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              Maart, 3 2022 

Redactie: Leny Peels-Beks      E-mail: kbovalkenswaardsecretariaat@gmail.com   Website: www.kbo-valkenswaard.nl 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Beste leden, 

 

Deze keer een vol journaal maar dat betekent dat wij volop bezig zijn. Zeker nu weer van alles 

wordt opgestart en ons 70 jarig jubileum voor de deur staat. Ook de jaarvergadering op 5 april zorgt 

dat wij veel moeten voorbereiden. Wij vertrouwen erop dat onze plannen en activiteiten allemaal door 

kunnen gaan en er geen nieuwe maatregelen door de regering moeten worden genomen. 

Veel leesplezier en wellicht tot binnenkort. 

 

Peter Plompen, voorzitter 

 

HIEP HIEP HOERA  

Wij feliciteren hieronder de leden vanaf 90 jaar en wensen ze een fijne dag. 

Alle andere leden die in deze maand jarig zijn ook van harte gefeliciteerd. 

Op  4 maart wordt mevr. Toos Sweere-Tielen  95 jaar 

Op  8 maart wordt mevr. Schmitz-Gosenson  96 jaar 

Op  8 maart wordt mevr. Vogels 90 jaar 

Op 20 maart wordt mevr. v Laarhoven - Klomp 90 jaar 

 

CONTRIBUTIE                                                                        

Nog niet iedereen heeft de contributie voor 2022 betaald. Wij verzoeken u vriendelijk zo snel mogelijk, 

in ieder geval vóór 1 maart 2022, € 22,50 over te maken op rek.no. NL63 RABO 0152 9298 00,  

KBO Afdeling Valkenswaard. Graag met vermelding van uw lidmaatschapsnummer.  

Namens het bestuur, Gerard van Nimwegen, penningmeester. 

                                              
BELASTINGPAPIEREN INVULLEN 

Ook dit jaar zal KBO u helpen met het invullen van de belastingpapieren. 

U krijgt ruim op tijd een uitnodiging om de stukken en de machtiging in te leveren op een van de 

adressen van onze invullers. 

De persoonlijke brief volgt eind februari. LET OP laat u niet verleiden door E-mails of WhatsApp 

berichten om het met anderen te delen. Bij twijfel altijd even bellen met de Coördinator, 

Peter Plompen; 06-37 35 2401. Hier kunt u ook meer informatie vragen over het invullen. 

Het belastinginvul Team. 

 

HEEFT U VRAGEN, HULP NODIG of een wijziging door te geven?  

In het informatieboekje 2021 vindt u alle relevante adressen en telefoonnummers. 

Ook kunt u altijd een beroep doen op onze bestuursleden. Hun telefoonnummers vindt u ook in het 

informatieboekje. Kijk op onze website www.kbo-valkenswaard.nl of bel even met het secretariaat 

Tel.  040 – 20 43 697. Het informatieboekje 2022 komt na de jaarvergadering van 5-04-2022. 

 

ACTIVITEITEN EN JAARVERGADERING   

We kunnen weer van start! Zie hieronder voor het activiteitenoverzicht van maart en april. 

Voor informatie kunt u terecht bij de activiteitenbegeleiders. 

Ook vindt u in deze nieuwsbrief de uitnodiging voor de jaarvergadering op dinsdag 5 april 2022. 

mailto:kbovalkenswaardsecretariaat@gmail.com
http://www.kbo-valkenswaard.nl/
http://www.kbo-valkenswaard.nl/
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ACTIVITEITENOVERZICHT  

  

