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Uitnodiging Algemene
Ledenvergadering.
Het bestuur nodigt al onze leden uit voor de
jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op:

2 juni 2022, 13.30 Den Domp
Meteen aan het begin van de vergadering verwachten we Wethouder Dankers die
de leden zal bijpraten over het belangrijke thema:

Wat betekent de nieuwe woonzorgvisie voor ouderen in onze
gemeente.
Na de vergadering is er een gezellige
samenzang met de accordeonist
Wim Vugts.
Al onze leden zijn van harte welkom en er
zijn aan deze bijeenkomst voor de leden
geen kosten verbonden.
De gedrukte agenda en bijlagen zal via de ONS bezorgers eind mei samen
met de ONS worden bezorgd.
De agenda zal ook in de Kraant van 18 mei worden gepubliceerd.
Ook zullen we medio mei de agenda nog per mail aan onze leden sturen.

De agenda en bijlagen en vergaderstukken zijn inmiddels ook in te zien op onze
website (www.kbo-haaren.nl) .
Correspondentie graag via kbo-secretariaat@kbo-haaren.nl .

Agenda
Algemene Ledenvergadering
2 juni 2022, 13.30 uur Den Domp
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01. Opening door de voorzitter. Ingekomen stukken en
mededelingen.
02. Spreker Wethouder Dankers. Onderwerp:

Wat betekent de nieuwe woonzorgvisie voor
ouderen in onze gemeente.
03. Goedkeuring verslag van de Algemene Ledenvergadering /
Jaarvergadering van 06 oktober 2021⁎
04. Jaarverslagen
04.1.
Jaarverslag 2021 van het bestuur⁎
04.2.
Activiteitenoverzicht 2021*
05. Bestuursbesluiten 2021, achteraf ter goedkeuring van de leden
06. Financiën:
06.1.
Financieel jaarverslag 2021*
06.2.
Verslag van de kascommissie over 2021
06.3
Verkiezing van de kascommissie
06.4.
Vaststellen contributie 2023
06.5.
Goedkeuring begroting 2022
07. Décharge van het bestuur over het gevoerde beleid in 2021
08. Bestuursverkiezing
09. Rondvraag
10. Sluiting jaarvergadering
Na de pauze:

Samenzang met accordeonist Wim Vugts.

secretariaat:
Jan Dumoulin (0411 – 785285)
E kbo-secretariaat@kbo-haaren.nl

bank:
Rabo Haaren, IBAN:
NL47 RABO 011.81.94.097

K.v.K.
Oost-Brabant
nr. 17145532
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FOTO-/PUZZELFIETSTOCHT 2022
georganiseerd door KBO Haaren.
Deze foto-/puzzelfietstocht is ook
voor niet KBO-leden !
Door de Activiteitencommissie is er een foto-/
puzzelfietstocht van ongeveer 40 km. uitgezet.
Deze is vanaf 1 juni tot en met 30 september te
fietsen. Hiervoor moet u wel een inschrijvingsformulier aanschaffen van € 2.50.
Op dit formulier staan de spelregels plus de foto’s die u onderweg, aan de rechtse
kant van de route, kunt vinden en dan daarvan het nummer moet noteren.
U kunt de route ook meerdere keren fietsen als u bijv. een foto gemist hebt!!
En u mag dat ook met meerdere personen doen.
Om hieraan deel te nemen kunt u vanaf 1 juni a.s. het deelnameformulier
-tussen 18.00 – 19.00 uur- tegen betaling van € 2,50 afhalen bij:
Mieke van Boxtel - Plataanlaan 23
Cobie van Liempd - Akkerstraat 3
Elly van der Heijden - Tempeliersweg 18
Inleveren van het deelnameformulier kan tot 1 oktober bij
Mieke van Boxtel.
Voor de 3 beste deelnemers is er een prijsje beschikbaar. De uitslag wordt
in het Haarens Klokje bekend gemaakt.
Veel fiets/puzzelplezier !!

