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 KBO afdeling Haaren    CONCEPT 
 

Belangenbehartiging voor senioren 
Door de leden vast  te stellen in de ALV van 2020 

 

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 27 maart 2019 

 

0.1 Opening  

De voorzitter opent de vergadering, heet alle aanwezigen hartelijk welkom. 

In het bijzonder wordt de voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein Jan van Kollenburg, en Ineke 

Matheeuwsen van Contour de Twern, welkom geheten. 

 

0.2.1 Spreker Jan van Kollenburg, voorzitter Adviesraad Sociaal Domein 

De adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente over het sociaal beleid (WMO, 

armoede onder ouderen, arbeidsmarkt, etc.) van de gemeente. Wethouder Verschuren is verantwoordelijk. 

Leefbaarheid van de dorpen is een belangrijk aandachtspunt van de adviesraad.. De adviesraad ontvangt 

graag signalen uit de samenleving en probeert richting gemeente aandacht daarvoor te vragen. In concrete 

gevallen probeert de raad te helpen. (bijvoorbeeld rondom indicatiegesprekken). De splitsing van de dorpen 

en de samenwerking van de adviesraad met Oisterwijk krijgt steeds meer aandacht. In de toekomstige 

adviesraad willen we ook als Haaren goed vertegenwoordigd zijn. De adviesraad zoekt nog 

vertegenwoordigers uit Haaren.  

 

0.2.2 Spreker Ineke Matheeuwsen, ouderenwerker van Contour de Twern over ‘niet geïndiceerde 

dagopvang’ 

Ook in Haaren wordt na de opstart in Helvoirt en Esch door Contour de Twern het initiatief genomen om 

een ‘Dagje Thuis in den Domp’ te organiseren. Dagopvang voor niet geïndiceerde mensen waarvoor 

dagopvang een toevoeging in het sociale leven kan zijn en wellicht voor de mantelzorgers een verlichting 

van de belasting. Aanmelding voor deelname kan plaatsvinden via ons secretariaat. Ook zijn de 

organisatoren nog op zoek naar vrijwilligers die willen meehelpen. De bedoeling is dagopvang met veel 

activiteiten te organiseren met vaste groepen van maximaal 8 a 10 personen.   

 

0.3 Mededelingen 

De volgende leden zijn met kennisgeving afwezig: Jacques Akerboom, Corry en Jan Larmit. 

De voorzitter constateert dat oproeping voor deze vergadering heeft plaatsgevonden door publicatie in de 

Kraant van 13 maart, door publicatie op de website en door bezorging van de agenda aan de leden door de 

Ons bezorgers begin maart. 

Op de tafels in de zaal is aanwezig de agenda met de bijbehorende stukken inclusief de uitgebreide 

financiële rapportage.  

Tijdens de vergadering worden door Henk Schellekens foto’s gemaakt. Plaatsing op de website van enige 

foto’s zal plaatsvinden. Wanneer u niet op de foto wil dan dit graag aan Henk doorgeven. 

 

Aanwezig zijn ongeveer 65 leden. 

 

De klachtencommissie heeft bij monde van Jan Eggenkamp laten weten dat er in 2018 geen klachten zijn 

ontvangen of behandeld.  

 

De leden Els van Steen en Loek Bollen hebben bij het bestuur aandacht gevraagd voor de naamgeving van 

de afdeling. Binnen KBO-Brabant zal een nieuwe discussie worden gevoerd in 2019. Ons bestuur wil graag 

naar aanleiding van deze discussie beoordelen of en wanneer een discussie in bredere kring binnen onze 

afdeling noodzakelijk is.  



Secretariaat:                                                                            Bank:                                              K.v.K. Oost-Brabant  

Nemelaerstraat  34       tel. 0411-785285                   NL 47 RABO 011.81.94.097                 Nr. 17145532    

5076 AR Haaren       e-mail: kbo-secretariaat@kbo-haaren.nl                                
 

 

 

Binnen het bestuur en een aantal direct betrokkenen is een discussie gevoerd over “Geen lid en toch 

meedoen”. Nadat is vastgesteld dat we in principe onze activiteiten organiseren voor leden, is nagedacht 

over niet-leden die aan onze activiteiten meedoen. Dit betreft leden van andere afdelingen, van partners 

waarmede we samen activiteiten ontwikkelen, niet-leden die op grond van subsidievoorwaarden mogen 

deelnemen, aspirant-leden, niet-leden die meedoen om de activiteit mogelijk te maken en niet leden waarvan 

de organisator van de activiteit mag bepalen of deze personen toch mogen deelnemen. De discussie heeft 

geleid tot duidelijkheid over de uitgangspunten, daarnaast is vastgesteld dat het niet wenselijk is te proberen 

incidentele uitzonderingen in regels vast te leggen. Een notitie is op verzoek beschikbaar. 

 

De voorzitter geeft een korte toelichting op de voortgang van “Brabant Remembers” in het weekend van 

26/27 oktober, en het initiatief om een “rolstoel tweedaagse” te organiseren op 26/27 juni. 