datum/dag tijd activiteit Locatie 

                          WEKELIJKS   

Maandag 14:00 - 16:00  Open repetitie KBO orkest t Pumpke 

Dinsdag 13:30 - 17:00 Inloop middag Turfberg 

Dinsdag 14:00 - 17:00  Line Dance 2 groepen De Horizon 

Woensdag 14:00 - 16:00 Koersballen              

Vrijdag 10:15 - 12:15 Tai Chi                     Geenhoven 

Vrijdag 14:00 - 16:30 Dansen                    Geenhoven 

Vrijdag 18:30 - 21:00 Biljarten                

    MAART   

Woe 02 09:30 Wandelen Turfberg 

Ma 07 09:30 - 12:00 Bestuursvergadering 

 Di 08 14:00 - 16:30 Kienen           Lugano 

Do 10 13:30 - 17:00 Schilderen De Horizon 

Vrij 11 09:30 Wandelen Turfberg 

Woe 16 09:30 Wandelen Turfberg 

Do 24 13:30 - 17:00 Schilderen De Horizon 

Vrij 25 09:30 Wandelen Turfberg 

Di 29   Journaal + ONS April   

Woe 30 09:30 Wandelen Turfberg 

    April   

Ma 04 09:30 - 12:00 Bestuursvergadering 

 Di 05 14:00 - 16:30 Jaarvergadering     Turfberg 

Vrij 08 09:30 Wandelen Turfberg 

Ma 11 13:30 Fietsen                 Start fietsen Nicolaaskerk 

Di 12 14:00 - 16:30 Kienen Lugano 

Woe 13 09:30 Wandelen Turfberg 

Do 14 13:30 - 17:00 Schilderen De Horizon 

Vrij 22 09:30 Wandelen Turfberg 

Ma 25 13:30 Fietsen Nicolaaskerk 

Di 26 13:30 - 16:00 70 jarig bestaan Inspiration Pont 

Di 26   Journaal + ONS Mei   

Woe 27 09:30 Wandelen Turfberg 

Do 28 13:30 - 16:00 70 jarig bestaan eventueel extra dag Inspiration Pont 

Do 28 13:30 - 17:00 Schilderen De Horizon 

 

Voor Koersballen en Biljarten is op het moment dat deze nieuwsbrief gedrukt wordt nog niet 

bekend wanneer en waar zij kunnen starten. 

 

OVERZICHT ACTIVITEITENBEGELEIDERS 

Activiteiten coördinator Jan Geurts   tel. 040 - 20 42 540 

Wandelen  Germa Compen    tel. 040  - 20 12 932 

Koersballen            Henja Wouters   tel. 040  - 20 15 870 

Biljarten  Nico v.d. Kraan    tel. 040  - 20 18 960 

Line Dance  Joke v.d. Kraan (Mien Charmant) tel. 040  - 20 18 960  

Fietsen  Joke en Nico v.d. Kraan  tel. 040  - 20 18 960 

Schilderen  Riet v. Moll     tel. 040  - 20 40 214  

KBO Orkest  Gerard Veurman    tel. 040  - 20 17 648 

Dansen  Peter Plompen    tel. 06    - 37 35 24 01 

Kienen  José Rijkers     tel. 06    - 20 65 86 43  

Tai Chi  Ine Willems                tel. 06    - 13 17 50 38  
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VERKIEZINGEN 16 maart 2022. 

Laat u stem niet verloren gaan. Wij als bestuur geven geen stemadvies. Maar ga in ieder geval 

stemmen op de partij waarvan u denkt dat zij iets kunnen betekenen voor de senioren in 

Valkenswaard. 

PRESENTATIE KBO REGIOREIS          

KBO Kring Heeze – Leende heeft in overleg met Ema Reizen voor 2022 niet één maar twee reizen 

voor de regio KBO afdelingen samengesteld. 

De  eerste- 8 daagse- reis vertrekt op 24 juli en gaat naar Oberperfuss in Oostenrijk. 

De tweede- 5 daagse- reis vertrekt op 13 september en gaat naar Ootmarsum in Twente. 

Maandag 14 maart om 10.00 uur is er in dorpshuis Het Perron,Rabozaal, Schoolstraat 48, Heeze een 

presentatie van deze reizen waarbij u d.m.v. foto’s een indruk krijgt van het hotel en de excursies die 

gemaakt gaan worden. Twijfelt u of een georganiseerde reis iets voor u is, kom dan naar de 

presentatie. Meer informatie in de flyers die aan te vragen zijn bij het secretariaat van de afdeling 

(kbovalkenswaardsecretariaat@gmail.com of tel. 20 43 697)  of bij Liesbeth Lingers 

(liesbeth.lingers152@gmail.com). Aanmelden voor deze reizen kan tot 15 april a.s. 

 

 

Meewerken aan de Seniorenmarkt 2022? 

U kent de Seniorenmarkt! Een middag vol informatie en volop gezelligheid in de Hofnar, 

speciaal voor senioren. In 2022 kan dat hopelijk weer. Dit evenement is gepland op 

zaterdag 24 september. 

De ouderenbonden en het SeniorenBelang Valkenswaard (SBV) weten dat er altijd vragen en 

opmerkingen zijn over hulp-, zorgverlening en ontspanning. En dat het nuttig en nodig is om de 

mensen op de hoogte te houden van ontwikkelingen.  

