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Bestuurlijke zaken 
Tijdens de algemene ledenvergadering op 17 maart 2010 werden de aftredende 
bestuursleden Jan van den Hoven en Herman Lommen herkozen. Diny Peters nam nadat 
ze 17 jaar bestuurlid was geweest, afscheid. Henk Vennix werd als nieuw bestuurslid 
gekozen. Het bestuur bestaat nu uit acht personen en vergaderde zeven maal in 2010.  
Eind augustus heeft het bestuur een brainstorm dag gehouden. Tijdens deze dag werd 
besloten om een beleidsplan voor onze vereniging op te gaan stellen en de zware 
bestuurstaak van Herman Lommen te verlichten. In september heeft Ton Honkoop het 
secretariaat van Herman Lommen overgenomen. 
Per 1 september 2010 heeft onze vereniging in De Werft de beschikking gekregen over 
een eigen ruimte. In deze ruimte vergaderen het bestuur, de activiteitengroep en de 
redactie van ons KBO’tje. Ook vindt er incidenteel een overleg of kleine activiteit plaats.   
KBO Brabant heeft in de algemene vergadering van 24 november na een problematische 
periode definitief besloten het lidmaatschap van de Unie KBO op te zeggen. Ons bestuur 
steunde deze uittreding. 
Vier maal per jaar vergaderden de KBO’s van de Moer en Kaatsheuvel om diverse 
aspecten op elkaar af te stemmen. Ook in regioverband (de Langstraat) werd met andere 
KBO’s negen maal vergaderd. De zeven seniorenverenigingen uit de gemeente Waalwijk 
en Kaatsheuvel die zich gezamenlijk voor de kortingpasjes regeling sterk maken, hadden 
4 maal overleg.     
Ledenbestand en de informatie voorziening.   
Het ledental van KBO Kaatsheuvel groeit al een aantal jaren op rij. Dit jaar nam het 
ledental met 50 personen toe. Hierdoor hebben wij nu 920 personen op de ledenlijst staan. 
Ook het gebruik van de kortingpas wordt steeds populairder bij onze leden. Het aantal 
kortingpasjes bij onze leden steeg van 550 naar 625 stuks.   
Onder leiding van Frans de Vries is De Nestor met activiteitenoverzicht en overige KBO 
informatie het afgelopen jaar 10 maal door 20 bezorgers op 725 adressen afgeleverd. 
Ons verenigingsblad “het KBO’tje” verscheen 4 keer. Na 10 jaar heeft John van Wanrooy 
de redactie van ons blad verlaten. Zijn plaats is ingenomen door Francy van den Aker die 
samen met Wies Molenschot en Frans de Vries nu de redactie vormt.    
Belangenbehartiging en dienstverlening 
Ton Honkoop en Kees Langerwerf waren ook in 2010 onze vertegenwoordigers in het 
gemeentelijke Wmo participatiepanel.  Zij hadden zes maal overleg en drie maal was er 
een gastspreker. Er werden ook enkele  congressen met Wmo thema’s bezocht. 
De vrijwillige ouderen adviseurs (VOA) Free Fijnaut en Jan van den Hoven hebben het 
afgelopen jaar bedankt voor het VOA-schap. Er zijn nu nog 3 gediplomeerde VOA’s te 
weten Herman van Gulik, Piet de Kort en Ton Honkoop. Maria Vermeij heeft toegezegd tot 
de VOA’s toe te treden en hiervoor een 4 daagse cursus te volgen. De VOA’s binnen de 
gemeente Loon op Zand hadden in 2010 twee maal gezamenlijk overleg. 
Het “administratieve ondersteuning” project was het afgelopen jaar minder populair. 
Slechts enkele leden hebben het afgelopen jaar gebruik gemaakt van deze service. Er zijn 
in totaal zo’n 25 administratie ordners bij onze leden uitgezet. 
In 2010 werden er door 7 belastinginvullers 190 aangiften verzorgd. Het resulteerde in een 
belastingteruggave van totaal � 48.000,-- In 2011 loopt dit project weer bij Triangel/de 
Twern maar zal mogelijk in 2012 in onze eigen ruimte worden voortgezet. 



Activiteiten 
De vakantieweek die de reiscommissie eind augustus naar Millingen aan de Rijn 
organiseerde had 35 deelnemers. Er werden ook verscheidene dagtochten gemaakt. 
De activiteitencommissie was in 2010 erg actief en organiseerde 27 informatieve, 
educatieve en sportieve activiteiten.  Met vijf maal “samen aan tafel” en een BBQ werd ook 
de inwendige mens niet vergeten. Deze activiteiten werden door 1016 geïnteresseerden 
bezocht. Hiernaast hadden de periodieke activiteiten zoals Nordic Walking, fietsen, 
kaarten en wandelen geen gebrek aan belangstelling. 
De jaarlijkse algemene ledenvergadering trok 200 en de kerstviering 250 leden. In oktober 
werd samen met KBO De Moer en Loon op Zand in De Werft de dag voor de ouderen 
georganiseerd.  Hier kwamen ruim 200 senioren uit onze gemeente op af.  
In samenwerking met VVN was er in het najaar een BROEM test die slechts door 18 
mensen bezocht werd. De VVN informatieavonden van de opfriscursus werden aanzienlijk 
beter bezocht. 
Het bestuur is alle vrijwilligers die “onze KBO” van dienst zijn geweest veel dank  
verschuldigd. Zij zijn het cement tussen onze bouwstenen!  Onze hartelijke dank hiervoor!  
 

Namens het bestuur,  
Ton Honkoop, secretaris 

 
Exploitatieoverzicht 2010   en   Begroting 2012 

   

 Exploitatieoverzicht 
2010 

Begroting 
2012* 

Inkomsten   
Ontvangen contributie minus afdracht aan de 
Bond 

�     9303,-- �   11500,-- 

Opbrengst loterijen �       815,-- �       800,-- 
Subsidie Gemeente LoZ �     2500,-- �     2500,-- 
Rente bank �       364,-- �       400,-- 
Totaal ontvangsten �   12982,-- �   15200,--  
   

Uitgaven   
Bijeenkomsten ontspanning en voorlichting  �    5894,--  �     7000,-- 
Diverse uitgaven w.o. kosten kopieerwerk, 
website, kortingspassen, porti, jubilea, 
bestuurskosten, administratiekosten en 
bankkosten 

�    3249,-- �     6000,-- 

Kosten KBO’tje minus opbrengsten 
advertenties 

�     319,-- �      700,-- 

Reservering voor 60 jarig jubileum �   3000,--        1500,-- 
Totaal uitgaven � 12462,-- � 15200,-- 
   
Verschil inkomsten en uitgaven    � +  520,-- �         0,-- 
 

NB  * 
De begroting voor 2012 is gebaseerd op 1000 leden en een contributie van � 23,-- per lid. 
Voor onze contributie voor 2012 is uitgegaan dat KBO Brabant zijn afdracht van  � 11,50 
per lid niet verhoogd. Mocht de afdracht voor 2012 toch door hen verhoogd worden, dan 
zal onze contributie met het zelfde bedrag aangepast worden.  
De contributie van � 23,-- is wel incl. de kosten van de kortingpas. 
 
Opgesteld door: 
Herman Lommen, penningmeester 


