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 KBO afdeling Haaren    CONCEPT 
 

Belangenbehartiging voor senioren 
Door de leden vast  te stellen in de ALV van 2023 

 

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 02 juni 2022  

 

0.1 Opening  

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

In het bijzonder worden Wethouder Dion Dankers 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.  

 

Spreker Wethouder Dion Dankers 

Wethouders Dankers gaat in op de betekenis van de nieuwe Woonzorgvisie voor ouderen in onze gemeente. 

Hij wijst de aanwezigen op de inleiding van de Woonzorgvisie waarin gesteld wordt dat rekening gehouden 

moet worden met alle doelgroepen. Ook voor mensen met een zorgvraag moeten op een prettige manier 

kunnen wonen en leven. Niet alleen een (levensloop) geschikte woning maar zeker ook een geschikte 

woonomgeving. Daarna gaat hij hier dieper op in door drie van de 5 speerpunten van de visie nader toe te 

lichten: 

- Nieuwbouw is betaalbaar en gericht op doorstroming (Speerpunt 2) 

- Woningen van duurzame kwaliteit (speerpunt 3) 

- Prettig wonen voor mensen met een zorgvraag. (speerpunt 5) 

De belangrijkste doelgroepen om voor te bouwen zijn starters en senioren. 

De wethouder maakt zicht zorgen over de stijgende bouwkosten. De wethouder roept ons op tijdig na te 

denken en in te spelen op onze wijzigende behoeften. Initiatieven zijn zeer welkom. Door de spanningen op 

de woningmarkt en het beperkt aantal plekken met meer zorg is het heel moeilijk in te spelen op acute 

noodgevallen. 

 

Naast de visie is er een afwegingskader waaraan plannen worden getoetst. 

Naar aanleiding van een vraag over de relatie tussen visie en uitvoering geeft de wethouder aan een 

inspanningsverplichting te voelen maar ook afhankelijk te zijn van ingediende plannen, regelgeving etc. Een 

sturende rol voor de gemeente vindt hij te sterk uitgedrukt, maar wel een stimulerende rol. 

Door de gemeente is nog niet ingevuld welke woningen waar gebouwd moeten worden. Ook geeft de 

wethouder aan dat de gemeente weinig invloed kan uitoefenen op wie er koopt. (als kopers buiten de 

gemeente kopen is er weinig doorstroming).  

Een tijdslijn waarin de verdere uitwerking van de visie is opgenomen zal de wethouder via ons bestuur 

beschikbaar maken voor onze leden. 

Onze voorzitter benadrukt, onder grote instemming van de aanwezigen, dat juist de ouderen wonen in de 

kern zeer op prijs stellen. De wethouder geeft aan dit signaal mee te nemen bij de verdere uitvoering. 

 

Voor nadere informatie een link naar de Woonzorgvisie: 

https://oisterwijk.raadsinformatie.nl/document/11311159/1/21-50D+Woonzorgvisie+2022-2027+-

+Bijlage+1+Woonzorgvisie+Oisterwijk 

 

0.1.1 Mededelingen 

De volgende leden zijn met kennisgeving afwezig: Gerard en Mariette van Loon, Ine Copal, Jacques 

Akerboom, Nelly en Adri Mesman, Corry van Tilburg en John van de Put (Penningmeester) 

https://oisterwijk.raadsinformatie.nl/document/11311159/1/21-50D+Woonzorgvisie+2022-2027+-+Bijlage+1+Woonzorgvisie+Oisterwijk
https://oisterwijk.raadsinformatie.nl/document/11311159/1/21-50D+Woonzorgvisie+2022-2027+-+Bijlage+1+Woonzorgvisie+Oisterwijk
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De voorzitter constateert dat oproeping voor deze vergadering heeft plaatsgevonden door publicatie in de 

Kraant van 11 mei, door publicatie op de website, per mail en door bezorging van de agenda aan de leden 

door de  Ons bezorgers op 23 mei. 

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

financiële rapportage.  

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

een maal per jaar gehouden moet worden.  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 70 leden. 

De klachtencommissie heeft bij monde van Jan Eggenkamp laten weten dat er in 2021 een klacht is 

ontvangen die in overleg met betrokkenen is opgelost. 

Vastgesteld is dat de laatste jaren geen (her)verkiezing van de klachtencommissie door de ALV heeft 

plaatsgehad. (Al minsten 5 jaar) In de vergadering van 2023 zal dit worden geagendeerd. 

 

03. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 6 oktober 2020 

Het verslag wordt door de ledenvergadering vastgesteld. 

 

04.1. Jaarverslag 2021 van het bestuur 

Het jaarverslag geeft een beeld van de ontwikkelingen binnen onze vereniging in het afgelopen jaar. De 

voorzitter geeft nog een korte toelichting op het ledenverloop, de opstart van de Kring en de ontwikkelingen 

bij den Domp. In het overleg met de wethouder is gemeld dat Haaren een goed gemeenschapshuis nodig 

heeft voor de sociale samenhang. Van belang is ook dat de voorzieningen en de consumpties betaalbaar 

blijven.  Het jaarverslag over 2021 wordt door de ledenvergadering vastgesteld.    

 

04.2. Activiteitenoverzicht 2021 

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

inzet van velen om dit te realiseren. In 2021 heeft Corona nog grote invloed gehad op onze activiteiten. 

