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NOTULEN	
ALGEMENE	LEDENVERGADERING		
d.d.		8	MAART	2017	

	
	

	
 

De vergadering wordt bijgewoond door 95 leden. Een presentielijst deed de ronde. 
 

Aanwezig is het voltallige bestuur: Ton Schepers (voorzitter), John Pezie (secretaris) Peter 
Groenendaal (penningmeester), Maria Hagelaar en Jacobine Wouters. 
Notulist  is John Pezie.  
 
 

Van de volgende 52 leden is een afmelding ontvangen:		

Hr.	en	Mevr.	A.	Barten,	Hr.	en	Mevr.	K.	Biemans,	Hr.	W.	van	Bohemen,	Hr.	J.	Bouwmans,	Mevr.	M.	Brouwers	,	Mevr.	
J.	van	de	Burgt,	Hr.	en	Mevr.	Cardinaal,	Mevr.	R.	van	Deurzen,	Hr.	en	Mevr.	P.	van	Doorn,	Hr.	en	Mevr.	Tonnie	
Gijsbers,	Hr.	en	Mevr.	M.	Huits,	Hr.	A.	Janssen,	Hr.	J.	Janssen,	Hr.	en	Mevr.	De	Jong,	Hr.	van	de	Kam,	Hr.	en	Mevr.	L.	
Kivits,		Mevr.	T.	Kuppens,	Mevr.	G.	van	Leeuwen,	Mevr.	T.	van	Lieshout,	Hr.	en	Mevr.	L.	Migchels,	Hr.	van	Maurik,	Hr.	
en	Mevr.	J.	Nooijen,		Mevr.	J.	Pezie,	Hr.	H.	Rooijakkers,	Mevr.	N.	Sanders,	Mevr.	C.	Schulte,	Hr.	F.	Senders,	Mevr.	F.	
Slegers,	Mevr.	J.	Smulders,	Mevr.	M.	Sterken,		Mevr.	N.	Swinkels,	Hr.	en	Mevr.	Tiny	Swinkels,	Hr.	en	Mevr.	Terheijne,	
Mevr.	C.	Verschuuren,	Mevr.	L.	Verspaget,	Hr.	en	Mevr.	J.	Vink,	Mevr.	F.	de	Vries,	Hr.	en	Mevr.	Van	Wetten,	

	
1.  OPENING VOORZITTER  
     -  De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. 
     Hij spreekt de wens uit dat iedereen actief aan de vergadering zal deelnemen en dat iedereen  
  duidelijk zijn of haar wensen kenbaar zal maken.  
 
2.  HERDENKING VOORZITTER  
 
 De voorzitter vraagt een moment stilte om onze overleden leden te gedenken. 
 
3.  MEDEDELINGEN 

De KBO probeert zo goed mogelijk op te komen voor de belangen van 50-plussers op lokaal 
niveau en daarbij proberen we een goed ouderenbeleid in de Gemeente  Laarbeek te 
bevorderen. 

We voelen ons medeverantwoordelijk voor zowel de hulpbehoevende- als voor de jonge, vitale 
senioren. Hierin is toch een groot verschil ontstaan. Meer en meer wordt verwacht dat de vitale 
senioren zich mede inzetten voor de hulpbehoevenden. 

We zijn en blijven een organisatie van vrijwilligers en zonder hun belangeloze inzet en 
betrokkenheid kunnen wij absoluut niet bestaan. Het bestuur spreekt haar waardering uit aan 
allen die zich hebben ingespannen voor onze vereniging en we wensen dat we ook de komende 
jaren in dezelfde sfeer veel voor elkaar kunnen betekenen. 
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3. GOEDKEURING VERSLAG ALGEMENE VERGADERING D.D. 9  MAART  2016 
 De notulen worden door de vergadering, zowel tekstueel als inhoudelijk, zonder opmerkingen 
 goedgekeurd.   
 