In de taakverdeling van de SBV-leden drukt de organisatie van de jaarlijkse Seniorenmarkt te veel op 

enkele mensen. Vandaar dat assistentie gezocht wordt 'in brede kring'.  

Bij u dus, de leden van de bond, legt het SBV de vraag neer: wie is bereid mee te werken in de 

organisatie van de Seniorenmarkt. Samen met een SBV bestuurslid, een secretaris, en aan de hand 

van een draaiboek wordt de Seniorenmarkt van 24 september voorbereid en verzorgd.  

Vanaf maart is er overleg in een vier- à vijftal bijeenkomsten overdag en op de 24e september bent u 

natuurlijk de gehele dag in touw. Het gaat om de Seniorenmarkt van 2022, daarna zien we wel weer 

verder. Heeft u interesse? Wilt u er eerst meer over weten? Het secretariaat van het SBV is het 

contactadres; mail naar secretariaat.sbv@gmail.com 

 

NIEUWS VAN KBO-BRABANT 

Rode Kruis hulplijn 

Rode Kruis Nederland heeft samen met vrijwilligers van KBO-Brabant een hulplijn opgericht. 

U kunt hen bellen via 070 – 44 55 888 van maandag t/m vrijdag tussen 9:00 en 17:00 uur.  

Sociale woninghuur verruimd 

Per 1 januari 2022 is de toewijzing van sociale huurwoningen voor senioren verruimd. Met alleen AOW 

(of AOW met een klein pensioen) maar wél met een vermogen boven de zorgtoeslaggrens (in 2022: € 

120.020 voor alleenstaanden en € 151.767 voor een echtpaar), bijvoorbeeld uit de verkochte of nog te 

verkopen eigen woning, mogen senioren nu ook naar sociale huurwoningen met een huurprijs boven 

633,25 euro per maand.  

Op de hoogte zijn en blijven 

Wilt u op de hoogte gehouden worden van de laatste berichten van KBO-Brabant? 

Ga dan naar de website www.kbo-brabant.nl en scrol naar het einde van de pagina. 

Daar treft u in de band onder aanmelden “nieuwsbrief Ons Actueel” aan. 

Bewaar ONSjes 

Bij deze nieuwsbrief en het magazine ontvangt u ook een “ONSje”. Zeer de moeite waard om te lezen 

en goed te bewaren !  

 

Verslagen van de bestuursvergaderingen van de afdeling zijn op te vragen bij het 

secretariaat. 

 

Kijk ook eens op www.kbo-valkenswaard.nl voor de laatste foto’s.  

mailto:kbovalkenswaardsecretariaat@gmail.com
mailto:liesbeth.lingers152@gmail.com
mailto:secretariaat.sbv@gmail.com
http://www.kbo-brabant.nl/
http://www.kbo-valkenswaard.nl/
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Met dank aan onze vrijwilligers 

VALT HET VOLGENDE JOURNAAL EN MAGAZINE “ONS”  BIJ U IN DE BUS IN DE WEEK VAN 28 

maart 2022 . 

 

VAN NAAR DE ZONNIGE KANT KIJKEN, 
 WERD NIEMAND OOIT BLIND. 

 
INBRENG VAN LEDEN voor het Journaal                     

Wij zouden het op prijs stellen als u een bijdrage wilt leveren aan onze nieuwsbrief. 

Dit kan met een gedicht of een verhaal. In ABN of dialect alles is welkom. De 

inzending voor het Journaal van april graag insturen voor 16-03-2022 naar 

kbovalkenswaardsecretariaat@gmail.com of Dommelseweg 155. Deze keer een 

bijdrage van Jose Compen. 

                   WARM HART 

  

Wanneer ben je te moe om moe te zijn, 

Als je leven wordt beheerst door pijn. 

 Wanneer je een dag hebt vol tegenslagen 

En de pijn niet langer kan verdragen. 

 Tegen beter weten in hoop je op een wonder, 

Laat er iets gebeuren, maak me gezonder. 

 Altijd weer die hoopvolle gedachten, 

Terwijl je weet dat je niets mag verwachten. 

 

 Doe iets met de rest van je leven, 

Probeer er een leuke draai aan te geven. 

 Put energie uit de mooie dingen om je heen, 

Laat de zon je hart verwarmen gelijk een koude 

steen. 

