
Verslag Jaarvergadering 21 maart 2019 
 
Opening 
Om 14.00 uur opent de wnd. voorzitter met een hartelijk welkom voor de aanwezigen de 
vergadering in ’t Patronaat en maakt melding van een aantal berichten van verhindering.  
In het openingswoord bedankt de voorzitter alle vrijwilligers die het mogelijk hebben 
gemaakt dat we in het afgelopen jaar zoveel activiteiten hebben kunnen organiseren. Het 
volledige bestuur is aanwezig.  
Vervolgens gaat zij over tot het memoreren van de ons ontvallen leden van het afgelopen 
jaar (01-01-2018 t/m 31-12-2018) en in het bijzonder ons erelid Mien van Grinsven. Tevens 
maakt ze melding van het Overlijden van Frans Slangen. Oud Voorzitter van KBO Brabant. Ze 
verzoekt de vergadering om een minuut stilte ter nagedachtenis. 
 
Mededelingen 
Er zijn geen mededelingen. 
 
Vaststellen van de agenda. 
De vergadering heeft geen voorstellen tot wijziging. 
Vaststellen van het verslag van de jaarvergadering van 15 maart 2018. 
Er zijn vanuit de vergaderingen geen opmerkingen. 
Het verslag wordt met dank aan de secretaris ongewijzigd vastgesteld. 
 
Jaarverslag van de secretaris. 
Met behulp van de beamer geeft de secretaris een presentatie over wat in 2018 zich binnen 
onze afdeling heeft afgespeeld. Voor de inhoud wordt verwezen naar de bijlagen van dit 
verslag. 
In afwijking van vorig jaar doet Jos van Delft verslag van de vaste activiteiten. Twee leden 
doen verslag van 1. De Samenloop voor Hoop van 2 en 3 juni (Ad Schoofs) 2. Dagreis naar 
Ieper (Adje Pinxteren) 
 
Financieel jaarverslag van de penningmeester 
Op soortgelijke wijze geeft de penningmeester een overzicht van de inkomsten, uitgaven en 
resultaat, geclusterd in rubrieken en middels blokdiagrammen duidelijk weergegeven. Het 
resultaat over 2018 bedraagt € 171 positief (zie ook de bijlagen van dit verslag). De 
vergadering laat blijken tevreden te zijn met de presentatie en de resultaten. 
 
Verslag van de kascontrolecommissie 
De commissie voor dit jaar bestond uit de heren Jan Meeuwis en Grard Snelders. Grard 
Snelders is overigens deze vergadering verhinderd. 
Jan Meeuwis legt namens de commissie de verklaring af dat de boekhouding conform de 
regelgeving gecontroleerd is en in orde bevonden. Hij complimenteert de penningmeester 
voor het verrichte werk en stelt de vergadering voor akkoord te gaan met de voorgelegde 
jaarcijfers. Vervolgens wordt het bestuur decharge verleend voor het gevoerde financieel 
beleid. 
De wnd. voorzitter bedankt de leden van de commissie. 
 
Benoemen van de kascontrolecommissie 2019 



Voor de commissie 2019 stellen zich beschikbaar Pierre Bijnen en Adje Pinxteren. Jan 
Meeuwis blijft nog en jaar lid van de commissie. Aftredend en niet herkiesbaar is Grard 
Snelders. 
De vergadering gaat hiermede akkoord. 
 
Verkiezing bestuursleden 
Aftredend en niet herkiesbaar is Jan Egelmeers. De wnd. voorzitter brengt een dankwoord 
aan Jan Egelmeers. In een afscheidsrede benadrukt onze wnd. voorzitter Mieke van Lisdonk 
de belangrijke rol die Jan heeft gehad in de doorontwikkeling van de KBO en ook in het 
ouderenbeleid. Jan is altijd betrokken geweest en heeft allerlei functies bekleed in de 
Seniorenraad, KBO Kring en Kringraad. Hij heeft steeds op een aimabele manier de leden van 
de KBO aan zich weten binden. Vorig jaar heeft Jan al afscheid genomen als voorzitter en is 
daarbij benoemd tot erelid van onze KBO. 
Nu bieden we Jan als dank een boekenbon aan en zijn vrouw Wil een bos tulpen. De 
vergadering geeft Jan een prachtig applaus. 
 
