
 

 

KBO     
 
 

Afd. Kaatsheuvel  
Secretariaat: 

Keteldiep 24 Notulen  Jaarvergadering  
5172 AZ Kaatsheuvel van woensdag 22 maart 2017 
tel. 0416-275290   in Het Klavier   
 

Aanwezig 195 leden en 5 bestuursleden. 
 

1. Opening door de voorzitter. 
Voordat met de vergadering wordt begonnen vraagt voorzitter Herman van Gulik aandacht voor het 
enquêteformulier van de activiteitencommissie. Gezamenlijk worden de vragen doorgelopen en 
persoonlijk door elk lid ingevuld. 
Hierna opent de voorzitter de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom. Hij belicht enkele high 
lights uit het jaarverslag. Tevens wijst hij op de aanwezigheid van een EHBO’er in de zaal. 
 

2. Enquête activiteiten. 
2.1 Onder de invullers wordt een boodschappenmand van de St. Anna Hoeve verloot. Wil Dingemans is 

de gelukkige winnares. 
 

3. Huldiging jubilaris. 
3.1 Dit jaar is mevrouw M. Snoeren-de Nijs 25 jaar lid van onze afdeling. Zij kan helaas niet op onze ALV 

aanwezig zijn en wordt daarom aansluitend aan deze vergadering door de voorzitter thuis bezocht. 
3.2 Frans de Vries stopt na 8 jaar met de coördinatie van de bezorging van het blad ONS en het  

afdelingsboekje. De voorzitter bedankt hem voor zijn dienstbare inzet. Hij ontvangt bloemen en een 
biersetje. Zijn taak wordt door vier personen onder leiding van Jan van Best voortgezet.   

   
4 Goedkeuring notulen algemene ledenvergadering van 16 maart 2016. 

De notulen worden zonder inhoudelijke opmerkingen goedgekeurd. De voorzitter bedankt de notulist. 
 

5 Jaarverslag 2016. 

5.1 Het jaarverslag wordt d.m.v. handopsteken met meerderheid door de leden goedgekeurd. 
5.2 Kees Hoevenaars voorzitter van de activiteitencommissie ligt enkele activiteiten uit 2016 toe.  
 Een activiteit had gemiddeld 25 deelnemers. 

Ook blikt hij vooruit op activiteiten die de komende tijd worden georganiseerd. Tevens vraagt hij 
aandacht voor de wekelijkse binnen- en buiten activiteiten. 

5.3 Cees Sprangers meldt dat voor de belangenbehartiging 2016 een uitdaging was. Zo is vanaf 1 
januari de gemeentelijke KBO kring met een roulerend voorzitterschap van start gegaan. De kring is 
het contactorgaan met KBO-Brabant. 

 Op 17 juni 2016 is de oprichting de seniorenraad definitief geworden. Deze raad denkt mee in het 
gemeentelijk senioren beleid en let op de uitvoering ervan. Onlangs heeft de evaluatie van de hulp bij 
het huishouden (HbH) nog hun speciale aandacht gehad. Naast enkele KBO vertegenwoordigers 
heeft deze raad ook niet KBO bestuursleden.  

 Op verzoek van MaasDuinen denken we mee met de nieuwe plannen van De Vossenberg. Ook 
hebben we contact met Schakelring (Eekhof en Eikendonk) en denken we mee met specifieke 
wooneisen waaraan seniorenwoningen moeten voldoen. Op de nieuwe website van de seniorenraad 
kunt u meer informatie vinden.    

 
6. Financieel verslag 2016, begroting 2018 en vaststelling contributie 2018. 
6.1 Penningmeester Herman Lommen neemt voor de laatste maal het financieel verslag door. Hij licht 

enkele punten toe.  
 Door de goede kwaliteit van ons afdelingsboekje hebben we meer adverteerders kunnen aantrekken. 

Hierdoor zijn de advertentieopbrengsten hoger dan de drukkosten. 
 Onze leden kunnen bij veel bedrijven, winkels, instellingen etc. in Waalwijk, Sprang-Capelle en 

Kaatsheuvel korting ontvangen. De contributie kun je hierdoor gemakkelijk terug verdienen. 
 We hebben een financiële reservering van € 5000,- gemaakt voor ons 65 jarig jubileumfeest in 2018. 
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6.2 In de begroting van 2018 legt de penningmeester bij enkele punten een relatie tussen de werkelijke 
uitgaven in 2016 en de te verwachte uitgaven in 2018. Er zijn geen vragen vanuit de zaal waarna de 
begroting 2018 wordt vastgesteld. 

6.3 De jaarcontributie in 2018 blijft € 25,-. Hierbij de kanttekening dat de afdracht aan KBO-Brabant niet 
hoger dan € 12,- per lid zal worden. Met handopsteken stelt een grote meerderheid de contributie 
2018 vast. 

6.4 Namens de kascontrolecommissie doet Bart van de Klugt verslag. Zij hebben veel tijd besteed in het 
controleren van de financiële stukken en boeken. Wat zij ook controleerden, zij konden geen enkele 
fout of onduidelijkheid ontdekken. 

 Hun bevinden hebben zij op papier gezet. Voorzitter leest deze voor. De kascontrolecommissie stelt 
voor om de penningmeester decharge te verlenen. Met handopsteken wordt dit door de leden 
bevestigd.  

    
7. Verkiezing van bestuursleden. 

7.1 Aftredend en herkiesbaar zijn Herman van Gulik en Cees Sprangers. Er hebben zich geen 
tegenkandidaten gemeld. Volgens de statuten heeft Herman van Gulik zijn maximale bestuurlijke 
jaren bereikt. Voorzitter vraagt aan de leden hem dispensatie te verlenen zodat hij wederom voor een 
periode van drie jaar herkozen kan worden. Met applaus worden Herman en Cees herkozen. 

