
 
 
Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 12 juli 2022 
 
Opening  
Voorzitter Frans van Oorschot heet iedereen welkom. Er zijn een kleine 120 leden aanwezig. Na zijn 
welkomstwoordje waarin hij het programma van de avond presenteert vraagt hij een ogenblik stilte en wenst 
hij iedereen smakelijk eten. De maaltijd bestaat uit soep met stokbrood en kruidenboter, een goed gegarneerd 
slaatje en koffie na. 
 
Het huishoudelijk gedeelte  
De voorzitter opent de algemene ledenvergadering. Hij leest vervolgens de namen voor van alle ons ontvallen 
leden in de periode vanaf de vorige ledenvergadering. Ter nagedachtenis vraagt hij om een minuut stilte in acht 
te nemen. Daarna heeft hij een aantal mededelingen. 

− KBO Centrum heeft op dit moment 812 leden, waarvan 24 gastleden. Er zijn 44 nieuwe leden, 27 
leden zijn ons helaas ontvallen en 17 leden zijn verhuisd. 

− KBO beschikt in Schijndel over 4 goed opgeleide cliëntondersteuners. Zij kunnen deskundig en 
discreet ondersteuning bieden bij keukentafelgesprekken en ook als een aanvraag voor nieuwe zorg 
moet worden ingediend. Daarnaast kunnen alle inwoners van Schijndel die in enig jaar 75 of 80 
worden bezoek van een ouderenadviseur krijgen, maar alleen als men dat op prijs stelt. 

− We hebben dit jaar nog twee KBO-diners tegoed. Op 16 september bij De Kafmolen en op 16 
november bij restaurant de Lieveling. Gemiddeld zijn er 40 tot 60 deelnemers. 

− Het Bûrthuis op vrijdagmorgen wordt goed bezocht. Speciale activiteiten van het Bûrthuis staan altijd 
vermeld in de MooiSchijndelKrant.  

− Het Keez-spel in het Mgr.Bekkershuis wordt in september weer opgestart. Elke eerste en derde 
donderdag van de maand wordt er gespeeld.  

− Het kaarten (rikken en jokeren) vindt iedere woensdag plaats in 't Spectrum. De deelname hieraan is na 
Corona flink afgenomen. Om dit te laten voortbestaan hebben we gemiddeld 30 deelnemers nodig. 
Ook leden van andere afdelingen zijn welkom.  

− In samenwerking met de filmclub hebben we dit jaar nog drie middagfilms, te weten op 13 oktober, 10 
november en 15 december. De entreeprijs voor KBO-leden bedraagt € 5,00. Anderen betalen € 8,50. 
Uitgebreide informatie vindt u in de nieuwsbrief. 

− Op 19 juli gaan we op excursie naar Hoeve Strobol. 15 Leden hebben zich aangemeld. Als iemand zich 
alsnog aan wil melden voor deze excursie dan kan dat nog bij Peter Goossens. Hij zit in de zaal.  

− Tot slot prijst de voorzitter de inzet van onze vrijwilligers. Hij bedankt hen daarvoor en vraagt om een 
applaus. Een paar weken geleden hebben we voor hen een vrijwilligersmiddag georganiseerd.  

 
Verslag van de algemene ledenvergadering van 27 oktober 2021 en het jaarverslag van 2021. 
Op elke tafel zijn enkele exemplaren van het verslag van de laatste algemene ledenvergadering neergelegd, 
zodat iedereen er al kennis van heeft kunnen nemen. De secretaris neemt het verslag in hoofdlijnen door.  
Er zijn geen vragen of opmerkingen met betrekking tot het verslag. 
Daarna behandelt hij het jaarverslag 2021. Alle leden hebben het verslag al met de nieuwsbrief van februari 
ontvangen. Ook over dit verslag zijn geen opmerkingen.  
 
Financieel Verslag 2021. 
De voorzitter bedankt de secretaris voor zijn uitstekende verslaglegging en gaat over tot behandeling van het 
financieel verslag. Op alle tafels liggen exemplaren van het financieel overzicht zodat iedereen hier al kennis 
van heeft kunnen nemen. De voornaamste posten worden doorgenomen. 
De inkomsten bedragen € 12.296,65. De grootste post is de contributie -na afdracht aan KBO-Brabant-  
€ 7.614,14. De subsidie van de Gemeente is € 1.466,00 en RaboClubSupport brengt € 513,89 in de pot. De 
inzet van onze cliëntondersteuners en vrijwillige ouderenadviseurs levert de vereniging € 580,00 op. De 
uitgaven zijn met € 9.220,51 door Corona minder dan gebruikelijk. De uitgaven zijn voor de algemene 
ledenvergadering € 2.773,46, de attenties o.a. met Kerst € 2.603,88, de vrijwilligersmiddag € 1.583,47, de 
nieuwsbrieven € 721,35 en nog wat kleinere uitgaven. Het voordelig saldo bedraagt € 3.076,14. In kas is een 
bedrag van € 31.012,76. 



