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KBO BRABANT     Secr. Dommelseweg 155  Tel.   040-2043697 

      5554 NP Valkenswaard   

Afd. Valkenswaard       Bankrek.no. NL63RABO 0152 9298 00   

      e-mail  : kbovalkenswaardsecretariaat@gmail.com 
      Website: www.kbo-valkenswaard.nl  

 
    
 

Verslag van de Algemene Ledenvergadering d.d. 7-03-2023. 

Aanwezig: 46 personen, zie presentielijst 

Afwezig met kennisgeving: Peter Poell; Mevr. M. Buiter; Mevr. J. Rath; Mevr. J. vd Kraan; Mevr. 

Teunissen 

 

1. Opening 

Voorzitter Peter Plompen heet allen welkom en opent de jaarvergadering. 

Er wordt om 1 minuut stilte gevraagd om de overleden leden te herdenken. 

Door middel van een power-point presentatie geeft de voorzitter een toelichting op de activiteiten in 

2022 en de planning van 2023. 

 

2. Mededelingen/ eventuele extra agendapunten 

Er zijn geen extra agendapunten. 

De voorzitter deelt mee dat de geplande muziek helaas vanwege ziekte niet door kan gaan. 

Peter Poell bestuurslid met taak ledenzorg is niet aanwezig. Hij geniet momenteel van een 

welverdiende vakantie. 

 

3. Goedkeuring verslag algemene ledenvergadering 5-04-2022  

Het verslag van de algemene ledenvergadering van 5-04-2022 ligt ter inzage in de zaal. 

Er zijn geen vragen of aanvullende opmerkingen. Het verslag wordt hierbij door de vergadering 

goedgekeurd. Het verslag is ook terug te lezen op de website. 

 

4. Jaaroverzicht secretarieel 2022 

Het secretarieel jaaroverzicht 2022 hebben alle leden samen met de agenda voor deze jaarvergadering 

met de nieuwsbrief ontvangen. 

De voorzitter geeft een korte samenvatting van het jaaroverzicht. 

Onze afdeling wil een organisatie zijn waar leden terecht kunnen voor ontmoeting, informatie en 

belangenbehartiging. 

Ontmoeting vindt plaats d.m.v. het organiseren van activiteiten. Ook 2022 stond nog in het teken van 

de gevolgen van Corona. In de loop van het jaar zijn alle activiteiten weer ondergebracht en opgestart. 

De voorzitter doet een beroep op de leden om eens te gaan kijken bij de activiteiten en ook mee te 

doen. Veel vrijwilligers zetten zich in om de activiteiten tot een succes te maken. Zij verdienen ook de 

aandacht van de leden. 

De voorzitter noemt het 70 jaar bestaan van de afdeling als hoogtepunt van 2022. Er is 2 middagen 

door  de leden volop feestgevierd en daarover zijn veel positieve reacties ontvangen. 

Informatie wordt gegeven via de maandelijkse nieuwsbrief Het Journaal en het jaarlijkse 

informatieboekje. Ook hier wordt veel tijd aan besteed en verdient om aandachtig gelezen te worden. 

Het informatieboekje 2023 komt mee met de nieuwsbrief einde van de maand. Het is een 

bewaarboekje, de informatie kunt in de loop van het jaar nodig hebben. 

Ook op de website vindt u veel informatie en de laatste nieuwtjes, wijzigingen en foto’s. Zeker de 

moeite waard om regelmatig te bekijken. 

Belangenbehartiging: de afdeling is er voor de individuele belangenbehartiging van haar leden. We 

hebben hiervoor een cliëntondersteuner, ouderenadviseurs, ouderenbezoekers, belastinginvullers, hulp 

bij thuisadministratie ter beschikking. Verzoek aan de leden om hier gebruik van te maken. 

Informatie en adressen zijn te vinden in het informatieboekje en op de website. 

 

Voor 2023 zijn geen nieuwe plannen, we gaan op dezelfde voet verder. Ideeën vanuit de leden zijn 

altijd welkom. 