 Met een hart vol liefde en een blij gemoed, 

Worden heel veel dagen toch nog goed. 

 

  

Onderstaand weer een nieuwe uitdaging. Veel plezier met het invullen.                                            

U kunt de oplossing inleveren op 15 maart tijdens de inloopmiddag in de Turfberg. De oplossing van de 

puzzel van november was Nieuwjaarsduik. Het prijsje is inmiddels uitgereikt aan de winnaar.

 

 

 

mailto:kbovalkenswaardsecretariaat@gmail.com
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Afdelingen 

Borkel en Schaft, Dommelen, 

Valkenswaard 
Bij onze afdelingen kunt u terecht voor ontmoeting en 

gezelligheid maar ook voor beweging. 

De activiteiten zijn voor alle leden van de 3 afdelingen 
toegankelijk. Zie hieronder wat wij u te bieden hebben. 

                          

          

  Dansen  Kienen     Wandelen           Fietsen       Line Dance 

                            

Schilderen          Biljarten             Tai Chi            Koersballen       

 

                          
                             Jeu de boules                             Darten 

 

Voor informatie kunt u terecht bij: 

KBO Borkel en Schaft mevr. Annie Roothans    tel. 040-20 68 433   

     e-mail: kboborkelenschaft.secretariaat@gmail.com 

 

 KBO Dommelen          dhr. Leo van de Kerkhof       tel. 040-20 19 431    

                                        e-mail: kbodommelen@onsbrabantnet.nl 

 

KBO Valkenswaard         dhr. Jan Geurts               tel. 040-20 42 540   

                                        e-mail: kbovalkenswaardactiviteiten@gmail.com 

 

Website afdelingen en kring: www.kbo-valkenswaard.nl 

mailto:kboborkelenschaft.secretariaat@gmail.com
mailto:kbodommelen@onsbrabantnet.nl
mailto:kbovalkenswaardactiviteiten@gmail.com
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UITNODIGING 70 Jarig Bestaan VAN ONZE AFDELING 

op 26 april 2022 

 

Beste mensen, 

 

In mei 2022 bestaan wij 70 jaar en dat gaan wij vieren! 

Hierbij nodigen wij onze leden uit voor een ontspannende middag op 26 april 2022 bij Inspiration Point, 

Maastrichterweg 13. 

De middag begint om 13:30 uur en zal rond 16:00 uur eindigen. 

Voor een drankje en een hapje wordt gezorgd. Ondertussen kunt u genieten van een vrolijke show 

speciaal op ons afgestemd. Er zijn voor u geen kosten aan verbonden. 

 

Om alles in goede banen te leiden, willen wij wel weten wie er gaan komen. 

Als u wilt komen dan graag voor 15 maart 2022 een e-mail naar 

kbovalkenswaardledenad@gmail.com of een briefje in de bus bij Carolusdreef 99. 

Zie daarvoor de invulstrook. 

 

Gezien de capaciteit van de zaal kunnen er maximaal 225 personen aanwezig zijn. Mocht het animo 

veel meer zijn dan gaan wij op donderdag 28 april nog eens hetzelfde feestje vieren.  

Aanmeldingen zijn op volgorde van binnenkomst. We gaan in 1e instantie uit van 26 april met een optie 

op 28 april. 

Als er te veel aanmeldingen komen dan krijgen de leden die het langste lid zijn voorrang. 

Helaas kan dit niet anders in verband met de kosten en het ontbreken van grotere accommodaties in 

Valkenswaard. 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Invulstrook. 

 

Aanmelding voor Inspiration Point op 26 april van 13.30 tot 16.00 uur.   

 

Naam: ………………………………………………………… Adres: ……………………………………………. 

 

Lidnummer: ………………………………………………. Tel.nummer:……………………………………… 

 

E-mail adres: ……………………………………………… 

 

aankruisen of u eventueel ook op donderdag 28 april kunt 

0   kan op 28.4.2022 

0   kan niet op 28.4.2022 

 

Aanmelding mailen naar kbovalkenswaardledenad@gmail.com 

of inleveren op Carolusdreef 99. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kbovalkenswaardledenad@gmail.com


                                           
 

Pagina 7 van 10 
 

 Secr. Dommelseweg 155  Tel.   040-2043697  

      5554 NP Valkenswaard      

      Bankrek.no. NL27RABO 0111 80 1575   

      e-mail  : kbovalkenswaardsecretariaat@gmail.com 

      Website: www.kbo-valkenswaard.nl  

 
 

UITNODIGING VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING 2022 

Hierbij nodigt het bestuur van KBO afdeling Valkenswaard haar leden uit tot het bijwonen van de 

Algemene Ledenvergadering 2022. 