De KBO activiteitencommissie
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Géén KBO-bingo middag in mei
In verband met de vele andere KBO activiteiten deze
maand én omdat op vrijdag 27 mei a.s. -daags na
Hemelvaart- Den Domp gesloten is, komt onze
maandelijkse bingo middag deze maand te vervallen.
De eerstvolgende bingo middag is op vrijdag 24 juni !!
Tot dan bingo vrienden.
Els en Jeanne

MEGA-JACKPOT voor BONUSSEN
(opinie)
Dat was een opsteker voor de Zuidas. De grootste jackpot ooit. Ze houden het
liever geheim, maar het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds moest in haar
jaarverslag daarover toch iets zeggen. Deze jackpot is voor bonussen. Speciaal
voor de snelle jongens van de financiële markten.
Het bedrag van 2.8 miljard, ofwel € 2.800.000.000, viel deze slimme
geldverdieners ten deel in 2021. Voor hun supergewaardeerde bijdrage aan het
resultaat van het fonds. De directie van het ABP vond deze openlijke mededeling
toch wel wat genant. Al gaat het al vele jaren zo en alle fondsen doen het. Ze
denken er wel over na. “Maar, het is voor het goede doel”, werd erbij gezegd.
Dat ook.
Wat is dat goede doel ook weer? Ehhh… dat zijn ze even kwijt op het
hoofdkantoor in Heerlen. Al sinds 2008. En dat onder regie en goedkeuring
van de Nederlandse Bank. En wat die bank doet is altijd goed. Toch?
Norbert Verbraak
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Activiteiten in de komende 14 dagen

wo 25 mei Walking Football
10.00 uur Kunstgrasveld Nemelaer
do 26 mei 4 Kernen wandeling
10.00 uur HelvoirThuis, Helvoirt
di 31 mei Rikken (kaarten voor punten)
14.00 uur Den Domp, Haaren
wo 1 juni Walking Football
10.00 uur Kunstgrasveld Nemelaer
do
2 juni 4 Kernen wandeling
10.00 uur De Vorselaer, Biezenmortel
do 2 juni Algemene Ledenvergadering
13.30 uur Den Domp, Haaren
di
7 juni Midgetgolf/fietsmiddag Spoordonk 13.00 uur “Oude Toren” Haaren
di
7 juni KBO Fotoclub
13.30 uur Den Domp, Haaren
Thema: Grappige foto en Estafette
wo 8 juni Walking Football
10.00 uur Kunstgrasveld Nemelaer
**************

VASTE CLUBACTIVITEITEN IN DEN DOMP
OBH; biljarten
Bridgeclub KBO
Gymclub
Fotoclub

ma. en vr. groep A / di. en do. groep B 13.30 uur
Bridgeclub KBO donderdagmiddag 13.30 uur
donderdagmorgen groep 1: 09.30 uur - groep 2: 10.30 uur
eerste dinsdag van de maand
13.30 uur

DIENSTVERLENINGEN
Frans van den Berk
Loek Bollen
Jo Broeders
Jan en Corrie Larmit
Gerard van Loon
Corry van Tilburg
Els van Steen
Jan van de Loo
Peter Witlox
Marieanne van Wijk

f.r.vandenberk@gmail.com
redactie@kbo-haaren.nl
jo.broeders@planet.nl
j.larmit@home.nl
gpm.vanloon@gmail.com
gecorvt@home.nl
redactie@kbo-haaren.nl
janvandeloo@outlook.com
witpeterlox@gmail.com
adviseur@kbo-haaren.nl

Marie-José Panhuijzen

06-80143053 belasting invulhulp
85 08 33
lid redactiecommissie
62 19 26
belasting invulhulp
62 12 31
Parkinson Contactgroep
62 21 50
adm. ondersteuner
62 17 82
bez.gr. zieken/overleden
62 20 94
lid redactiecommissie
06-38900934 KBO-vervoer
06-38893567 ledenadministratie
62 12 88
cliëntondersteuner Wmo
én ouderenadviseur
bel. invulhulp& adm. ond.

KLEIN KARWEI – klussendienst voor en door senioren
Riekie van de Ven

tel.: 62 18 88 op dinsdag en donderdag tussen 09.00-10.00 uur

LEDEN WERVING
Harrie Donkers
Sjan Fonken
Thea Verwijmeren

harrie-donkers@ziggo.nl
sjanfonken@hotmail.com
thea.verwijmeren@gmail.com

62 22 28
62 16 31
62 21 43