 

Er zijn geen vragen of opmerkingen over het verslag. Het verslag wordt dan ook goedgekeurd. 
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Het aantal leden op 31-12-2022 was in totaal 1135, op 31-12-2021 was dit 1136. Het aantal 

vrouwelijke leden was 742, mannelijke leden 393. De gemiddelde leeftijd bij lid worden is 70 jaar. 

Het ledenaantal blijft dus nagenoeg gelijk maar loopt nu in de eerste maanden van 2023 erg op > 

1177 . 

De voorzitter doet een oproep aan jongere ouderen (50-70 jaar) om lid te worden. Zij zijn nodig voor 

een verse input en om  continuïteit te borgen voor KBO. Hoewel de “doe” activiteiten” voor deze groep 

misschien niet zo interessant zijn, zijn de activiteiten rondom belangenbehartiging dat zeker wel. Hier 

ligt nog veel werk.  

 

Collectieve Belangenbehartiging 

De voorzitter geeft een korte toelichting op de groepen waarmee de afdeling contact onderhoudt i.v.m. 

de collectieve belangenbehartiging. 

Dit zijn:  

- KBO-Brabant, onze moeder organisatie; deze vertegenwoordigt haar +/-120.000 leden zowel 

provinciaal als landelijk. Ondersteunt besturen en leden met informatie en opleidingen. 

- KBO Kring Valkenswaard, is het overkoepelende orgaan van de 3 afdelingen Borkel en Schaft, 

Dommelen en Valkenswaard; 2 bestuursleden van onze afdeling hebben zitting in het bestuur 

van de Kring. Leny Peels is voorzitter van de Kring. Hierin worden onze leden dus prima 

vertegenwoordigd. Via KBO Kring is er contact over beleidszaken naar KBO-Brabant en via het 

SBV naar de gemeente. 

- Cordaad Welzijn: buiten alle ondersteunende diensten die zij aanbieden (zie het infoboekje) 

kunt u er ook terecht voor Automaatje en DiGiD. 

- SeniorenBelang Valkenswaard is er voor alle senioren van Valkenswaard. Zij zetten zich in voor 

de collectieve belangen van de senioren en bespreken deze met o.a. de gemeente 

Valkenswaard, Valkenhof en Woningbelang. Ook hierin is 1 bestuurslid van onze afdeling 

vertegenwoordigd. 

KBO Kring en SBV kunnen alleen dan goed werken als er informatie van de leden komt. Het is dus 

belangrijk om deze organisaties van informatie te voorzien. Dit kan gemeld worden via de afdeling. 

 

De flyer “hulp bij geldzaken” van de gemeente Valkenswaard wordt kort doorgesproken. Deze flyer is 

ook afgedrukt in het infoboekje 2023. Kijk hier zorgvuldig naar, misschien is het ook op u van 

toepassing en maak er dan ook gebruik van. 

 

5. Beleidsplan 2021-2025  

Dit beleidsplan is in 2021 al goedgekeurd en behoeft geen verdere toelichting. 

 

6. Financieel overzicht   

- financiële rapportage 2022 

Gerard van Nimwegen, penningmeester, geeft een toelichting op de cijfers. 

Er zijn hierover geen vragen of opmerkingen. 

 

  - verslag kascontrolecommissie 

De heer Wim Verhees heeft samen met mevrouw Netty Lathouwers de kascontrole gedaan. Wim geeft 

een toelichting over de controle. De boekhouding is steekproefsgewijs gecontroleerd. De mening van 

de commissie is dat deze netjes en correct is gevoerd. 

De kascommissie verzoekt het bestuur en de leden dan ook om decharge aan de penningmeester te 

verlenen. 

 

  - decharge penningmeester 

De penningmeester wordt gedechargeerd voor de financiële administratie over 2022. 

 

  - begroting 2023 

De begroting voor 2023 laat niet veel verrassends zien. De begrote kosten voor huur locaties is 

afhankelijk van de huren die betaald moeten worden. Die locatiebeheerders zijn op hun beurt weer 

afhankelijk van de oplopende energiekosten. 

 

  - vaststellen kascommissie 2024  

De kascommissie voor de jaarvergadering van 2023 bestaat uit : Mevr. Netty Lathouwers en Wim 

Verhees. 