Tijdens deze ledenvergadering zullen wij het jaar 2021 evalueren en onze plannen voor 2022 met u 

bespreken.  

Tevens wordt er informatie verstrekt over onze werkwijze en contacten.  

Voor nieuwe leden een goede gelegenheid om goed geïnformeerd te worden en vragen te stellen. 

 

Datum  : Dinsdag 5 april 2022 

Tijd  : 14:00 uur (zaal open vanaf 13:30 uur) tot 16:30 uur 

Locatie : buurthuis d’n Turfberg, van der Clusenstraat 4A 

 

U kunt nog agendapunten toevoegen; deze s.v.p. vóór 28 maart indienen bij het secretariaat: e-mail: 

kbovalkenswaardsecretariaat@gmail.com  

 

Financiële gegevens zijn na 28 maart op te vragen bij de penningmeester Gerard van Nimwegen en 

worden tijdens de vergadering aan u getoond. 

e-mail: kbovalkenswaardpenningmeester@gmail.com of telefonisch 040 – 20 13 190. 

 

Het secretarieel jaaroverzicht 2021 en het beleidsplan 2021-2025 treft u hierbij aan.  

Agenda 

1. Opening 

2. Mededelingen/ eventuele extra agendapunten 

3. Goedkeuring verslag algemene ledenvergadering 19-10-2021 ( ter inzage in  

    de zaal) 

4. Jaaroverzicht secretarieel 2021 (bijlage) 

5. Beleidsplan 2021-2025 (bijlage) 

6. Financieel overzicht  - financiële rapportage 2021 

    - verslag kascontrolecommissie 

    - decharge penningmeester 

    - begroting 2022 

    - vaststellen kascommissie 2023 

    - vaststellen contributie 2023 

7. Bestuursverkiezing 

    - Rooster van aftreden 

- Ine Willems herkiesbaar  

- Gerard van Nimwegen herkiesbaar 

- Walter Mertens aftredend 

- Peter Poell benoeming nieuw bestuurslid 

 

8. Rondvraag 

 

Gezellig samen zijn met muziek van troubadour André van Weele. 

mailto:kbovalkenswaardsecretariaat@gmail.com
mailto:kbovalkenswaardsecretariaat@gmail.com
mailto:kbovalkenswaardpenningmeester@gmail.com
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  Secr. Dommelseweg 155  Tel.   040-2043697  

      5554 NP Valkenswaard      

      Bankrek.no. NL27RABO 0111 80 1575   

      e-mail  : kbovalkenswaardsecretariaat@gmail.com 

      Website: www.kbo-valkenswaard.nl  

    

JAAROVERZICHT 2021. 

KBO afdeling Valkenswaard wil een organisatie zijn waar senioren terecht kunnen voor ontmoeting, 

informatie en belangenbehartiging. Om aan deze doelstelling, geformuleerd in het beleidsplan 

2021-2025 te voldoen, organiseert zij activiteiten en bijeenkomsten. 

 

Helaas stond ook dit jaar in het teken van het Corona virus.  

Het bestuur heeft zoveel mogelijk geprobeerd contact te houden met haar leden door uitgebreide 

informatie te verstrekken via de nieuwsbrief en op te roepen zich te melden als men hulp nodig had. Er 

is een belronde gestart om te informeren bij de leden naar hun situatie. 

Met de nieuwsbrief van april is een zakje bloemenzaadjes toegevoegd om de leden een hart onder de 

riem te steken en wat op te fleuren. 

 

DE ORGANISATIE.   

Tijdens de ledenvergadering van 19-10-2021 is het bestuur als volgt samengesteld: 

Voorzitter         Peter Plompen 

Secretaris             Leny Peels 

Penningmeester    Gerard van Nimwegen 

Activiteiten coördinator    Jan Geurts 

Ledenzorg   Walter Mertens 

Ledenadministratie  Ine Willems                                                                                                                                        

De contributie, vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 11 februari 2020 bedroeg in 2021 

€ 22,50. 

