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 KBO afdeling Haaren    CONCEPT 
 

Belangenbehartiging voor senioren 
Door de leden vast  te stellen in de ALV van 2022 

 

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 06 oktober 2021 

 

0.1 Opening  

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

In het bijzonder worden burgemeester Hans Janssen en Elly Teune, lid van KBO-Haaren en lid van het 

bestuur van KBO-Brabant welkom geheten. 

Tijdens de vergadering worden foto’s gemaakt. Plaatsing op de website van enige foto’s zal plaatsvinden. 

Leden die niet op de foto willen kunnen dit aan de fotograaf doorgeven. In verband met toenemend 

vandalisme zijn rondom den Domp camera’s geplaatst. In verband met corona verzoekt het bestuur iedereen 

zoveel mogelijk te blijven zitten en afstand te houden. Consumpties worden aan de tafels aangereikt.  

 

Spreker Burgemeester Hans Janssen 

Burgemeester Janssen gaat in het kader van zijn kennismaking met KBO-Haaren graag in op door de leden 

geformuleerde vragen. 

In dit verslag zijn de door de leden gestelde vragen en een samenvatting van het besprokene opgenomen. 

a. De positie van de dorpskern. 

De burgemeester verwijst naar het coalitieakkoord. Binnen het college van burgemeester en wethouder heeft 

wethouder Dion Dankers Haaren in zijn portefeuille. Zowel burgemeester als wethouder hebben al vele 

contacten met bewoners en ondernemingen in Haaren gehad. Haaren is Haaren en Oisterwijk is Oisterwijk. 

Hij geeft aan dat nagedacht moet worden over de noodzakelijke voorzieningen in het dorp. 

b. Modern gemeenschapshuis 

Volgens de burgemeester komt het wel goed met een gemeenschapshuis in Haaren. Binnen 6 weken wordt 

een reactie van de gemeente verwacht op de volksraadpleging met betrekking tot het oude gemeentehuis. 

Plannen voor Den Domp liggen klaar. Maar de discussie over de bestemming van het oude gemeentehuis 

kan nog invloed hebben op de besluitvorming en de tijd die nog nodig is om tot uitvoering te komen. 

Onze leden hebben tijdens de vergadering duidelijk gemaakt aan de burgemeester dat het geduld opraakt en 

vertrouwen in de beslissers erg ver is weggezakt.  

c. Vrijwilligerswerk door ouderen 

De burgemeester onderstreept het belang van vrijwilligerswerk en roept iedereen die nog geen vrijwilliger is 

een bijdrage te leveren. 

d. Bestemming Oude gemeenschapshuis 

Het oude gemeente huis is tijdig verhuurd om tijdens de huurperiode een besluit te kunnen nemen over de 

toekomstige bestemming. De discussie hierover wordt binnenkort voortgezet. 

e. Haarendael ontwikkeling 

De brand en de van rechtswege verleende vergunning om voor een periode van 10 jaar 266 arbeidsmigranten 

te huisvesten heeft de voortgang van de toekomstplannen zeer bemoeilijkt. Daarnaast zijn vele instanties 

betrokken. De burgemeester ziet het als plicht het landgoed een nieuwe toekomst te geven en is zich bewust 

van de betekenis van Haarendael voor Haaren. 

f. Woningbouw senioren 

Door de gemeente wordt een masterplan ontwikkeld. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de 

enquêteresultaten van de SVO enquête waaraan ook veel van onze leden hebben deelgenomen. In het plan 

wordt uitgegaan van 35% sociale woningbouw. De burgemeester verwijst ook naar de plannen die worden 

ontwikkeld voor 5000 woningen ten oosten van Tilburg. De locatie van deze woningen is nog niet bepaald. 

Vermeden dient te worden volgens de burgemeester dat Haaren en Oisterwijk aan elkaar gebouwd worden 

waardoor het karakter van Haaren als dorp verloren gaat. 



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                                
 

g. Wegbermen maaien 

De burgemeester geeft uitvoerig uitleg over de opvattingen over bermbeheer (in dit tijdperk van 

biodiversiteit) en bermmaaien en de planning problemen in verband met groei en weersomstandigheden. 

h. Onderhoud trottoirs 

Melding via Fixi Oisterwijk is altijd mogelijk en dan zal er beoordeeld worden wat er gedaan kan worden. 

Structureel meer onderhoud heeft ook financiële consequenties en zal in het kader van de totale begroting 

beoordeeld moeten worden. 

i. Hekken Kiosk 

Volgens de burgemeester is de opening gepland en zullen de hekken dan verdwijnen. 

j. Parkeren dorpsplein 

Leden maken duidelijk dat het onduidelijk is of er geparkeerd mag worden. Als er besloten is dat er niet 

geparkeerd mag worden dan is dit onvoldoende aangegeven.  