7.2 Als nieuwe bestuursleden worden Wies Molenschot en Henk van den Kieboom voorgedragen. Wies 
neemt namens de activiteitencommissie zitting in het bestuur. Zij treedt toe in de plaats van Henk 
Vennix. Henk van den Kieboom wordt onze nieuwe penningmeester en volgt Herman Lommen op. 
Voor beide kandidaten hebben zicht geen tegenkandidaten gemeld. Met hand opsteken wordt 
ingestemd met de benoeming van beide bestuursleden. 

7.3 Na 16 bestuurlijke jaren neemt Herman Lommen afscheid van het bestuur. De voorzitter memoreert 
dat wij hem zeer erkentelijk voor zijn inzet. Met grote toewijding en gedrevenheid heeft hij 12 jaar 
lang de financiën van onze afdeling beheerd. Hij bedankt ook zijn vrouw Ria voor de steun die zij 
hem al deze jaren heeft gegeven. Zij ontvangt een bloemetje. Namens KBO-Brabant overhandigd de 
voorzitter Herman Lommen een oorkonde en een zilveren speld voor zijn grote waarde voor de KBO 
en zijn enorme inzet voor de afdeling. 

7.4 Ondertussen is de burgemeester van de gemeente Loon op Zand de heer Wim Luijendijk naar voren 
gekomen en richt zich tot Herman Lommen. Hij is onder indruk op de wijze waarop hij de leden heeft 
geïnformeerd over de financiële situatie binnen de vereniging. Na vele jaren is er nu een eind 
gekomen aan zijn bestuurlijke inzet. De burgemeester noemt de activiteiten op die Herman voor de 
vereniging naast zijn penningmeesterschap doet. Hij noemt Herman een beminnelijke man die ook 
buiten de KBO zijn sporen heeft verdiend o.a. zat hij van 1998 tot 2006 in de gemeenteraad. Hij heeft 
voor zijn inzet in het verleden al een koninklijke onderscheiding en de gemeentelijke legpenning in 
brons ontvangen. Toch is hij niet met lege handen gekomen. Namens de gemeente wil hij Herman 
de gemeentelijke zilveren legpenning en een oorkonde uitreiken. Dit om zijn uiting te geven van zijn 
grote waardering bij het  afscheid als penningmeester en zijn grote betekenis voor de samenleving. 

7.5 Hierna neemt Herman Lommen het woord en bedankt hij de burgemeester voor de oorkonde en de 
zilveren legpenning. Hij is blij met de inbreng en het vertrouwen van die de leden hem tijdens zijn 
penningmeesterschap hebben gegeven. Ook bedankt hij de bestuursleden van nu en die in het 
verleden voor de prettige samenwerking. Hij heeft het volle vertrouwen in de nieuw gekozen 
penningmeester Henk van den Kieboom en wenst hem alle succes toe. Tot slot bedankt hij zijn 
vrouw Ria voor de steun die zij hem gegeven heeft en voor de vele telefoontjes die zij gedurende zijn 
penningmeesterschap heeft afgehandeld in al deze jaren. Beste mensen, burgemeester en 
bestuursleden allemaal bedankt!!!        
 

8. Benoeming kascontrole commissie. 
Bart van de Klugt is aftredend en wordt door de voorzitter bedankt voor zijn inzet. Voorgesteld wordt 
dat in 2018 de kascontrolecommissie bestaat uit Peter Roelen en Rini Pulles. Reserve lid is Peter 
van Balkom. Met hand opsteken stemmen de aanwezigen met hun benoeming in. 
 

9. Rondvraag 

9.1 Conny van Grinsven: Zij is nu twee jaar lid maar vraagt zich af wie achter de bestuurstafel zitten. 
 Voorzitter stelt de bestuurders achter de tafel voor. Volgend jaar zullen er naambordjes komen. 
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Vervolg Rondvraag 
  
9.2 Bert Kattekamp: Hij vraagt wat nu precies het verschil is tussen de KBO-kring gem. LoZ en de 

Seniorenraad gem. LoZ? 
 Bestuurslid Cees Sprangers legt uit dat in de gemeentelijke kring de drie KBO seniorenbonden 

vertegenwoordigd zijn en dat de kring de leden spreekbuis naar KBO-Brabant is. 
 De Seniorenraad van de gem. LoZ is er voor alle senioren binnen onze gemeente. Zij komt op voor 

de belangen van de senioren en toetst het seniorenbeleid van onze gemeente. 
 Bert vraagt of dit de zelfde besturen zijn? 
 Nee, enkele KBO-bestuursleden hebben wel zitting in de Seniorenraad maar hiernaast hebben er 

ook enkele niet KBO-leden zitting in de Seniorenraad. 
 Hierna vraagt Bert Kattekamp wat de waarde is van de K van KBO? 
 De voorzitter antwoordt dat de K niet staat voor strikt katholiek. KBO komt wel voort uit de katholieke 

kerk maar ook niet katholieke senioren kunnen lid worden. 
 Bert vraagt zich af of dit toch niet katholieke mensen weerhoud om lid te worden? 
 Voorzitter denkt van niet. We zien de KBO als een merknaam. KBO is meer een begrip. 
 Cees Sprangers vult aan dat ook KBO-Brabant met dit onderwerp bezig is. De KBO wil open staan 

voor alle senioren.  
 

10. Sluiting 
Nadat de voorzitter de leden heeft bedankt voor hun aanwezigheid en inbreng sluit hij de vergadering 
 

Notulist: Ton Honkoop 
 

Voor akkoord: 
 
 
 
 
 
 
 
Herman van Gulik – voorzitter Ton Honkoop – secretaris 
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