4. JAARVERSLAG SECRETARIS (VERKORT) EN VASTSTELLING JAARVERSLAG   

Het bestuur kwam 12 maal bij elkaar voor bestuursvergaderingen en meerdere malen in 
wisselende samenstellingen t.b.v. bespreking van het beleidsplan, begeleiding van allerlei 
onderwerpen en activiteiten. Antonet Hendriks trad af als penningmeester en Peter Groenendaal 
nam deze taak van haar over. John Pezie ging een tweede termijn als secretaris aan. 

We hebben 3 EDUCATIE bijeenkomsten gehad over onderwerpen als Palliatieve zorg in een 
hospice, toneelstuk over dementie en gezond eten 

3 CULTUUR onderwerpen: Deelname aan de Museumplusbus naar het Rijksmuseum in 
Amsterdam, een meerdaagse kunstcursus, begeleid door Willem van Roij en de jaarlijkse 
filmcyclus 

4 maal kwamen we bij elkaar in de grote zaal van de Dreef voor een gezellige middag: 
Nieuwjaarsbijeenkomst, Jaarvergadering, de seizoen opening die tevens de viering van ons 65-
jarige bestaan was en de kerstviering. 

3 grote, gezellige activiteiten : De seizoensluiting werd gehouden op de Heikant, de Dag van de 
Ouderen werd gehouden samen met de andere KBO’s van Laarbeek in Lieshout. De seizoen 
opening werd gehouden in de Dreef. 

8 maal waren we in de gelegenheid om te dansen in de Couwenbergh, met als hoogtepunt het 
AauwFiepenbal. 

De nieuwe excursiegroep organiseerde 6 excursies naar verschillende interessante 
bestemmingen. De deelname was goed.  

Er was een dagtocht naar Leerdam. En een bustocht naar de Breifabriek Marciënne.                    
De meerdaagse reizen gingen helaas niet door wegens te weinig belangstelling.  

2 maal gingen we op Bedevaart: naar Handel en Mariahout. 

We namen helaas afscheid van de  “Samen eten” groep wegens te weinig deelname. 

Wekelijks gingen we bij goed weer samen fietsen, met als hoogtepunt twee dagfietstochten in de 
zomer. 

Wandelen deden we maandelijks, tijdens de korte afstand- en lange afstand wandeltochten. 

We namen deel aan een leuke middag voor alle Laarbeekse senioren in het openluchttheater in 
Mariahout. Beter bekend als “Ten Blakke” 

Voor onze supersenioren hielden we  een gezellige middag met broodmaaltijd in Zonnetij op 
kermismaandag. 

Er waren ook andere cursussen: Pc-cursussen, een bridgecursus, een quiltcursus en natuurlijk 
de Kunstlezingen. 

Wekelijks konden we bridgen, biljarten, beeldhouwen, kaarten, koersballen, gymen,  yoga, 
handwerken, binnenlopen bij de pc-club. 



Notulen	jaarvergadering	KBO	Aarle-Rixtel	d.d.	8	maart	2017	 Pagina	3	

	

Tweewekelijks konden we kienen en quilten. 

De KCK ging er maandelijks op uit en bezocht allerlei leuke, culturele, bestemmingen. 

En……natuurlijk onze cabaretgroep. Regelmatig kwamen ze bij elkaar om te “oefenen”, waardoor 
ze in staat waren prachtige voorstellingen te geven.  

We namen deel aan de Gezondheidsrace. Daarvoor moesten we een aantal evenementen 
organiseren. KBO-vrijwilligers hebben een hobbytuin aangelegd voor geestelijk gehandicapte 
kinderen. Tevens werd het langste stokbrood (130 meter Croque Messieurs) samengesteld. 

Dan is er nog een groep die ons na aan het hart ligt:  de redactie van de Seniorenwijzer, de 
redactie van onze website en de bezorgers van de ONS en Seniorenwijzer. 

Het is goed om te zien dat het enthousiasme en de tijd, die de vele vrijwilligers aan de vereniging 
geven, een vaste basis vormen om dat allemaal mogelijk te maken. Om niemand te vergeten,  
hebben we geen namen genoemd. 

Er volgde een luid applaus voor alle vrijwilligers !!      

 Vaststelling jaarverslag 2016 
 Er kwamen geen opmerkingen. 

