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Notulen Algemene Ledenvergadering 
Vrijdag 3 maart 2023 om 14.00 uur in d’n Anloôp. 

 
1. Bij binnenkomst wordt aan de leden koffie/thee en een warme appelflap aangeboden. Er zijn 

appelflappen in plaats van een koekje vanwege het feit dat we dit jaar 70 jaar bestaan.   

 

2. De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Er zijn 52 leden aanwezig, 

inclusief het bestuur.   

Hij staat even stil bij het overlijden van Miet Michiels, eerder deze week, en bij de elf leden die in 

2022 zijn overleden, door het noemen van hun namen. Voor hen wordt een minuut stilte gevraagd. Op 

zaterdag 4 maart wordt voor hen een H. Mis opgedragen. 

Hij vraagt de aanwezigen om al even aan te geven wat ze tijdens de pauze willen drinken. Dan staat dat 

op tijd klaar.  

 

3. Huldiging jubilaris 

Dit jaar hebben we één lid die haar zilveren jubileum viert: Greet Mollen – Craninckx.  

Zij wordt van harte gefeliciteerd met haar jubileum en ontvangt haar oorkonde en een mooie bos 

bloemen. De voorzitter noemt wat wetenswaardigheden uit 1998, het jaar waarin Greet lid werd van 

toen nog KBO-Hoogeloon.  

 

4. Mededelingen 

a. Op donderdag 6 april 2023 wordt er theorie/verkeersinstructie georganiseerd voor alle senioren uit 

de gemeente Bladel. Deze cursus zal worden gegeven door Menno Aalders uit Vessem in de MFA 

Hart van Hapert te Hapert. Kosten bedragen € 5,-- per persoon, aanmelden kan tot uiterlijk 18 

maart. Uitgebreide informatie staat in het Hoogeloontje.  

b. Op 23 maart wordt er in Bladel een voorstelling ‘Da’s er inne van ons’ gespeeld. Bij deze 

voorstelling worden op interactieve wijze moeilijke thema’s rondom mentale gezondheid ter 

sprake gebracht. De bijeenkomst bestaat voor een gedeelte uit een voorstelling en aansluitend 

volgt een gesprek. 

c. Dit jaar willen we een gezellige middag organiseren voor alle leden van 90 jaar en ouder. 

Voorheen kreeg ze rond kerst een bezoekje van Joke en Anneke, maar dat ging vorig jaar niet. 

Daarom worden deze leden binnenkort uitgenodigd voor een middagje in den Bogerd. Dit vindt 

plaats op vrijdag 14 april. 

d. De voorzitter geeft aan dat we soms geen bericht krijgen als er een van de leden is overleden. Als 

u wilt dat we de leden informeren door middel van een kaartje, dan is het prettig dat we een kaart 

krijgen met de informatie. Ook voor een verhuizing geldt: geef dat ook even door aan ons, dan 

blijft onze ledenadministratie up to date.  

e. In 2024 willen we weer een vitaliteitsdag organiseren, dus niet dit jaar.  

 

 

5. Notulen van 4 maart 2022. 

Onder punt 9 op pagina 3 wordt genoemd dat Anneke wordt benoemd. Dat moet zijn herbenoemd. 

De notulen worden zonder verdere op- of aanmerkingen, met dank aan de secretaris, goedgekeurd. 
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6. Jaarverslag 2022 

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. Mede omdat we niet veel 

vrijdagmiddagactiviteiten hebben kunnen organiseren, sluiten we het jaar af met een positief saldo van 

ongeveer € 1.200,--. De contributie en subsidie van de gemeente zijn onze belangrijkste inkomsten. De 

bijdragen van de leden voor de activiteiten hebben we in 2022 maar voor de helft geïncasseerd, omdat 

deze de eerste helft van het jaar niet konden doorgaan. Vanuit Rabo ClubSupport is een bedrag van     

€ 371,33 ontvangen. Jan licht de verschillende posten even kort toe. Voor het seniorendiner komen er 

inkomsten binnen maar dat bedrag gaat er een op een weer uit als er betaald wordt. Het kan soms iets 

afwijken. Er zijn verder geen vragen over het financieel verslag. 

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

 

8. Kascommissie 

Door de kascommissie, bestaande uit Gerrit van Schaik en Jos Beerens, zijn de financiën gecontroleerd 

en in orde bevonden. Riek Coppelmans kon niet aanwezig zijn en werd vervangen door Jos Beerens. 

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

Omdat het voor beiden de eerste keer was, worden Gerrit van Schaik en Jos Beerens opnieuw benoemd 

als kascommissie.  
 

9. Bestuursverkiezing’ 

Volgens rooster zijn aftredend Jan van Riet en Joke Gerritsen. Jan is niet herkiesbaar, Joke wel, hoewel 

haar drie termijnen van drie jaar erop zitten.  

Aangezien er geen nieuwe kandidaten zijn stelt de voorzitter voor om deze keer niet schriftelijk maar 

met handopsteken te stemmen. Hij verzoekt de leden om met handopsteken aan te geven als ze vóór de 

herbenoeming van Joke zijn, ook al betekent dat een afwijking van hetgeen in de statuten is genoemd. 

Daar staat een maximum van drie termijnen van drie jaar. 

Joke wordt unaniem en met applaus herkozen in haar functie. 

 

Aangezien Jan niet herkiesbaar is, nemen we afscheid van hem als bestuurslid. Omdat het niet gelukt is 

een nieuwe penningmeester te vinden, heeft Jan aangegeven dat hij de financiën van de 

Seniorenvereniging voorlopig nog wil blijven doen en ook het maken van de overlijdenskaartjes .We 

zijn daar uiteraard erg blij mee. 

