
	 	
                 
 
JAARVERSLAG 2021 
 
Beste leden, 
 
Dit jaarverslag behandelt in grote lijnen de gang van zaken in onze vereniging in het voorbije 
verenigingsjaar, een jaar waarin we nog grotendeels werden beperkt door de Coronamaatregelen.  
 
Vanwege de lockdown lagen vrijwel al onze activiteiten in de eerste maanden tot juni stil.  
Op voorhand hadden we nog een volledig activiteitenschema 2021 opgesteld voor het geval dat. Maar 
helaas. De coronamaatregelen bleven maar duren tot diep in de lente. 
 
Alleen het wandelen kon Coronaproof  (kleine groep en in de open lucht) het hele jaar doorgang vinden. 
In juni konden we weer starten met jeu de boules (een activiteit van afdeling Hoevenbraak waaraan ook 
leden van andere afdelingen mee mogen doen). Het bûrthuis werd weer geopend en in augustus en 
september konden we nog de laatste 4 fietstochten van het seizoen organiseren. 
Mede vanwege de mondkapjesplicht en de nog heersende onzekerheden werd besloten om dit jaar geen 
reizen te organiseren. 
In september (na de zomermaanden) konden we wel weer kaarten, keezen en biljarten. 
 
Op 20 september was er voor onze vrijwilligers een middagactiviteit in de pleinzaal van 't Spectrum. 
Zij werden verwend met lekkere hapjes, een quiz en een optreden van Theo van Ewijk. 
Ook konden we op 23 september genieten bij De Kafmolen van het eerste KBO-diner van dit jaar.  
Op 2 november waren we te gast bij de Lieveling. Beiden diners werden goed bezocht. 
 
Op 27 oktober was er een algemene ledenvergaderingen waarvoor zich ruim 170 leden hadden 
aangemeld. Helaas waren er wat afmeldingen door zieken die uit voorzorg liever thuis bleven.  
Naast het huishoudelijk gedeelte, waarbij het bestuur verantwoording aflegde voor het gevoerde beleid, 
werd er lekker getafeld en kon men heerlijk meezingen met liedjes uit de oude doos verzorgd door de 
groep Di-is-'t.  De avond werd als erg gezellig ervaren. 
 
In november en december draaiden er ook weer twee KBO-middagfilms in de podiumzaal van 
't Spectrum. Beide films werden goed bezocht. 
Helaas liepen in november de coronabesmettingen zo hoog op dat we hebben moeten besluiten om de 
reeds in steigers staande kerstviering te annuleren.  
 
Onze informatievoorziening is het gehele jaar doorgegaan. Met (extra) nieuwsbrieven en natuurlijk 
onze website en Facebook hebben wij onze leden zoveel mogelijk op de hoogte gehouden.  
In de nieuwsbrieven werden kruiswoordraadsels opgenomen waaraan kleine prijsjes waren verbonden. 
Dit werd gewaardeerd, getuige de reacties en het aantal inzendingen, gemiddeld  zo'n 55 per maand. 
 
Door Vrijwillige Ouderen Adviseurs en Cliëntondersteuners werden ondanks de beperkingen toch 
nog ruim 90 keukentafelgesprekken met leden gevoerd.  Onze belastinginvullers hebben voor 15 leden 
de belastingaangifte verzorgd. Dat kon dit jaar zonder de uitstel die vorig jaar collectief door de 
belastingdienst werd gegeven. 
 



Het 70-jarig jubileum konden we vorig jaar niet vieren en werd doorgeschoven naar 2021. Maar helaas 
was ook dit jaar hiervoor geen mogelijkheid. Daarom heeft het bestuur besloten om nu maar in te zetten 
voor het 75-jarig jubileum. Om 2 jaar na dato nog een feest te vieren zag het bestuur niet zitten. 
 
Rond 21 december, Kerst, ontvingen alle leden een presentje. Per adres was er een luxe ballpoint met 
opschrift en bij twee leden op één adres kwam er nog een nagelverzorgingssetje in luxe etui bij . Voor 
de Kerst heeft het bestuur ook gezorgd voor een feestelijke nieuwsbrief. Bij een aantal leden die door 
lichamelijke beperkingen en/of langdurige ziekte niet kunnen meedoen aan onze activiteiten werd een 
fruitmandje bezorgd. 
 
Vanaf begin mei konden vergaderingen weer doorgaan. Het bestuur vergaderde in totaal 9 maal. 
inclusief 2 ingelaste vergaderingen vanwege corona-ontwikkelingen.  De 3 geplande vergaderingen met 
de contactpersonen gingen niet door.   
De vier Schijndelse KBO-afdelingen (KBO-cluster Schijndel) hadden drie keer gestructureerd overleg. 
Verder waren er nog 2 kringvergaderingen (alle afdelingen van Meierijstad) 2 regionale bijenkomsten 
en 2 algemene ledenvergaderingen van KBO-Brabant. Deze vergaderingen werden door afgevaardigden 
bezocht. 
 
De contactpersonen hebben ook dit jaar gezorgd voor de verspreiding van de ONS, de nieuwsbrieven, 
de uitnodigingen en de presentjes met Kerst. 
 
Het ziekenbezoek is daar waar mogelijk en zover wij hier kennis van hadden, door de contactpersonen 
verzorgd. 
Wel is besloten om in 2022 de ziekenbezoekgroep weer in het leven te roepen. We hebben Charmaine 
Broks bereid gevonden om de coördinatie op zich te nemen. 
 
WE HOPEN DAT WE IN 2022 WEER EEN ENIGSZINS NORMAAL JAAR KUNNEN DRAAIEN. 
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