervult. De nieuwe voorzitter, Jo Brans, dankt John hartelijk voor zijn bijdrage aan het 

bestuur gedurende de afgelopen zes en een half jaar. Hij benoemt de vele taken die John heeft vervuld 

voor de KBO/Seniorenvereniging Hoogeloon. John was altijd in voor nieuwe activiteiten, vindt het 

ook belangrijk dat het bestuur maar ook de vereniging zelf verjongt. We zijn er niet alleen voor leden 

van boven de 80 maar ook voor iedereen vanaf 55 jaar. Hij heeft zich daarom ook hard gemaakt voor 
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de naamswijziging van KBO naar Seniorenvereniging. Namens alle aanwezigen bedankt Jo de 

scheidende voorzitter hartelijk voor alles wat hij voor de vereniging gedaan heeft en dat hij onze 

voorzitter wilde zijn. Hij blijft uiteraard voor alle activiteiten van harte uitgenodigd.  Jo overhandigt 

hem een mooie bos bloemen en een cadeaubon. 

 

John bedankt de aanwezigen en geeft aan dat hij het altijd met plezier heeft gedaan. Hij had een goed 

bestuur om zich heen en is ervan overtuigd dat het bestuur dat er nu zit zijn best zal doen om 

activiteiten te organiseren. Want achter de geraniums zitten is voor niemand goed. Ook belangrijk om 

met je hersenen actief te blijven. John: ‘Bedankt dat ik het bestuur mocht voorzitten, heb er ook veel 

van geleerd. Is belangrijk dat je een seniorenvereniging hebt en een bestuur dat anders denkt. Een 

oudere wil wel maar kan niet altijd alles meedoen. Ik wens het bestuur en de vereniging toe dat ze 

blijven  proberen anderen mee te krijgen en te zorgen dat activiteiten gevolgd worden en dat eraan 

deelgenomen wordt, zodat we over 20 jaar nog een mooie vereniging voor de senioren hebben. 

Nogmaals bedankt voor jullie steun tijdens mijn voorzitterschap.’ 

 

 

10. Pauze, met een consumptie. 

 

11. Activiteiten 

a. Seniorendiner, als het goed is vorige week weer samen gegeten bij Lekkerr in Steensel. Bij 

voldoende belangstelling worden die weer iedere maand georganiseerd. We hopen dat er nog meer 

deelnemers komen. Er kunnen er altijd meer bij. 

b. Is er nog belangstelling voor kienen? Waren maar weinig deelnemers meer en enkelen hebben 

aangegeven dat ze niet meer (kunnen) komen. 

c. Zelfde geldt voor het koersballen. Er zijn nog drie deelnemers, moeten er minstens 6-8 zijn om te 

kunnen spelen. Zijn er nog leden die een keer willen komen kijken/meedoen? 

d. Is er nog belangstelling om samen te kaarten of bridgen in den Bogerd? 

e. Het fietsen is weer opgestart, er is alleen nog niet zoveel belangstelling voor. Als het goed weer is 

blijft het nog even doorgaan. 

f. Wandelen start a.s. woensdag,  vertrek om 13.30 uur bij den Bogerd. 

g. Volksdansen is gestart op dinsdagmiddag.  

h. Andere activiteiten proberen we op te starten. Belangrijk is ook om met elkaar te blijven praten. 

Misschien kunnen we daarvoor iets organiseren. John wil daar wel aan bijdragen.  

i. Andere ideeën zijn welkom! 

j. Om het bezoek aan de website wat te promoten stelt John voor om bijvoorbeeld oude filmpjes op de 

website te zetten. Van 20 of 30 jaar geleden. Misschien helpt het om er wat filmpjes op te zetten die 

voor ouderen interessant kunnen zijn. Kan ook een activiteit zijn die gedaan kan worden. John wil 

daar wel een start mee maken. 

 

12. Wat kan de ouderenconsulent voor u betekenen? 

Presentatie door Loes Beekman, ouderenconsulent Gemeente Bladel 

John stelt Loes kort voor, ze zal aangeven wat ze kan betekenen voor ouderen in de gemeente Bladel.  