De voorzitter staat stil bij de 13 jaar van Jan als bestuurslid van de KBO en nu Seniorenvereniging. 

Onze waardering wordt onderstreept met een zilveren speld namens KBO-Brabant, de bijbehorende 

oorkonde, een bos bloemen en een lekker pakketje van de Ruurhoeve. 

 

10. Bestuurlijke samenwerking met KBO Casteren en KBO Netersel 

De voorzitter licht toe waarom dit punt op de agenda staat. Als bestuur zijn we actief bezig geweest 

met de invulling van de bestuurstaken. Er zijn diverse oproepen geplaatst maar ook zijn er leden en 

nog-niet-leden persoonlijk benaderd. Tot nu toe is hieruit alleen maar duidelijk geworden dat er weinig 

of geen belangstelling is om een bestuursfunctie te vervullen. Dit heeft ons aan het denken gezet want 

we zijn nog steeds van mening dat de Seniorenvereniging als vereniging een boel te bieden heeft aan 

onze leden. Ook andere dorpen hebben problemen om functies ingevuld te krijgen. Daarom hebben we 

voorzichtig gepolst in de nabije dorpen of zij openstaan voor een fusie. Ook is een samenwerking met 

ook Bladel en Hapert overwogen, maar die dorpen zijn groot genoeg om zelfstandig door te gaan. 

We denken dan aan een fusie op bestuurlijk niveau en een activiteitencommissie in elk dorp, zodat de 

plaatselijke betrokkenheid behouden kan worden. Natuurlijk kan een zulk ingrijpende beslissing niet 

genomen worden zonder uw mening en goedkeuring. Hij verzoekt de aanwezigen dan ook 

nadrukkelijk hun mening hierover te geven. En goedkeuring om met KBO Casteren en KBO Netersel 

het traject in te gaan om te komen tot een bestuurlijke fusie. Uiteraard wordt een definitief voorstel tot 

fusie in een volgende Ledenvergadering ter stemming gebracht. Het gaat nu alleen om het voornemen 
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tot een samenwerking/fusie. Denk en praat er tijdens de pauze even over na, dan horen we daarna 

graag of we verder kunnen in dit traject. 

 

11. Pauze, met een drankje en lekkere hapjes 

 

Vervolg agendapunt 10, Bestuurlijke samenwerking 

De voorzitter beantwoordt de vragen die er leven en geeft waar nodig een toelichting op het voorstel. 

Duidelijk wordt aangegeven dat het wel een fusie betreft (met bijvoorbeeld een nieuwe 

verenigingsnaam) waarbij de lokale betrokkenheid en activiteiten blijven bestaan. En ook dat de 

Algemene Ledenvergadering op ieder moment in het proces kan aangeven of we stoppen of doorgaan.  

De drie dorpen leveren ieder ten minste twee personen voor in het bestuur.  

Na een stevige discussie, waarbij vooral het voorstel om te onderzoeken of het mogelijk is 

samenwerking te zoeken met andere verenigingen binnen Hoogeloon aan de orde is, wordt besloten om 

met een schriftelijke stemming de mening van de aanwezigen te peilen. Op de vraag ‘Gaan we door 

met het overleg om eventueel te komen tot een bestuurlijke samenwerking (fusie)?’ antwoorden 26 

aanwezigen met ‘ja’, 24 met ‘nee’ en 2 zijn neutraal. Hiermee krijgt het bestuur, zij het met een zeer 

krappe meerderheid, groen licht om, geheel vrijblijvend, door te gaan met de besprekingen met KBO 

Casteren en KBO Netersel. 

In de Algemene Ledenvergadering in 2024 wordt dit onderwerp opnieuw geagendeerd. 

 

12. Nieuwe activiteiten 

Omdat we graag willen weten of er behoefte is aan nieuwe activiteiten is met de uitnodiging voor de 

ledenvergadering een inventarisatie-formulier meegestuurd. We hebben een aantal formulieren 

terugontvangen, en zullen aan de gang gaan met de suggesties. 

 

13. Zingeving en identiteit 

Hanneke de Groot geeft een toelichting over wat KBO-Brabant en wij als seniorenvereniging te bieden 

hebben op het gebied van zingeving en identiteit. Er zijn drie initiatieven: Ons gesprek, Klavertje vier, 

Samen beslissen. Ze licht ze een voor een toe: 

Ons gesprek, een een-op-een-gesprek met een speciaal hiervoor opgeleide vrijwilliger, die goed kan 

luisteren. Is niet bedoeld om dingen op te lossen. Dat kan eenmalig zijn, of vaker naar behoefte. Bij 

KBO-Brabant kun je zo’n gesprek aanvragen 

Klavertje Vier, gaat vooral om ontmoeting, rondom een thema, met kleine groep en volgens bepaalde 

regels. Het is een dialoog, dus geen discussie. Hier heeft ook informatie gestaan in de Ons, Hanneke is 

toen de opleiding tot gespreksleider gaan volgen. 

Samen beslissen, is een groter thema en gaat vooral over de medische kant: welke zorg is nuttig voor 

mij. Met jezelf als ‘patiënt’, met de zorgverlener en mantelzorger. In de Ons van deze maand staat er 

een artikel over. Ook als afdeling kunnen we zelf een bijeenkomst organiseren. Als er belangstelling 

voor is, zal Hanneke het oppakken, eventueel samen met de Zorgcoöperatie. 

De voorzitter bedankt Hanneke voor haar uitleg. 

14. Rondvraag  

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.  

 

15. Sluiting 

De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun komst en hun inbreng in de misschien wat te lang 

lopende discussie en sluit de vergadering om 16.45 uur. 

 

 

 
 

Rianne Beerens 

4 maart 2023  
 