Kees van der Aa neemt bij het volgende punt van de voorzittersrol over. 
Aftredend en herkiesbaar is Mieke van Lisdonk. Het Bestuur stelt, zonder tegen kandidatuur, 
de vergadering voor tot herbenoeming over te gaan. De vergadering gaat hiermede akkoord. 
Tevens stelt het Bestuur voor Mieke van Lisdonk te benoemen tot voorzitter van onze 
vereniging. Toelichting: Mieke heeft het laatste jaar al gefunctioneerd als waarnemend 
voorzitter. Deze rol heeft ze op een fantastische wijze vervuld. Bovendien is Mieke een 
ambitieuze vrouw, die veel, interessante ideeën heeft gelanceerd om onze KBO stappen 
vooruit te laten maken. Het zijn overigens niet alleen de ideeën, maar zij is absoluut in staat 
die ideeën tot werkelijkheid te brengen en zelf daaraan mee te bouwen. Het Bestuur stelt 
voor akkoord te gaan met de voorgestelde benoeming tot Voorzitter. De vergadering gaat 
hiermede akkoord. 
 
Het Bestuur stelt voor Henry van Houten te benoemen tot lid van het Bestuur. Toelichting: 
Toen we enkele jaren geleden plotsklaps zonder ledenadministrateur kwamen te zitten was 
Henry vrij snel bereid deze rol over te nemen. Tevens deelde hij kort daarna mede dat hij 
bereid was na zijn pensionering zitting te nemen in het Bestuur.  
Henry past goed binnen het huidig bestuur team. Het Bestuur stelt voor akkoord te gaan met 
de benoeming van Henry. De vergadering gaat hiermede akkoord. 
 
Vooruitblik 2019 
De voorzitter geeft in het een vooruitblik over het jaar 2019. Haar toespraak hierover is 
hieronder geheel weergegeven: 
We zouden rustig achterover kunnen gaan hangen want de KBO afdeling Zeelst organiseert 
heel veel activiteiten, en ik kan het niet vaak genoeg zeggen, door de inzet van heel veel 
vrijwilligers. Met de vaste activiteiten bereiken we ongeveer 100 deelnemers per week. 
Maar stil staan is achteruitgaan en zoals in het voorwoord van de laatste Rustverstoorder is 
gemeld zijn we met een paar KBO leden aan het denken geweest om een visie op de 
Toekomst te ontwikkelen. Naast de huidige vaste activiteiten die we natuurlijk handhaven 
zullen we ook moeten nadenken over ontwikkelingen zoals de vergrijzing, eenzaamheid en 
de zorg die meer buurtgewijs georganiseerd zal moeten worden. Als KBO kunnen we hier 
een rol in spelen. Zoals Kees bij het behandelen van het jaarverslag al zei doet de KBO veel 



aan voorlichting, belangenbehartiging en ontmoeting. Maar het kan altijd beter. We staan 
aan het begin van een meer uitgewerkte visie op de genoemde terreinen. Er is een nieuwe 
werkgroep communicatie gestart. De Rustverstoorder ziet er goed uit maar de redactie vindt 
het toch fijn dat er nieuwe vrijwilligers bij de redactie bij komen. De website wordt mede 
door KBO Brabant van een nieuw jasje voorzien en wij gaan daar als KBO afdeling Zeelst ook 
meer werk van maken. We gaan proberen om meer aanwezig te zijn in het Veldhovens 
Weekblad en het maandblad Thuis. 
 
Op het gebied van belangenbehartiging vragen we aan alle leden om signalen af te geven 
waar verbetering kan zijn van o.a. de zorg, wonen, bereikbaarheid. Geef het aan ons door 
zodat wij het verder kunnen geleiden. Ontmoeting, omzien naar elkaar, is een van de 
kerndoelen van onze KBO.  
Binnen een net opgestarte werkgroep ledencontact gaan we activiteiten ontwikkelen naast 
het bestaande bezoek door de bodes van de 80 en 90-jarigen. Er worden extra bezoekjes 
ingepland aan leden van bijv. 75 en 85-jarigen, ook nieuwe leden op een structurele wijze 
bezoeken. Het ziekenbezoek wordt verder ingevuld waarbij we jullie oproepen om namen 
van zieken en chronisch zieken door te geven. En we vragen jullie om ook bij activiteiten alle 
leden het gevoel te geven dat ze welkom zijn bij ons. Een praatje met een nieuw of 
onbekend lid kan een begin zijn van een nieuw netwerk en kan eenzaamheid voorkomen. 
 
Om ook de wat jongere senioren bij de KBO te betrekken is er in 2018 een werkgroep 
educatie en cultuur gevormd. We gaan gewoon proberen om voor al onze leden 
aansprekende activiteiten te ontwikkelen en onze leden het gevoel te geven dat ze erbij 
horen en: het moet gezellig zijn om bij de KBO te zijn 
 
Rondvraag 
Van de rondvraag wordt door de aanwezige leden geen gebruik gemaakt. 
 
Sluiting 
Om 15.15 uur sluit de voorzitter onder dankzegging voor opkomsten inbreng deze 
vergadering. Na de pauze wordt door de voorzitter en de heer en mevrouw Bijnen een 
luchtige quiz voorgehouden met de naam “Petje op Petje af”. Dit viel goed in de smaak. 
 