Inmiddels zijn alle activiteiten weer opgestart. Deelname komt aarzelend op gang. Gevraagd wordt of er 

meer computer ondersteuning geregeld zou kunnen worden. Hoewel de vraag naar ondersteuning beperkt is 

(wellicht door het geringe aanbod voor hulp) zal het bestuur hierover nadenken en verzoekt vrijwilligers 

zich te melden. Ook wordt gevraagd of het mogelijk zou zijn 80 plussers minstens een keer per jaar te 

bezoeken. De voorzitter geeft aan dat onze bezoekgroep leden bezoekt die in het ziekenhuis gelegen hebben 

en leden waarvan de partner is overleden. Onze felicitatiedienst (Maria Vugts) stuurt leden 

verjaardagskaarten bij het bereiken van een bepaalde leeftijd. Onze afdeling heeft veel leden boven de 80 en 

bezoek kan alleen bij voldoende vrijwilligers worden gerealiseerd. De voorzitter roept vrijwilligers op zich 

te melden. 

 

05. Bestuursbesluiten 2021 goedkeuring van de ALV 

Er zijn geen goed te keuren besluiten 

 

06. Financiën 

06.01 Financieel jaarverslag 2021 en 

06.02 Verslag van de kascommissie over 2021 

De kascommissie voor 2021  bestaat uit Cobie van Liempd en Jeanne Pijnappels. De kascommissie heeft 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 heeft niets onrechtmatigs gevonden. 

 

Het bestuur wijst de leden, naar aanleiding van een vraag over de hoogte van het vermogen,  op een 

zinsnede in de jaarrekening onder de kop Eigen vermogen. Een groot deel is bijeengebracht voor 

toekomstige huisvesting. Bij de inrichting van het nieuwe gemeenschapshuis zal door ons bepaald moeten 
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worden of een investering van de KBO noodzakelijk is om specifieke, voor KBO noodzakelijke zaken te 

financieren.   

Het beeld met betrekking tot baten en lasten van de activiteiten wordt evenals vorig jaar beïnvloed door 

Corona. Per saldo zijn we er in geslaagd de inkomsten en uitgaven in evenwicht te houden. 

De vergadering besluit het financieel jaarverslag over 2021 vast te stellen. 

 

06.03 Verkiezing kascommissie 

Voor het jaar 2022 zal de kascommissie bestaan uit Jeanne Pijnappels en Jacques van Hest (wordt door de 

vergadering benoemd als nieuw lid)  Als reserve lid wordt door de vergadering benoemd: Jacques Peeters 

 

06.04 Vaststellen contributie 2023 en 

06.05 Goedkeuring begroting 2022 

Voor 2022 is een nihil resultaat begroot. Wellicht dat Corona nog wat verschuivingen zal veroorzaken maar 

het bestuur gaat er van uit de per saldo te kunnen realiseren. 

Ondanks de contributieverhoging bij KBO Brabant vindt het bestuur het op dit moment nog niet 

noodzakelijk de contributie voor 2023 voor onze afdeling aan te passen. Voor 2024 zal gelet op de stijging 

van de kosten opnieuw kritisch gekeken moeten worden. 

De vergadering besluit de voorliggende begroting goed te keuren. 

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

op 22 Euro.  

 

07. Décharge bestuur voor het gevoerde beleid 

De vergadering dechargeert het bestuur voor het gevoede beleid over 2021 

 

08. Bestuursverkiezing 

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

Het bestuur stelt voor Marie-Jose Driessen te benoemen en Jan Dumoulin voor een nieuwe termijn te 

benoemen als bestuurslid per maart 2022. De vergadering gaat hiermede akkoord. 

De voorzitter bedankt aftredend bestuurslid Thea Verwijmeren voor haar belangrijke bijdrage in de 

afgelopen jaren. Thea gaat door met haar activiteiten als ledenwerver. 

 

09. Uitreiking Zilveren Speld en Waardering voor een van onze leden. 

De voorzitter reikt tijdens deze vergadering een zilveren speld uit aan Thea Verwijmeren. Thea is 8 jaar 

bestuurslid geweest en heeft als bestuurslid en samen met de andere ledenwervers een belangrijke bijdrage 

geleverd aan onze ledenwerving. 

Bloemen voor Thea maar ook voor Piet Verschoor. Piet heeft in het verleden al een Zilveren Speld 

ontvangen voor zijn vele verdiensten voor onze afdeling. Hij heeft nu aangegeven zijn activiteiten echt te 

gaan verminderen (Activiteitencommissie, belastinginvuller etc.) Namens alle leden zeer veel dank aan Thea 

en Piet. 

 

10. Rondvraag 

De voorzitter meldt dat door KBO-Haaren dit jaar wordt deelgenomen aan de RABO-Clubactie ten behoeve 

van het Reuzenfeest op 11 september. Hij roept op de stemmen niet verloren te laten gaan en te stemmen 

niet alleen op de KBO maar ook voor andere goede Haarense doelen. 

Een van de leden vraagt zich af waarom ons vaandel niet bij deze vergadering aanwezig was. Volgend jaar 

zullen we dit zeker weer ophangen. Aandacht wordt gevraagd voor de nieuwe fiets puzzeltocht. 

Beschrijvingen kunnen afgehaald worden bij Cobie van Liempd, Elly van der Heijden of Mieke van Boxtel. 

 

11 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. Aanwezigen worden uitgenodigd te 

blijven om na te praten en te genieten van een optreden van accordeonist Wim Vugts.  


