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Verslag algemene jaarvergadering 7 MAART 2017 D’n Turfberg. 47 Personen aanwezig.  

Afwezig met bericht: dhr. Harry v.d. Heuvel. 
 

 
1. Opening.                                                                                                                                                                                                                                      
De voorzitter, Leny Peels, heet iedereen hartelijk welkom. 
Aan de hand van een powerpoint presentatie zal de voorzitter toelichting geven op het afgelopen 
jaar 2016 en een vooruitblik op 2017. 

Echter, allereerst heeft de voorzitter een leuke mededeling. Sinds zeer recent  hebben we een 

banner voor onze afd. Veel KBO afdelingen hebben al zo’n banner. Er is gekozen voor een 
moderne, frisse uitstraling. Deze banner zal gebruikt worden tijdens officiële gelegenheden en 
feestjes. De belangrijkste items die op de banner staan zijn: ontmoeting, aandacht, informatie en 
belangenbehartiging. 

- Ontmoeting: tijdens de talloze activiteiten. Samen met andere leden kunnen leuke dingen 

ondernomen worden. Ook kan men elkaar ontmoeten tijdens de inloopmiddag op dinsdag, 
de samen eten middag, de Kerstmiddag of tijdens een van de jaarlijkse reizen. 
 

- Aandacht. Dit staat hoog in het vaandel en KBO afd. Valkenswaard probeert er dan ook 
zoveel mogelijk voor haar leden te zijn. Hulp kan geboden worden door de 
ouderenadviseur, de cliëntondersteuner, door de thuisadministrateur, bij het invullen van 
de belastingpapieren. Als men een bezoek wil van de ziekendienst, of een ander lid van de 

werkgroep ledenzorg voor zo maar een praatje, kan een beroep op hen worden gedaan. 
  

- Informatie. De leden krijgen deze via de nieuwsbrief het Journaal, de website kbo-
valkenswaard.nl, tijdens de inloopmiddag en de informatie bijeenkomsten. 

 

- Belangenbehartiging. De gemeentelijke, collectieve belangenbehartiging wordt geregeld via 
de KBO Kring gemeente Valkenswaard en het SeniorenBelang Valkenswaard. Enkelen van 

onze bestuursleden hebben hierin zitting. Voor ondersteuning in de belangenbehartiging 
kan men ook terecht bij KBO Brabant.  

 
Voor 2017 staan er niet veel veranderingen op de planning. De activiteiten blijven gehandhaafd. 
Echter het bestuur staat altijd open voor nieuwe suggesties. Nieuwe ideeën zijn altijd welkom .  
Een afwijkende activiteit dit jaar is ons 65 jarig bestaan. Reden om een feestje te organiseren in de 

Hofnar en wel op zondagmiddag 7 mei vanaf 12.30 uur. Ook dan zal de nieuwe banner met trots 
getoond worden. De voorzitter vindt het wel erg jammer, dat er helemaal geen reactie is gekomen 
op de oproep vorig jaar om met hulp van onze leden dit jubileumfeest te organiseren. Onze 
afdeling telt ruim 1250 leden; zo weinig response is dan ook teleurstellend te noemen.  
Voor alle vrijwilligers, die dit al vaak jaren doen, spreekt de voorzitter haar waardering uit en 
neemt van de gelegenheid gebruik om hen nog eens hartelijk te danken voor hun inzet.  

Na het officiele gedeelte van de jaarvergadering zal Nico van de Wetering ons entertainen met 

Brabantse dialectliedjes en deze op een humoristische wijze aan elkaar praten. 
De voorzitter vraagt, alvorens over te gaan tot het officiële gedeelte van de vergadering, even 
stilte voor de overleden leden van het afgelopen jaar en voor de leden die het momenteel moeilijk 
hebben. 
 
