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Aanwezig 151 leden en 5 bestuursleden. 
 

1. Opening door de voorzitter. 
Voorzitter Herman van Gulik opent om 13.30 de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom 
 

2. Terugblik op ons jubileumjaar 2013, een vooruitblik op 2015 en huldiging jubilarissen. 

2.1 Voorzitter Herman van Gulik meldt dat we op een goed en geslaagd jubileumjaar kunnen terugkijken. 
We hebben eind 2012 er voor gekozen om de viering van het jubileumjaar over meerdere activiteiten 
te spreiden. Meer dan 1000 maal hebben leden een “jubileum activiteit” die gedurende 2013 zijn 
gehouden, bezocht. Hij bedankt de leden van de jubileumcommissie en hun vrijwilligers voor de 
geweldige bijdrage in het organiseren van deze activiteiten. Het is ook prettig te constateren dat de 
jubileumcommissie al deze activiteiten binnen de gereserveerde begroting heeft georganiseerd. 
Naast de jubileumactiviteiten hebben wij met inzet van veel vrijwilligers iets kunnen betekenen voor 
onze leden op gebied van ontspanning, dienstverlening en belangenbehartiging. 
Ook de maandelijkse bezorging van het blad ONS met bijlage is alleen met inzet van vrijwilligers te 
realiseren. Voor de inzet van alle vrijwilligers vraagt hij de aanwezigen om een “dank je wel” applaus. 

2.2 De gemeentelijke subsidie voor 2014 is na overleg met de wethouder veilig gesteld. De 
vooruitzichten voor 2015 zijn helaas minder rooskleurig. Het subsidiebeleid van onze gemeente 
wordt versoberd. We zullen er aan moeten wennen dat we alleen voor Wmo gerelateerde activiteiten 
nog subsidie kunnen aanvragen. In de zorg komt per 1 januari 2015 een verschuiving van AWBZ 
naar de Wmo. Deze zorg wordt door onze gemeente georganiseerd. Wij als KBO zullen voor onze 
leden daarom meer aan belangenbehartiging moeten gaan doen. Hiervoor hebben we bestuurlijk wel 
meer capaciteit nodig om dit verantwoord en adequaat te doen. Aan het eind van dit jaar hopen we 
een kandidaat bestuurslid in ons midden te hebben die ons op dit punt komt versterken.      

2.3 Dit jaar hebben we zes leden die 25 jaar lid zijn van onze afdeling. Mevr. H. Christiaanse-Haanskorf, 
mevr. M. v. Gorkum-de Jong, mevr. J. de Jong-Span, mevr. A. Rosbergen-Noels, dhr. J. Rosbergen 
en mevr. A. Wiltenburg-van Bohemen zijn onze jubilarissen. Drie jubilarissen zijn persoonlijk 
aanwezig. Uit handen van de voorzitter ontvangen zij een oorkonde en een bos bloemen. De andere 
drie jubilarissen zullen de oorkonde en bloemen thuis bezorgd krijgen.   
 

3. Goedkeuring notulen algemene ledenvergadering van 20 maart 2013. 

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

4. Jaarverslag 2013 

4.1 Secretaris Ton Honkoop licht uit het jaarverslag de punten Bestuurlijke zaken, Ledenbestand en 
informatie voorziening, kort toe. Bij het  punt Belangenbehartiging en dienstverlening staat hij wat 
langer stil. Hij attendeert de leden op de wijzigingen in de sociale aspecten waarover onze gemeente 
per 1 januari 2015 de regie gaat voeren. Deze kanteling vraagt naast een grotere zelfredzaamheid 
een andere vorm van participatie. KBO afdeling Kaatsheuvel kan op diverse punten zijn leden 
helpen. De verzorgen van belasting/toeslagen opgaven, administratie ondersteuning en de hulp van 
VOA’s bij sociale aspecten zijn hulpverleningen die onze afdeling biedt. 

