
VANUIT HET BESTUUR 
Beste mensen, 
In verband met de corona-
maatregelen heeft het bestuur 
met pijn in het hart besloten om 
alle activiteiten van de Senioren-
vereniging KBO Zeelst voorlopig 
op te schorten.  
Premier Rutte heeft ons op-
geroepen om vooral thuis te 
blijven en beperkt naar buiten te 
gaan.  

Dit betekent dat we elkaar niet 
meer kunnen ontmoeten tijdens 
de binnen-activiteiten zoals het 
koersballen, handwerken en het 
kaarten op vrijdag.   
Ook de wekelijkse buiten-
activiteiten: het jeu de boules en 
wandelen gaat in verenigings-
verband niet meer door. Buiten de 
KBO om kan wel individueel of in 
groepjes van maximaal 4 personen 
gewandeld worden. 
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Wilt u jeu de boules spelen dan kunt u, 
op eigen initiatief en verantwoorde-
lijkheid, in de tuin van Sele terecht met 
maximaal 4 personen. Harry Bakkers 
(tel. 040-253 78 81) heeft zich bereid 
verklaard om de baan in orde te 
maken.  
Het bloemschikken, tekenen, het 
draaien van films van toen, biljarten en 
andere geplande activiteiten stellen 
we uit tot de na de corona.  

De geplande Algemene Leden-
vergadering, die was uitgesteld tot 15 
oktober is uiteindelijk alleen op papier 
gehouden. Het jaarverslag en het 
financiële overzicht zijn verkort in deze 
Nieuwsflits geplaatst. Op de website 
kunt u de complete verslagen lezen. 

In deze vergadering zouden we 
afscheid nemen van Jos van Delft en 
Kees van der Aa als bestuurslid en 
secretaris. Tijdens de volgende 
Algemene Ledenvergadering in het 
voorjaar van 2021 staat dit nu gepland. 
Heel fijn dat beide heren zich 'gewoon' 
blijven inzetten voor onze senioren 
waarvoor onze grote dank. 

Met achteraf een vooruitziende blik 
kon de verkiezing van de twee nieuwe 
bestuursleden ook schriftelijk plaats-
vinden. 

Er zijn in totaal 78 stemmen 
uitgebracht. We telden 0 tegen-
stemmen zodat de volgende benoe-
mingen unaniem kunnen worden 
vastgesteld: Hans van Hak was 
aftredend en is unaniem herkozen; 
Corry Coolegem was ook aftredend en 
is, op eigen verzoek, voor 1 jaar 
herkozen; Leo Loijen en Anny Castelijns 
zijn met algemene stemmen tot 
bestuurslid gekozen en zij zijn nu dus 
officieel tot het bestuur toegetreden.  

Ook hebben we de kans niet gekregen 
om de vrijwilligers van onze vereniging 
te danken voor hun grote inzet en 
betrokkenheid. Tijdens de eerste 
coronagolf hebben de vrijwilligers en 
menig lid persoonlijke contacten met 
onze leden onderhouden. Hiervoor 
willen we iedereen hartelijk danken. 

Deze tweede coronagolf betekent dat 
we elkaar minder zullen zien en we 
zullen het praatje en de gezelligheid 
missen. Daarom vragen we of u om 
met de deelnemers van uw 
activiteitengroepje, gelijkgestemden 
en kwetsbare ouderen te bellen.  

Het is voor iedereen fijn als er 
belangstelling voor de ander wordt 
getoond. 
Blijf gezond en veel sterkte. 

Namens het bestuur, 
Mieke van Lisdonk 
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JAARVERSLAG SECRETARIS 
Het jaarverslag van onze KBO over 
2019 zal worden weergegeven op onze 
website. Dit jaarverslag laat goed zien 
het veranderingsproces dat de KBO 
Zeelst is ingegaan. Ook is het aantal 
deelnemers aan de KBO-activiteiten in 
2019 behoorlijk toegenomen. 

Hieronder ziet u het gemiddeld aantal 
deelnemers aan onze wekelijkse 
activiteiten: 

Dag  Activiteit 
Gemidd. 
aantal 
leden 

Maandag Koersbal 15 

Dinsdag Jeu de boules 25 

Dinsdag Handwerken 20 

Donderdag Jeu de boules 25 

Vrijdag Wandelen 25 

Vrijdag 
Gezellig 
samenzijn 

25 

Vrijdag Fietsen 20 

Hiernaast is te zien hoeveel leden in 
2019 hebben deelgenomen aan de 
activiteiten van onze KBO. 

d.d. Activiteit leden 

10-jan Nieuwjaarsreceptie 90 

21-feb Excursie Kringloop 25 

14-mrt Thema "Levenseinde" 75 

21-mrt Jaarvergadering 80 

4-apr Dagreis Ridderkerk 60 

25-apr Koningsdag 100 

8-mei Stadswandeling 23 

27-mei Aspergemenu 18 

6-jun Dagreis Veere 60 

25-jul Dagreis Broekhuizen 60 

17-aug
Senioren 
ontmoetingsdag 400 

10-sep
Herdenking 75 jaar 
Bevrijding 80 

3-okt Dagreis Leerdam 60 

19-okt Boswandeling 20 

25-okt Bezoek DAF 25 

31-okt
Thema: Groeien in 
ouder worden 75 

14-nov
Rondleiding in 't Oude 
Slot 30 

22-nov
Pub Kwis in 't 
Patronaat 70 

21-nov
Bijeenkomst Nieuwe 
Leden 65 

20-dec Kerstviering 170 

Kees van der Aa 
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JAARCIJFERS 2019 
Het is ons dit jaar zeer lastig gemaakt 
om de leden over de financiën van 2019 
te informeren. De opgemaakte 
jaarcijfers over 2019 en de presentatie 
hierover waren in maart klaar.  
In samenvatting komen de inkomsten 
op € 24.903 en de uitgaven op € 24.407 
zodat een positief resultaat ontstaat 
van € 496. 
Uitspringend zijn de extra inkomsten 
van Rabo ClubSupport, het Wijk-
platform en het Fonds voor ouderen 
voor de uitbreiding van de jeu de 
boulesbanen. De ontmoetingsdag in 
augustus met de heropening van de 
banen is geslaagd. 
De kascommissie heeft de boek-
houding ingezien, gecontroleerd en de 
goedkeurende verklaring onder-tekend. 
Op onze website: kbo-zeelst.nl staat 
meer informatie. 

Hans van Hak 
Penningmeester

LEDEN ADMINISTRATIE 
Het aantal leden per 31 december 
2019 bedroeg 502.  

324 vrouwen 
178 mannen 

De mutaties in 2019 waren: 
• 76 nieuwe leden
• 11 leden overleden
• 21 leden opgezegd

OVERIGE ONTWIKKELINGEN  
IN 2019 
Ook de communicatiecommissie zat 
niet stil in 2019. Er kwam een geheel 
nieuwe website, een nieuwe 
Rustverstoorder en een Nieuwsflits.
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