 
2. Mededelingen / extra agendapunten. 

Iedereen heeft de agenda en de bijbehorende stukken ontvangen. Er zijn geen extra 
agendapunten. 
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3. Goedkeuring verslag algemene ledenvergadering  2016. 
Dhr. Prickaerts heeft een vraag m.b.t. de begroting 2016, op blz. 2. Hier staat vermeld dat de 
begroting 2016 een negatief resultaat van € 360,-- heeft. Dit bedrag zou niet kloppen met het 
exploitatieoverzicht dat hij ontvangen heeft. De voorzitter licht e.e.a. toe. Bij het programma 
LeaFin zijn per abuis verkeerde bedragen ingegeven, die niet meer gewijzigd kunnen worden. Deze 

zijn correct weergegeven in het Excel bestand. Hiervan dient dan ook uitgegaan te worden. De 

begroting 2016 met een negatief resultaat van € 360,-- is dan ook juist. 
Verder zijn er geen opmerkingen en hierbij wordt het verslag goedgekeurd met dank aan de 
notulist. 
 
 
4. Jaaroverzicht 2016. 
Het jaaroverzicht 2016 is met de uitnodiging voor deze vergadering meegestuurd. Er zijn geen op- 

of aanmerkingen gemaakt. Een aantal onderwerpen worden door de voorzitter nader vermeld. 
 
 
Bestuur in 2016. Samenstelling vanaf 31-03-2016: 
Leny Peels, voorzitter; Petra Verberne, secretaris; Peter Plompen, penningmeester; Jan Geurts, 
activiteiten; Walter Mertens, ledenzorg. 
 

 

Belangenbehartiging   
- Via KBO Kring gemeente Valkenswaard. Dit is een overkoepelende organisatie en 

bestaat uit de KBO afdelingen van Borkel en Schaft, Dommelen en Valkenswaard. De KBO 
Kring gemeente Valkenswaard bespreekt de belangen van hun leden met KBO Brabant en 
SeniorenBelang Valkenswaard. De Kring gaat ook gezamenlijke activiteiten organiseren. In 

2017 zijn dat de reizen, een informatie bijeenkomst over het levenseinde, een informatie 
bijeenkomst over eenzaamheid en de ledendag op 26 oktober a.s.  
De Kring heeft een algemeen bestuur en een kringraad. Het kringbestuur bestaat uit 2 
leden van elk van de 3 afdelingen. De kringraad bestaat uit alle bestuursleden van de 
betreffende afdelingen. 
                         

- Via KBO Brabant. Dit is de moederorganisatie die onze belangen provinciaal en landelijk 

behartigt en de afdelingen ondersteunt. 
 

- via SBV. SeniorenBelang Valkenswaard. Deze stichting is een overkoepelende organisatie 
van de ouderenbonden en van onafhankelijke senioren die de collectieve, dus algemene, 

belangen van alle senioren van Valkenswaard behartigt. Zij kunnen gevraagd en 
ongevraagd de gemeente en andere instanties advies en informatie geven en zitten 
regelmatig met de wethouder ouderenbeleid en zijn beleidsmedewerkers rond de tafel.  

Ook spreken de werkgroepen met tal van organisaties binnen Valkenswaard zoals 
Woningbelang, Cordaad, Valkenhof, Platform gehandicapten, wijkcommissies. 
  

- via Cordaad. Dit is een welzijnsorganisatie in Valkenswaard waar we terecht kunnen voor 
advies en vrijwilligers en waar we leden met vragen naar door kunnen verwijzen. Zij zijn 
gevestigd in de Hofnar, bij de bibliotheek. De leden kunnen er vrijblijvend binnenlopen voor 

advies. 
 
KBO  ouderenadviseur. Onze afdeling heeft de beschikking over een eigen, door KBO opgeleide 
ouderenadviseur: Walter Mertens. Een ouderenadviseur ondersteunt de leden op hun verzoek, 
verwijst, bemiddelt of adviseert vrijblijvend over regelgeving en voorzieningen op de terreinen - 
inkomen -recht -zorg - wonen -mobiliteit- participatie. Walter is ook de contactpersoon voor de 
werkgroep ledenzorg. 