 

0.1.1 Mededelingen 

De voorzitter staat stil bij het relatief groot aantal leden dat de afgelopen twee jaar is overleden mede als 

gevolg van Corona. 

De volgende leden zijn met kennisgeving afwezig: Mieke Ligtenberg en Anton en Jolande Groenland. 

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

Kraant van 8 september, door publicatie op de website en door bezorging van de agenda aan de leden door 

de  Ons bezorgers einde september.. 

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

financiële rapportage. Daarnaast is op de tafels aanwezig het jaarverslag van KBO-Brabant  

 

De voorzitter stelt vast in de statuten van KBO-Haaren is opgenomen dat de ledenvergadering ten minste 

een maal per jaar gehouden moet worden.  In 2020 heeft geen ledenvergadering plaatsgevonden en de 

ledenvergadering van vandaag is volgens statuten en wettelijke bepalingen te laat. Het bestuur heeft besloten 

de ledenvergaderingen niet eerder te organiseren en er voor gekozen geen gebruik te maken van 

elektronische alternatieven. 

 

Aanwezig zijn ongeveer 75 leden. 

 

De klachtencommissie heeft bij monde van Jan Eggenkamp laten weten dat er in 2019 en 2020 geen 

klachten zijn ontvangen of behandeld.  

 

02. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 27 maart 2019 

Het verslag wordt door de ledenvergadering vastgesteld. 

 

03.1. Jaarverslag 2019 en 2020 van het bestuur 

De jaarverslagen geven een beeld van de activiteiten van onze afdeling in de  afgelopen twee  jaar. Het 

ledenaantal is de afgelopen jaren gedaald. Dit zal mede beïnvloed zijn doordat onze activiteiten grotendeels 

stil lagen. 

De jaarverslagen over 2019 en 2020 worden door de ledenvergadering vastgesteld.    

 

03.2. Activiteitenoverzicht 2019 

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

inzet van velen om dit te realiseren. Voor 2020 is geen overzicht gemaakt omdat veel activiteiten stil lagen 

of zijn geannuleerd. 

In september 2020 is geprobeerd activiteiten weer op te starten. Helaas moesten we kort daarna weer 

stoppen.  

 

03.3 Beleidsvoornemens  

De voorzitter geeft een uitvoerige toelichting bij de beleidsvoornemens 2022. 
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In de vorige vergadering is een discussie aangekondigd binnen KBO-Brabant over de naamgeving. Deze 

heeft tot op heden niet plaatsgevonden. 

Het bestuur staat nog steeds achter de renovatie van Den Domp en zou het betreuren als de 

gedachtenvorming over de invulling van het oude gemeentehuis zou leiden tot vertraging.  

Naar aanleiding van een vraag over de ontwikkeling van de automatiseringsvaardigheden bij onze leden 

geeft het bestuur aan zoekende te zijn naar de behoeften en de manier om daaraan tegemoet te komen. Begin 

2019 zijn enkele leden doorverwezen naar de KBO afdelingen in Udenhout en Oirschot voor het volgen van 

cursussen. Er zijn gesprekken met de bibliotheek Midden Brabant over het introduceren van hun activiteiten 

op het gebied van digitale opvoeding.  

 

04. Bestuursbesluiten 2019 en 2020 ter goedkeuring van de ALV 

Dit betreft: 

- Vaststelling armoedebeleid 

In aanvulling op het gemeentelijke armoede beleid en de bijdrage van KBO-Haaren daarbij. In het komende 

jaar zal het beleid worden besproken binnen KBO-Haaren met onze vrijwilligers.  

- Ondertekening samenwerkingsovereenkomst Park Ruijbosch 

Een bewijs van onze betrokkenheid binnen de gemeenschap en ondersteuning van de betrokken 

vrijwilligers. 

- Oprichting Kring Oisterwijk  

Kbo-Haaren is mede oprichter van de kring Oisterwijk. Een samenwerking met de KBO-afdelingen in 

Oisterwijk en Moergestel. De doelstelling van de kring is gemeenschappelijke belangenbehartiging binnen 

de gemeente, uitwisseling van ervaringen en samenwerking daar waar dit bevorderlijk is voor onze leden en 

binnen de organisatie van KBO Brabant waar de kringen namens al onze leden besluiten nemen en signalen 

van de leden doorgeven en omzetten is te nemen acties. Het belang van dit laatste wordt door Elly Teune 

namens het bestuur van KBO-Brabant  nogmaals onderstreept. 

 

De leden keuren de besluiten goed. 

 

05. Financiën 

De penningmeester geeft een toelichting op de financiële stukken over 2019 en 2020. Door het niet 

doorgaan van activiteiten zijn inkomsten en uitgaven anders uitgepakt dan begroot. Door diverse meevallers 

(o.a. uitkomst project 75 jaar bevrijding en opheffing kring Haaren) zijn de uitkomsten iets positiever dan 

begroot. 