Omdat in de loop van het jaar bleek dat er weinig kosten gemaakt waren, werden de leden in 

december 2020 verrast met een korting van € 7,50. 

De werkelijke contributie over 2021 was dan ook € 15,00 voor bestaande leden en 

€ 22,50 voor nieuwe leden.             

                                                                                                                                          

Het ledenaantal  bleef in 2021 wat achter op voorgaande jaren.                                                                                                               

Op 31-12-2020 was dat 1153  ( 739 vrouwen en 414 mannen)  

Op 31-12-2021 was dat 1133  ( 738 vrouwen en 395 mannen) 

De gemiddelde leeftijd was 75 jaar. 

 

Dit jaar is opnieuw gestart met het nakijken en aanvullen van de protocollen. Dit is nu extra belangrijk 

i.v.m. met de ingevoerde Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen, WBTR.  

Het bestuur en de vrijwilligers werken aan de hand van deze protocollen. 

 

Enkele bestuursleden hebben zitting in het bestuur van KBO Kring en SeniorenBelang Valkenswaard. 

Op deze manier denkt onze afdeling mee in beleidszaken over KBO en Gemeente Valkenswaard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kbovalkenswaardsecretariaat@gmail.com
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ACTIVITEITEN / BIJEENKOMSTEN 

Om elkaar te ontmoeten en kontakten te onderhouden, organiseert de afdeling verschillende 

activiteiten en bijeenkomsten. 

 

De geplande activiteiten waren:  

Line Dance, Koersballen, Biljarten, Dansen, Kienen, Wandelen, Fietsen, Schilderen, Repetitie KBO 

orkest, Inloopmiddag, Tai Chi, 3 Dagreizen (via KBO-Kring). 

De geplande bijeenkomsten waren: 

Nieuwjaarsreceptie, Voorjaarsmiddag, Brunch, Vrijwilligersmiddag, Ledendag KBO Kring. Kerstviering. 

De activiteiten konden pas weer in juli/ augustus beginnen. In september waren ze allemaal weer 

opgestart . Al snel daarna bleek dat de activiteiten die in de verpleeghuizen van Valkenhof werden 

georganiseerd, zoals Line dance, biljarten, koersballen en schilderen, niet door konden gaan. Valkenhof 

vond het niet verantwoord om deze binnen haar muren plaats te laten vinden. 

De activiteitencommissie is naarstig op zoek gegaan naar alternatieve locaties. Uiteindelijk vonden we 

die binnen enkele horecabedrijven. Ook dat verliep soms wat stroef door de regels die aan de horeca 

waren opgelegd. Omgaan met QR codes en verplichte testen was ook niet altijd even gemakkelijk. 

De KBO Kring voorjaarsreis kon vanwege de Covid maatregelen niet doorgaan. 

De jaarlijkse door het SeniorenBelang Valkenswaard georganiseerde seniorenmarkt in september,  

waaraan de afdeling altijd deelneemt, werd gecanceld. 

Voor de KBO kring kerstreis waren te weinig aanmeldingen dus deze werd geannuleerd. 

Ook de geplande kerstviering op 16 december kon niet doorgaan door de aangescherpte regels. 

Toen werd er half december weer een algehele lock down ingevoerd en lag alles weer stil. 

 

Gelukkig zijn er ook een aantal zaken wel door kunnen gaan. 

De KBO kring zomerreis was verzet naar september en is doorgegaan. De aanmeldingen waren 

voldoende en de deelnemers enthousiast. 

De gezamenlijke brunch op 14 oktober is goed bezocht. De deelnemers waren enthousiast en blij 

elkaar weer te kunnen ontmoeten. 

Tijdens de vrijwilligersmiddag op 3 november werden alle vrijwilligers van de afdeling in het zonnetje 

gezet en bedankt voor hun bijdragen in het afgelopen jaar. Deze keer was het extra feestelijk omdat er 

2 vrijwilligers een gemeentelijke vrijwilligerspenning mochten ontvangen. 

Er is gestart met de voorbereidingen voor het 70 jarig jubileum in het voorjaar van 2022. 

 

De afdeling heeft meegedaan met de Rabo Support actie en heeft daarmee een aardige aanvulling op 

haar banksaldo ontvangen. 

 

ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING.  

Ook dit jaar werd weer ruim gebruik gemaakt van de belasting invuldienst. Vanwege de maatregelen 

omtrent Covid 19 vond deze in een wat andere vorm plaats.  