 
KBO cliëntondersteuner. Jos Musters is door KBO Brabant gecertificeerd als cliëntondersteuner. 
In de Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) is geregeld dat een persoon die zorg en/of 
hulpmiddelen nodig heeft en dat via de gemeente (Wmo-loket) gerealiseerd wil zien, een beroep 
kan doen op een onafhankelijke ondersteuner. De taak van die cliëntondersteuner is om naast de 
hulpvrager te staan, hem te ondersteunen bij de aanvraag, hem te voorzien van info, advies. 
Aanwezig te zijn bij het onderzoeksgesprek, het zogenaamde keukentafelgesprek. De 

verslaglegging te bewaken en – indien nodig- ondersteuning te bieden bij het indienen van een 
bezwaarschrift. 
SeniorenBelang Valkenwaard heeft een groep cliëntondersteuning opgericht waarin zowel Jos als 
Walter zitting hebben. Samen met de ouderenadviseurs van de andere afdelingen kunnen zij 
ingezet worden voor de senioren binnen onze gemeente. 
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Activiteiten 
In de vaste activiteiten is niet veel verandering gekomen t.o.v. de activiteiten van 2016, 
te weten: line dance, kienen, schilderen, biljarten, fietsen, koersballen, wandelen, orkest, reizen, 

buffetten, kerstmiddag, inloopmiddag, Tablet-café in samenswerking met leerlingen van WereDi. 

De Sinterklaasmiddag komt in 2017 te vervallen, i.v.m. de te vele acitiviteiten in deze periode. 
Hiervoor in de plaats komt een voorjaarsmiddag. I.v.m. het 65-jarig jubileumfeest in mei, wordt 
daar pas in 2018 mee gestart.  
Ook is het bestuur druk bezig met een nieuwe activiteit voor in de wintermaanden: stijldansen. 
Deze zou in de Horizon kunnen plaatsvinden. Ook is deze activiteit reeds begroot voor 2017. Het 
bestuur is nog naarstig op zoek naar een docent. 
De leden konden ook weer terecht bij onze belasting invuldienst voor het gratis invullen van hun 

belastingpapieren.                                       
De kortingen-commissie zorgde weer voor leuke kortingen bij diverse winkels en bedrijven. 
Achter in het groene informatieboekje staat hiervan een overzicht. Wijzigingen hierin worden in het 
Journaal vermeld.  
De werkgroep ledenzorg bezocht de thuiswonende leden geboren in 1931, 1932 en 1933; de 40- 
50-en 60-jaar getrouwde paren, de leden die 25-jaar lid zijn van onze afdeling. Ook is er een 
aantal zieken bezocht en hebben partners van overleden leden een uitnodiging tot gesprek 

gekregen.  

 
Verdeling van de leden. 
Het ledenaantal blijft ongeveer hetzelfde. Nu bedraagt dit +1250. Wel is er een verschuiving waar 
te nemen in de leeftijdsopbouw; het ledenaantal tot 65 is gedaald, zo ook de groep van 85 jaar en 
ouder. 

 
Er zijn geen vragen over het jaaroverzicht van 2016 en wordt hierbij goedgekeurd. 
 
 
5. Beleidsplan 2016-2020. 
Het beleidsplan is in 2016 goedgekeurd en geldt van 2016 t/m 2020. Hierin staat vermeld wat de 
missie, de doelstelling en de visie is. Tevens hoe bestuurlijk-organisatorisch gewerkt wordt. 

 
 
6. Financieel overzicht. 
Balans 2016. De penningmeester, Peter Plompen, licht de balans toe. We zijn mooi binnen de 

begroting gebleven. De reservering voor het jubileum zal in 2017 benut worden en dat betekent 
dan een vermindering van ons spaarsaldo.  
 