In 2023 wordt een boekhoudprogramma aangeschaft.  
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    - vaststellen contributie 2024 

De afdracht aan KBO- Brabant is  € 13,00 per lid. 

Over de afdracht van 2024 is door KBO-Brabant wel € 13,00 vastgesteld maar met een slag om de 

arm. Sommige kostenstijgingen zijn nu nog niet te overzien. 

Het bestuur heeft besloten dat de contributie voor haar leden in 2024 € 22,50 blijft. Daarmee wordt 

ingeteerd op het eigen vermogen.  

 

De voorzitter vraagt om akkoord te gaan met een donatie aan de bus die naar Handel rijdt en bestemd 

is voor minder mobiele mensen. Zo kunnen zij toch op bedevaart gaan. De organisatie heeft 

problemen om de financiën rond te krijgen.  

De vergadering gaat akkoord met een jaarlijkse donatie van € 250,00 voor de komende 3 jaren. 

Er komt een bericht in de nieuwsbrief van mei hoe men zich kan aanmelden. 

 

7. Bestuursverkiezing 

    - Rooster van aftreden 

- Jan Geurts heeft aangegeven dat hij wil aftreden als bestuurslid. We nemen dan ook afscheid van 

hem. Jan is vanaf 2014 activiteiten coördinator geweest binnen de afdeling en heeft daarmee veel 

werk verzet. Het bestuur stelt zijn inbreng en kennis zeer op prijs en zal dat enorm gaan missen.  

Peter Plompen spreekt hem toe en overhandigt hem, als dank voor zijn inzet,  namens de afdeling 

enkele cadeaus. 

Jan memoreert in zijn speech aan een mooie tijd met ups-and-downs. Hij dankt het bestuur voor de 

goede samenwerking. Zijn dank gaat ook uit naar de activiteitenbegeleiders en grote dank naar Germa 

Compen als zijn steeds helpende rechterhand. Zonder haar had hij zijn taak niet op deze manier 

kunnen vervullen. Jan wenst zijn opvolger veel succes en sluit af met een tot ziens!. 

-Voor het bestuurslid Leny Peels loopt het 3 jarige termijn af. Zij stelt zich herkiesbaar en de 

aanwezigen gaan akkoord met een verlenging van opnieuw 3 jaren. Leny zal de huidige taak van 

secretaris blijven voortzetten.  

- Bert Sutton is aangetrokken als nieuw bestuurslid. Bert stelt zich voor. 

Het bestuur stelt voor hem te benoemen als bestuurslid met de taak activiteiten coördinator. De 

aanwezigen zijn akkoord.  

 

Het bestuur bestaat per 7-03-2023 uit: 

Voorzitter  Peter Plompen 

Secretaris  Leny Peels 

Penningmeester Gerard van Nimwegen 

Activiteiten  Bert Sutton 

Ledenzorg  Peter Poell 

Ledenadministratie Ine Willems 

 

De voorzitter vraagt nogmaals om aandacht voor de Website www.kbo-valkenswaard.nl . 

Het is belangrijk dat de afdeling de goede adressering heeft van de leden zodat ze te bereiken zijn. 

Ook e-mail adressen moeten up to date zijn. Verzoek om wijzigingen door te geven aan de 

ledenadministratie. 

 

De voorzitter dankt alle vrijwilligers; zonder vrijwilligers zijn we nergens en kunnen we niets 

organiseren. Zij worden als dank dan ook 1x per jaar in bloemetjes gezet. 

Hij sluit de power point presentatie af met de leuze: Kom Bij Ons en blijf bij ons! 

 

8. Rondvraag/ Sluiting 

Jacqueline vd Nieuwenhoven geeft een toelichting over de mogelijkheid voor rouwbezoek en 

woonadvies. 

Bij haar bezoeken voor woonadvies komt ze erg vaak gevaarlijke situaties tegen in en om huis.  

Zij kan helpen deze inzichtelijk te maken zodat uw huis “Ouderenproof”  kan worden. 

 

Er zijn verder geen vragen. 

 

De voorzitter sluit de vergadering met dank voor de aanwezigheid. 

 

 

Leny Peels 

8-03-2023                                                                                           
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