 
Kijkend naar de begroting van 2022 gebaseerd op de financiële gegevens van 2021, zien we dat we in 2022 
niet meer interen. We mogen stellen dat we een financieel gezonde vereniging zijn. 
Maar gezien de kostenstijgingen, met name in de horeca, is de contributie met ingang van 1 januari 2022 
verhoogd met € 2,50, zoals eerder door de leden is goedgekeurd. Deze verhoging is mede tot stand gekomen in 
overleg met de drie andere KBO-afdelingen in Schijndel. Het gastlidmaatschap komt hierdoor op € 11,25. Het 
was overigens de eerste verhoging sinds 2001. 
 
Verslag van de kascontrolecommissie  
De kascontrolecommissie bestaande uit Wim Verhoeven en Wim Compier hebben de kas in orde bevonden en 
verlenen de penningmeester decharge. Antoon Verhoeven is aftredend en Christ van der Heijden wordt 
benoemd als nieuw lid. De voorzitter bedankt de kascontrolecommissie alsmede de penningmeester Annie 
Smits voor de goede vastlegging en het vele werk. Applaus. 
 
Bestuursverkiezing 
Aftredend en herkiesbaar zijn Anny Wouters en Frans van Oorschot. Er zijn geen tegenkandidaten zodat 
beiden weer worden benoemd voor een periode van 3 jaar. Applaus. 
Annie Gevers is aftredend en niet meer herkiesbaar. Vanuit de leden hebben zich geen kandidaten gemeld en 
dus gaat het bestuur op zoek naar een nieuw bestuurslid. 
Vervolgens wordt afscheid genomen van Anny Gevers. Zij was vanaf maart 2001 bestuurslid. Zij hield zich 
onder andere bezig met de organisatie van de ledenbijeenkomsten en vieringen, zoals het regelen van 
serveersters en de tafelversieringen. Zij regelde de KBO-diners en maakte hiervoor afspraken met de horeca. 
Tevens was ze aanspreekpunt voor de kaartmiddagen en is ze daarnaast actief als contactpersoon. Graag wil 
Annie nog enkele van de activiteiten voortzetten als vrijwilliger, hetgeen door het bestuur wordt gewaardeerd. 
"Wij zullen dat in goed overleg met elkaar regelen", aldus de voorzitter. 
Als dank voor haar inzet gedurende 21 jaar ontvangt Annie de zilveren speld van KBO-Brabant met oorkonde, 
en natuurlijk een envelop en een mooie bos bloemen. Annie krijgt een luid applaus. 
 
Rondvraag 
Martin de Hoop: Heeft de naamswijziging van KBO-Wijbosch ook gevolgen voor KBO-Centrum en kan 
Wijbosch nu lid blijven van KBO-Brabant? 
De voorzitter legt uit dat de naamswijziging van "KBO-Wijbosch" in "Vitaal Wijzer Wijbosch" geheel buiten 
het cluster Schijndel om is gebeurd, wat bij de andere afdelingen in Schijndel compleet verkeerd is gevallen. 
Dit heeft geleid tot het uit het clusteroverleg stappen van Wijbosch. Zij kunnen desgewenst wel aangesloten 
blijven bij KBO-Brabant. Een naamswijziging is niet per se onacceptabel maar moet dan wel een gezamenlijke 
actie zijn van alle afdelingen in Schijndel. Ook KBO-Brabant denkt na of een naamswijziging in de toekomst 
zinvol is. 
 
Sluiting van het huishoudelijk gedeelte. 
Als er geen vragen meer zijn sluit de voorzitter het officiële gedeelte af.  
 
Lezing van Toon Heesakkers. 
In een kleine 40 minuten geeft Toon de aanwezigen een inkijk in de organisatie van een bijenvolk. 
Bijen kunnen niet praten maar communiceren wel degelijk. Het verhaal geeft ons een andere kijk op bijen. Hoe 
ze waarnemen, communiceren, zich voortplanten en voedsel vinden. Zeer complex. "En ze weten er nog lang 
niet alles van", aldus Toon. De voorzitter bedankt Toon voor zijn boeiende lezing. 
 
Optreden van Maestro & Co. 
Na een korte pauze kondigt Rien van den Bogaart het optreden aan van Maestro en Co.  
Zij brengen sfeervolle muziek van vroeger met een eigen touch. 
Jammer dat de stemming er niet goed inkwam, hoewel de muziek echt niet slecht was, integendeel. Omdat het 
kermis was werd in de pauze iedereen getrakteerd op een lekkere oliebol vers uit de oliebollenkraam.  
 
Sluiting 
Rond elf uur bedankt de voorzitter de artiesten voor hun mooie muziek. De zaalklaarmakers, de serveersters en 
de mensen van 't Spectrum krijgen ook een applaus. Vervolgens bedankt hij de aanwezigen voor hun komst. 
 
juli 2022 
Ton Sleenhoff, Secretaris KBO Schijndel afd. Centrum 