Begroting 2017 . De penningmeester geeft een toelichting op de begroting. De begroting voor 
2017 heeft een positief resultaat (€ 2.525,--). Er is o.a. een bedrag van € 1250,-- gereserveerd 
voor aan te schaffen apparatuur.  
Er is voor 2017 nog uitgegaan van de voorlopige toegezegde gemeentelijke subsidie.  
Dhr. de Werdt stelt de vraag waarom de bijdrage reizen voor 2017 op € 0,00 begroot is. Bij 
uitgaven staat hiervoor een bedrag van € 750,--. De penningmeester licht dit toe, deze activiteit 

valt voortaan onder de KBO Kring gemeente Valkenswaard. Echter er is een garantiestelling van  € 
250,-- per reis gereserveerd.  
Verder zijn er geen vragen.  
 
Kascontrole commissie. De samenstelling kascontrole 2016 was: dhr. P. Arts en Jan Sanders. 
Echter de kas is gecontroleerd door Mevr. Tilborghs en dhr. J. Sanders. Jan Sanders geeft een 
toelichting op de kascontrole. Alles is goed doorgenomen en uitvoerig gecontroleerd op 07-03-17. 

De penningmeester wordt decharge verleend voor het financiele beleid.  
Samenstelling kascontrole 2017. Dhr. Pinkaerts en Jos Musters. Als reserve stelt Pieter Arts zich 
beschikbaar.  
 
Contributie. De contributie is in de jaarvergadering 2016 voor dit jaar vastgesteld op  
€ 22,50. De afdracht naar KBO Brabant is t.o.v. 2016 niet gewijzigd en bedraagt  
€ 11,93. Indien de gemeentelijke subsidie tegenvalt en KBO Brabant een verhoogde afdracht gaat 

vragen, kan dit reden zijn tot contributieverhoging in 2018. Dit zal dan in in een extra 
ledenvergadering ter goedkeuring aan de leden voorgelegd worden. De vergadering gaat hiermee 
akkoord 
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7. Bestuursverkiezing. 
Jan Geurts is aftredend, maar stelt zich herkiesbaar. De vergadering gaat hiermee akkoord. 
Als nieuw bestuurslid hebben we Jan Sanders bereid gevonden om toe te treden tot ons bestuur. 
De vergadering gaat akkoord met de aanstelling van Jan Sanders als nieuw bestuurslid. In de 

volgende bestuursvergadering zal Jan Sanders aangesteld worden als penningmeester. Peter 

Plompen zal dan als 2e penningmeester benoemd worden en voor algemene zaken ingezet worden.  
In 2018 lopen er van 3 bestuursleden de termijnen af. Voor de voorzitter is dat het 3e termijn en 
moet dan stoppen binnen het bestuur. Ook de termijn van Petra Verberne en Peter Plompen lopen 
af. Het is dus zeer wenselijk dat het bestuur uitgebreid gaat worden. Leny doet dan ook een beroep 
op de leden eens serieus te denken over een rol binnen ons bestuur.  
 
8. Rondvraag. 

Jos Musters heeft van een aantal cliënten te horen gekregen dat ze nog geen brief hebben 
ontvangen m.b.t. het invullen van de belastingpapieren. Peter Plompen is hiervoor coördinator. Jos 
geeft betreffende namen door aan Peter, die contact met deze leden zal opnemen.  
Jan Sanders doet een verzoek aan de vergaderingen om bij de betaling van de contributie ook het 
lidmaatschapsnummer te vermelden. Vooral bij veel voorkomende namen, is het niet te doen om 
zonder lidmaatschapsnummer het juiste lid te traceren.  
 

De volgende ledenvergadering is vooralsnog gepland op 13 maart 2018 

De voorzitter sluit de algemene ledenvergadering en dankt de aanwezige leden voor hun getoonde 
interesse en aandacht. Ook spreekt zij nogmaals dank uit aan de talloze vrijwilligers die meehelpen 
bij de diverse actitiviteiten.  
Na een pauze wordt het woord gegeven aan Nico van de Wetering en zijn compagnon Rob die het 
entertainment zullen verzorgen. 

 
7 maart 2017 
Petra Verberne, notulist 

 