Waar nodig en mogelijk heeft de thuisadministrateur hulp geboden bij het ordenen van de 

administratie en het overzichtelijk houden van verzekeringsdocumenten, pensioenbrieven, post van de 

woningbouwvereniging, van de gemeente, etc.  

 

LEDENZORG 

De werkgroep heeft de geplande ouderenbezoeken aan de 80+leden niet kunnen uitvoeren. Deze leden 

zijn wel telefonisch benaderd. De clientondersteuner en ouderenadviseurs hebben daar waar nodig 

hulp geboden. Op verzoek en met de nodige maatregelen hebben er enkele ziekenbezoeken plaats 

gevonden. Rouwbezoeken zijn omgezet naar gesprekken en  hebben telefonisch plaats gevonden. Ook 

zijn er herhaal gesprekken gevoerd. Felicitaties gingen naar leden die 25, 30 en 40 jaar lid waren. 

Jarige leden van 90 jaar en ouder werden in de nieuwsbrief gefeliciteerd. 

 

INFORMATIE VERSTREKKING 

Om onze leden van informatie te  voorzien  worden relevante artikelen en gegevens  geplaatst in de, 

11x verstrekte, nieuwsbrief “het Journaal” en op de website van de afdeling.  In 2021 stond veel 

informatie in het teken van Corona. 
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De jaarvergadering over 2020 heeft plaats kunnen vinden op 19 oktober 2021 en deze is goed 

bezocht. Peter Plompen is hierin opnieuw benoemd voor 3 jaar als bestuurslid en weer gekozen tot 

voorzitter. In deze bijeenkomst worden de leden geïnformeerd over het reilen en zeilen van de 

afdeling. 

Voor een uitgebreid overzicht van belangrijke informatie verwijzen we graag naar ons  

“Informatieboekje” en website: www.kbo-valkenswaard.nl 

 

De bodes zijn het magazine ONS en de nieuwsbrief blijven bezorgen zodat de leden van alles op de 

hoogte konden blijven. 

 

Om bovengenoemde activiteiten vorm te geven zijn +/- 55 vrijwilligers actief bij het afdelingsgebeuren 

betrokken.             

Februari 2022  

 

BELEIDSPLAN 2021-2025 

 

MISSIE 

Katholieke Bond voor Ouderen afdeling Valkenswaard wil een belangenorganisatie zijn voor 50 

plussers in de breedste zin van het woord.  

 

DOELSTELLING 

KBO Valkenswaard wil dit bereiken door: 

- het aanbieden van allerlei activiteiten, gelegenheid voor sociale contacten en het verstrekken van 

informatie. 

- op te komen voor senioren en hen te inspireren zich staande te houden in onze samenleving 

- het onderhouden van nauwe contacten met KBO- Brabant, KBO Kring gemeente Valkenswaard, 

Senioren Belang Valkenswaard en Welzijnsorganisatie Cordaad zodat de gemeentelijke, provinciale en 

landelijke belangenbehartiging gewaarborgd is. 

 

VISIE 

KBO Valkenswaard wil: 

- zich duidelijk profileren binnen de Gemeente Valkenswaard 

- een goed contact hebben met de doelgroep 

- voldoende mogelijkheden bieden aan de doelgroep 

- nieuwe activiteiten initiëren  

- zorgen voor een adequaat bestuur waarin zoveel mogelijk verschillende disciplines vertegenwoordigd 

zijn 

- een goede samenwerking opbouwen met relevante organisaties 

- stimuleren van overdracht van kennis en ervaring tussen oudere en jongere senioren 

- stimuleren van erkenning en waardering voor elkaar 

 

BESTUURLIJK / ORGANISATORISCH 

- KBO Valkenswaard dient ten alle tijden open te staan voor wensen van de doelgroep en haar beleid 

af te stemmen op de behoeften van deze doelgroep. 

- KBO Valkenswaard verplicht zich KBO-Brabant , KBO Kring gemeente Valkenswaard en SBV te 

informeren en te controleren en toe te zien op een transparant overleg 

- KBO Valkenswaard zal zich richten naar KBO-Brabant  

- KBO Valkenswaard draagt zorg voor een transparante verslaggeving zowel secretarieel als financieel 

- KBO Valkenswaard werkt aan de hand van protocollen/ handboeken. 

 

-/- 

 

 

 

http://www.kbo-valkenswaard.nl/