 

Loes geeft in haar presentatie aan dat ze als ouderenconsulent van de Gemeente Bladel werkt voor alle 

vijf de dorpen van Bladel. Ze werkt veel samen met de verschillende seniorenverenigingen. Ze bekijkt 

wie of welke instantie het best kan helpen bij een bepaalde vraag, wellicht in een van de andere 

dorpen. Hulpvragen kunnen gaan over  zorg, welzijn, wonen, eenzaamheid. Ze geeft een aantal 

voorbeeld waarmee ze ouderen verder zou kunnen helpen. Voor alle kleine en grote vragen kun je bij 

Loes terecht. Er wordt dan samen gezocht naar een oplossing voor de problemen.  

Ze vertelt ook nog wat Eva Delissen doet, zij is mantelzorgondersteuner voor de Gemeente Bladel. 

Mantelzorger is iedereen die voor een ander zorgt. Ook zij is er om mantelzorgers een luisterend oor te 

bieden, om de draagkracht vergroten en de draaglast te verkleinen. Zowel de hulp van Loes als van Eva 
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is kosteloos. Ook bij Sjan Kaethoven of Rian Gooskens van de Zorgcoöperatie kan men terecht. Ze 

hebben ook overleg. Loes is er voor de hele gemeente, Sjan en Rian alleen voor Hoogeloon, vanuit de 

zorgcoöperatie. 

Eva kan bijvoorbeeld meegaan naar gesprekken, hulp bieden bij administratie of ze zoekt iemand die 

daarbij kan helpen. Of een middag vrij om te zorg te ontlasten. Daarvoor kun je ook bij Eva terecht. Je 

kunt haar bellen of mailen. Ook voor het aanvragen van de mantelzorgwaardering kan men bij Eva 

terecht. 

Loes heeft ook folders beschikbaar, als men Eva nodig is kan dat ook via Loes. 

 

Op een vraag uit de zaal over vaste inlooptijden in de dorpshuizen antwoordt Loes dat ze geen vaste 

tijden heeft dat ze in de dorpshuizen, bijvoorbeeld den Bogerd, aanwezig is. De suggestie om vooraf 

aan te geven wanneer ze ergens is voor ‘inloopvragen’ neemt Loes mee. 

De voorzitter bedankt Loes voor haar duidelijke informatie. 

 

13. Hoogeloon Helpt 

Toelichting op het project door Walter Ansems 

Hij wil het project ‘Hoogeloon Helpt’ nog even extra onder de aandacht brengen. Met behulp van een 

filmpje wordt getoond voor welke vragen men terecht kan bij Hoogeloon Helpt. Het is geen 

vervanging van de al bestaande projecten maar een aanvulling daarop. Het is meer bedoeld voor 

mensen die incidenteel iets willen doen of een hulpvraag hebben. Bijvoorbeeld corona-app installeren. 

Of een apparaat repareren. Of een ladder lenen. Als er veel mensen zijn aangemeld, is er altijd wel 

iemand die kan helpen. Dit project is niet alleen voor ouderen bedoeld. 

De informatie staat ook op het bewaarexemplaar van het Hoogeloontje. Loes zou eventuele vragen ook 

kunnen doorzetten naar Hoogeloon Helpt. De vrager hoeft zich niet aan te melden, kan gewoon het 

nummer bellen. Hij vraagt de aanwezigen die af en toe iets zouden willen doen, om zich aan te melden 

als vrijwilliger.  

Hoogeloon Helpt is bereikbaar via 06-14447958 of via mail hoogeloonhelpt@gmail.com 

 

De voorzitter bedankt Walter voor zijn duidelijke uitleg. Hij hoopt dat er veel vrijwilligers bijkomen, 

 

14. Rondvraag  

Annie van Beers vraagt aandacht voor de jongere leden van de Seniorenvereniging. Bijvoorbeeld door 

ook actuele filmpjes te tonen op de site, niet alleen oudere. Ook zij vindt het belangrijk dat jongere 

leden worden aangetrokken door het organiseren van andere activiteiten.  

15. Sluiting 

De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun komst en hun inbreng en sluit de vergadering om 

15.45 uur. Hij nodigt eenieder uit om onder het genot van een drankje nog even na te praten. 

 

 

 
 

Rianne Beerens 

3 oktober 2021  
 