 

04. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 21 maart 2018 

Het verslag wordt door de ledenvergadering vastgesteld. 

Naar aanleiding van het verslag wordt opgemerkt dat Mari van Oirschot contactpersoon is geworden vanuit 

onze afdeling met de werkgroep Dementie Vriendelijke Gemeenschap. 

 

05.1. Jaarverslag 2018 van het bestuur 

Het jaarverslag geeft een beeld van de activiteiten van onze afdeling in het afgelopen jaar. Het ledenaantal is 

dankzij de ledenwerfinspanningen weer wat gestegen. Gerard van Loon geeft nog een korte toelichting op de 

georganiseerde computercursussen en de gerealiseerde werkplek in den Domp. 

Het jaarverslag wordt door de ledenvergadering vastgesteld.    

 

05.2. Activiteitenoverzicht 2018 

Het overzicht van activiteiten geeft een goed overzicht van de vele activiteiten binnen onze vereniging en de 

inzet van velen om dit te realiseren.  

 

05.3 Beleidsvoornemens  

De voorzitter geeft bij enige beleidsvoornemens nog een toelichting. 

Dit betreft de belangenbehartiging door KBO-Brabant, de initiatieven die genomen gaan worden om de 

relatie te ontwikkelen met de kring Beekland waarbij we na de splitsing zullen gaan behoren, en de 

teleurstellende voortgang rondom het gemeenschapshuis 

De Stichting Gemeenschapsvoorzieningen Haaren heeft van een gemeente ambtenaar begrepen dat op zijn 

vroegst in april in de gemeente raad aandacht besteed zal worden aan den Domp. 

Door het bestuur zal dit jaar extra aandacht worden gegeven aan de vrijwilliger in navolging van initiatieven 

van KBO-Brabant die 2019 heeft uitgeroepen tot jaar van de vrijwilliger. De voorzitter benadrukt het grote 

belang van de vrijwilligers voor vele activiteiten. 

Het bestuur heeft besloten uit de contributie een hogere bijdrage te gaan geven aan de organisatoren van 

onze activiteiten. Mocht dit leiden tot exploitatie tekorten dan zal dit worden geaccepteerd. In 2019 wordt 

een eerste stap gezet.  

De beleidsvoornemens worden door de vergadering goedgekeurd. 

 

06. Bestuursbesluiten 2018 ter goedkeuring van de ALV 

Het privacy beleid en de privacyverklaring  worden door de leden vastgesteld, nadat door de secretaris een 

toelichting is gegeven op het beleid en de uitvoering daarvan. 
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07. Financiën 

De penningmeester geeft een toelichting op de financiële stukken.  

 

De kascommissie bestaat uit Mariette Versleijen en John Kouw. De kascommissie heeft op 26 februari de 

administratie beoordeeld en het opgestelde financieel verslag. De administratie maakt een goede indruk en 

de kascommissie kan zich verenigen met het verslag. De kascommissie complementeert de penningmeester 

voor het verrichte werk. 

De vergadering besluit het financiële verslag vast te stellen. 

 

Voor het jaar 2019 zal de kascommissie bestaan uit John Kouw en Gerard de Lange. Als reserve lid wordt 

door de vergadering benoemd: Cobie van Liempd. 

 

Voor 2019 wordt een nihil resultaat verwacht. Hierin is begrepen de onder de beleidsvoornemens toegelichte 

hogere activiteitenbijdrage. De vergadering besluit de voorliggende begroting goed te keuren. 

 

Tenslotte stemt de vergadering in met het voorstel om de contributie voor 2020 ongewijzigd vast te stellen 

op 22 Euro. Ook KBO-Brabant heeft geen contributieverhoging doorgevoerd maar heeft wel laten blijken 

dat een verhoging van de contributie in de komende jaren niet valt uit te sluiten. 

 

08. Décharge bestuur voor het gevoerde beleid 

De vergadering déchargeert het bestuur. 

 

09. Bestuursverkiezing 

De voorzitter constateert dat geen (tegen)kandidaten door de leden zijn ingediend. 

Het bestuur stelt voor Thea Verwijmeren en Jan Dumoulin voor een nieuwe termijn te benoemen. De 

vergadering gaat hiermede akkoord. 

 

10. Rondvraag 

Naar aanleiding van een vraag wordt toegelicht dat de meest actuele kortingsregelingen te vinden zijn op de 

website of op aanvraag bij de secretaris. 

 

11. Uitreiking Zilveren Spelden en blijken van Waardering 

De voorzitter reikt een zilveren speld uit aan Lien van der Sande. Een echte vrijwilliger die al vele jaren een 

belangrijke bijdrage levert aan de leden van onze afdeling. 

 

12 Sluiting 

De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun inbreng en al degenen die geholpen hebben bij de 

voorbereiding van deze vergadering en sluit vervolgens de vergadering. 