Gememoreerd wordt nog dat ons vermogen grotendeels is opgebracht door de leden ten behoeve van een 

eigen huisvesting. Afhankelijk van de ontwikkelingen met betrekking tot Den Domp zal dit geld de 

komende jaren aangewend gaan worden. 

 

De kascommissie voor 2019  bestaat uit John Kouw en Gerard de Lange en voor 2020 uit Gerard de Lange 

en Cobie van Liempd. De kascommissies hebben de administratie beoordeeld en de opgestelde financiële 

verslagen. De administratie maakt een goede indruk en de kascommissie kan zich verenigen met het verslag. 

De kascommissie complementeert de penningmeester voor het verrichte werk na geconstateerd te hebben 

dat onze afdeling een ingewikkelde administratie heeft en nodig heeft, maar dat het financieel goed voor 

elkaar is en de commissie een goed inzicht heeft verkregen. 

 

De vergadering besluit de financiële verslagen over 2019 en 2020 vast te stellen. 

 

Voor het jaar 2021 zal de kascommissie bestaan uit Cobie van Liempd en Jeanne Pijnappels (wordt door de 

vergadering benoemd als nieuw lid)  Als reserve lid wordt door de vergadering benoemd: Jacques van Hest.  

 

Voor 2021 wordt een nihil resultaat verwacht. De penningmeester geeft aan dat door het niet doorgaan van 

activiteiten de uitkomsten wel af zullen wijken van de begroting maar verzoekt toch de begroting goed te 

keuren omdat deze ook aansluit met de subsidieaanvraag.   
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De vergadering besluit de voorliggende begroting goed te keuren. 

 

Tenslotte stemt de vergadering in met het voorstel om de contributie voor 2021 en 2022 ongewijzigd vast te 

stellen op 22 Euro. KBO-Brabant heeft een contributieverhoging doorgevoerd met 1 Euro tot 12,93 Euro per 

lid voor 2021 maar voor 2021 een korting van 1 Euro per lid gegeven in verband met Corona. Voor 2022 

wordt de contributie voor KBO-Brabant 13 Euro per lid. Vooralsnog acht ons bestuur een verhoging van de 

contributie voor KBO-Haaren niet noodzakelijk. 

 

06. Décharge bestuur voor het gevoerde beleid 

De vergadering dechargeert het bestuur voor het gevoede beleid over 2019 en 2020 

 

07. Bestuursverkiezing 

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

Het bestuur stelt voor Mieke Ligtenberg te benoemen en Johan van der Put voor een nieuwe termijn te 

benoemen als bestuurslid per maart 2020. 

Het bestuur stelt voor Norbert Verbraak en Marianne van den Oetelaar te benoemen voor een nieuwe termijn 

per maart 2021. 

De vergadering gaat hiermede akkoord. 

De voorzitter bedankt aftredend bestuurslid Gerard van Loon voor zijn belangrijke bijdrage in de afgelopen 

jaren. 

 

08. Rondvraag 

De voorzitter meld dat door KBO-Haaren dit jaar niet zelf wordt deelgenomen aan de RABO-Clubactie 

omdat we geen acceptabele bestemming binnen KBO-Haaren hadden. Hij roept op de stemmen niet verloren 

te laten gaan en te stemmen bijvoorbeeld op Den Domp. 

De voorzitter roept op om de Ouderendag te bezoeken. 

Voor de Canada-reis (organisatie Gerard en Elly van der Heijden) zijn nog twee plaatsen voor echtparen. De 

reis is nu gepland vanaf 8 juni 2022. 

Els van Steen en Jeanne Pijnappels melden zich aan om de dinerclub te leiden als opvolgers van Jos van den 

Bosch en Jeanne Pijnenborg. 

Desire van de Nostrum neemt de leiding van de Bingoclub op zich met ondersteuning van Els van Steen als 

opvolger van Lien Schoenmakers. 

 

09. Uitreiking Zilveren Spelden en blijken van Waardering 

In November 2020 heeft het bestuur aan Cees van Roessel, Jan Larmit en Jo Broeders een zilveren speld 

uitgereikt als waardering voor hun vele verdiensten voor onze afdeling.  

De voorzitter reikt tijdens deze vergadering een zilveren speld uit aan Antoon van Loon. Een echte 

vrijwilliger die al vele jaren een belangrijke bijdrage levert aan onze afdeling. 

 

10 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. 

 

Toneelclub 

Vier spelers van de toneelclub houden tijdens het napraten elk een voordracht. 

De regisseur van de toneelclub, Ad van den Boom, kondigt daarna aan dat de toneelclub heeft besloten zich 

op te heffen. De afgelopen jaren zijn er helaas te weinig nieuwe leden bijgekomen. 

De voorzitter bedankt de spelers en de regisseur en spreekt de hoop uit dat er in de toekomst weer 

initiatieven komen voor een nieuwe toneelclub binnen onze afdeling.  