Het jaarverslag 2016 is door de vergadering vastgesteld. Het wordt gepubliceerd op onze 
website. 

 
5. FINANCIEEL JAARVERSLAG  DOOR DE PENNINGMEESTER 
 Het financieel jaarverslag werd tijdens de vergadering uitgedeeld en naderhand weer ingenomen. 

Uit het verslag van onze penningmeester, Hr. Peter Groenendaal, blijkt dat onze vereniging een 
financieel gezonde vereniging blijft.   
Bij de organisatie van de vele activiteiten hebben zich geen financiële problemen of tegenvallers 
voorgedaan. Wel werd het budget voor het 65-jarige jubileum overschreden door een te laag 
ingeschat aantal deelnemers. De gemeente bouwt geleidelijk de subsidie af. 

 Eindconclusie: Wij zijn goed in staat om al onze plannen voor 2017 volledig te realiseren. 
 

Er werd één vraag gesteld: Hoe bouwt de gemeente de subsidie af ? Peter licht toe dat de 
gemeente besloten heeft subsidie te verlenen op aantal leden vanaf het 65e jaar. 

  
6. VERSLAG KASCOMMISSIE DOOR DE LEDEN VAN DEZE COMMISSIE  
 Hr. Hans van Roij en Mevr. Ria Bekkers.. 

Mevr. Bekkers deed het woord en las het reeds ingediende verslag voor, waarin wordt gemeld 
dat zij samen met de Hr. van Roij de boekhouding over het jaar 2016 heeft  gecontroleerd en 
akkoord  bevonden. 
De kascommissie is zeer onder de indruk van de zeer verzorgde en deskundige wijze waarop de 
financiële administratie door de penningmeester is gevoerd.  

     Mevr. Bekkers adviseert de aanwezigen om de penningmeester te déchargeren.  
Het beleid van de penningmeester en het financieel jaarverslag werd door alle leden, zonder 
opmerkingen, goedgekeurd. 
De Penningmeester en het bestuur werd door de vergadering onder applaus, ontheven van haar 
verantwoordelijkheden met betrekking tot het door haar gevoerde beleid over het jaar 2016. 

 

 De voorzitter dankt de kascommissie hartelijk voor de door haar uitgevoerde financiële controle. 
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7. BENOEMING KASCOMMISSIE 2017 
Aftredend is Hr. H. van Roij.  Het reservelid, Mevr. Tinie Vlamings, heeft zich bereid verklaard toe 
te treden.  
Voor de controle van het financieel verslag over het verenigingsjaar 2017 wordt de kascommissie  
nu gevormd door de dames Ria Bekkers en Tinie Vlamings. 
 

 Mevr. Ria Bekkers is volgend jaar aftredend. 
 Als nieuw reservelid heeft zich aangemeld Hr. Peter Hoeben. Hij werd als zodanig benoemd. 
 
8. BESTUURSVERKIEZING 
 Er zijn bij het secretariaat geen tegenkandidaten voorgedragen voor een bestuursfunctie. 
 
 Aftredend en herkiesbaar is bestuurslid Jacobine Wouters. 
 Zij werd bij acclamatie herkozen voor een periode van 3 jaar. 
 
 Het bestuur wordt met één persoon uitgebreid, in de functie van algemeen bestuurslid. 
 Kandidaat bestuurslid is Mevr. Bea van den Berk. 

Zij heeft al ongeveer een jaar onze bestuursvergaderingen bezocht, dus eigenlijk al een periode 
meegedraaid als bestuurslid. Daardoor heeft zij alle aspecten van onze vereniging kunnen 
ervaren en met ons kunnen bespreken.  
Wij zijn er erg blij mee dat zij heeft besloten zich beschikbaar te stellen .  

De voorzitter heet haar namens de leden en het bestuur van harte welkom. 

  
9. RONDVRAAG 

Geen vragen 
 

 
10. SLUITING 

De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun betrokkenheid en inbreng en deelt de aanwezigen 
mede dat hiermee de vergadering is afgelopen. Het bestuur biedt iedereen nog een kopje koffie 
aan en stelt voor nog even gezellig bij te buurten. 