4.2 Bestuurslid Henk Vennix licht de activiteiten van 2013 toe en meldt dat buiten de jubileumactiviteiten 
er door zijn groep nog 17 activiteiten georganiseerd zijn. In totaal hebben daar 505 personen gebruik 
van gemaakt. Zes maal samen aan tafel trok 198 belangstellenden. Er was een cursus stamboom 
onderzoek, een lezing over Rome, tonpraoten, een boottocht van Engelen naar Heusden en 
kerststukjes maken. Tevens een bezoek aan de gemeentelijke brandweerkazerne, een 
paardenmelkerij en Pukkemuk. In mei was de jaarlijkse Mariaviering in Elshout. Ook werden er 
wekelijks sportieve activiteiten georganiseerd die aan belangstelling geen gebrek hadden. Het gehele 
jaar Nordic Walking, in de zomertijd periode zijn er twee fietsgroepen en in de wintertijd periode een 
wandelgroep. Hij bedankt alle vrijwilligers die deze activiteiten mogelijk gemaakt hebben. 
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4.3 Bestuurslid Lia Leemans meldt dat er verscheidene binnen activiteiten zoals gym, yoga, koersbal, 
kaarten en een zangkoor zijn. Deze groepen kunnen m.u.v. yoga nog leden gebruiken. Elk jaar 
organiseren wij een vakantieweek en enkele bustochten. Zij roept onze leden op om nog meer deel 
te nemen aan onze activiteiten. Hierna bedankt zij de vrijwilligers die zich ingezet hebben voor deze 
activiteiten. Zonder hen zou dit allemaal niet mogelijk zijn geweest.  

 

5. Financieel verslag 2013, begroting 2015 en vaststelling contributie 2015. 

Penningmeester Herman Lommen meldt dat op 18 maart door Rietje v.d. Bleek en Arie Haster de 
boeken gecontroleerd zijn. De penningmeester is verantwoordelijk voor de ledenadministratie. Deze 
administratie wordt echter door Lia v. Eindhoven uitgevoerd. Hij is erg blij dat zij het zo goed doet. 
Hierna neemt hij de resultaten van 2013 door. Omdat de inkomsten uit advertenties voor ons 
kwartaalblad teruglopen vraagt hij de leden om hulp. Aanbrengen van nieuwe advertenties is zeer 
welkom. Zowel bij het financieel resultaat als bij de begroting roepen de toelichtingen van de 
penningmeester geen vragen op. De voorzitter vult bij het punt accommodatie De Werft aan dat het 
beslist nog niet zeker is dat De Werft op 1 juli a.s. gaat sluiten. Wel is de grote zaal in de nieuw te 
bouwen accommodatie kleiner dan deze in de Werft. Met het organiseren van grote activiteiten zullen 
we daardoor sneller een capaciteitsprobleem hebben. Hierna bedankt de voorzitter Herman Lommen  
voor zijn inzet.  
De voorzitter meldt dat de leden van de kascontrole gerapporteerd hebben de kasboeken in orde te 
vinden. Zij stellen voor om de penningmeester decharge te verlenen. De leden stemmen hier mee in.    
Hierna vraagt de voorzitter de aanwezigen of zij de begroting voor 2015 met de genoemde 
contributie willen accepteren. Met hand opsteken stemt een zeer ruime meerderheid in met de 
begroting 2015 en wordt de contributie vastgesteld.  
 

6. Verkiezing van bestuursleden. 
Aftredend en herkiesbaar is Herman van Gulik. Er zijn geen tegenkandidaten voor zijn functie van 
voorzitter ontvangen. Een ruime meerderheid herkiest hem voor de komende drie jaar.  
 

7. Benoeming kascontrole commissie. 

Rietje v.d. Bleek is aftredend. In 2015 zal de kascontrolecommissie bestaan uit Arie Haster en Bas 
de Kort. De aanwezigen stemmen in om Bart v.d. Klugt als reserve lid te benoemen. 
 

8. Rondvraag 
8.1 Rina Dingemans vraagt de voorzitter of het aantal bestuursleden niet te klein wordt nu Frans de 

Vries is teruggetreden. Tevens merkt zij op dat de voorzitter niet heeft stilgestaan bij zijn terugtreden. 
De voorzitter antwoord dat we druk op zoek zijn naar potentiele bestuurskandidaten. Dit staat ook bij 
punt zes van de uitnodiging. Verder  meldt hij dat Frans hem heeft gevraagd geen aandacht aan zijn 
aftreden te besteden. Buiten het bestuur blijft hij zijn vrijwilligerswerk gewoon doen. 

8.2 Jos van Boxtel maakt het bestuur er op attent dat de St. Jozefkerk leeg staat. 
Voorzitter zegt hem dat deze ruimte niet voor ons geschikt is. 

8.3 Hans Rosbergen vraagt aandacht voor het minimale inkomen van veel senioren en dat daarom de 

contributieafdracht aan KBO-Brabant niet met enkele Euro’s mag stijgen. Hij heeft gelezen dat de 
voorzitter van KBO-Brabant zelfs toegezegd heeft dat een forse verhoging niet goed te motiveren is. 
 

9. Sluiting 
Nadat de voorzitter de aanwezigen bedankt heeft voor hun inbreng sluit hij de vergadering. 
 

Notulist: Ton Honkoop 
 

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