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VOORWOORD 

 
 
 
 
 
Hans Gruintjes, 
Voorzitter KBO Geldrop 

 

 
Beste KBO leden, 
 
In de voorliggende Nieuwsbrief reikt de redactie u al de agenda en 
bijbehorende stukken aan van de Algemene Ledenvergadering van 
4 april a.s. De Algemene Ledenvergadering zal om 14.00 uur 
aanvangen en vindt plaats in het Gemeenschapshuis 
Zesgehuchten. 
Voor het programma van die middag verwijs ik u naar de info elders 
in deze uitgave. Het bestuur hoopt velen van u te mogen begroeten 
die middag. 
 
De dagtochten voor dit jaar zijn onlangs geselecteerd door de 
Activiteitencommissie. De bedevaartreis vindt deze keer plaats op 
dinsdag 14 mei a.s. naar Kevelaer in Duitsland.  Verder in dit blad 
leest u hier de nodige informatie over. De andere twee 
dagtochtreizen zijn dit jaar op 2 juli en op 19 september a.s.  De 
reisdoelen zullen tijdig nog nader worden toegelicht in de komende 
Nieuwsbrieven. 
 
Onze sportieve leden wil ik nog een keer wijzen op het voordelig 
deelnemen aan de sportactiviteiten bij sportschool Harks in Geldrop 
indien u lid bent van KBO-Geldrop. U dient zich hiervoor aan te 
melden bij de ledenadministratie van de KBO. 
 
Waarom is beweging op onze leeftijd zo belangrijk? Als we onze 
spieren niet trainen, slinken deze. En dat begint al op 30-jarige 
leeftijd. Elke 10 jaar verliezen wij 3 tot 5% van onze spiermassa en 
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dat kan ernstige gevolgen hebben. Door gebrek aan spierkracht 
vallen wij sneller en is het moeilijker weer op te staan. Zwakke 
spieren zorgen voor een slechte houding waardoor bijv. rugklachten 
juist een kans krijgen. Maak daarom gebruik van deze aanbeveling! 
 
Tot slot wil ik u erop wijzen dat de maandelijkse activiteit “samen uit 
eten” van de commissie Educatie en Ontmoeting steeds beter 
wordt bezocht en aan kwaliteit heeft gewonnen. Wellicht zien wij u 
ook eens als “nieuweling” op een van onze diner-dagen!! 
 
 

NIEUWE LEDEN 

 

 
 

dhr. L.B.J. Hendrix 

dhr. J.F.M. Jansen 

mevr. E.C.J.M. Jansen - Schrijvers 

dhr. C. van Dalen 

mevr. J.W.F. van Gils - Tiebosch 

mevr. E.L. van der Linden - Terburg 

mevr. J.G.B. van Nistelrooij - Teelen 

mevr. H.M.J. Jacobs 

mevr. E.M.J. Verbeek 

dhr. H.H. Perquin 

dhr. J.S.G. van den Reek 

mevr. E.T.G. van den Reek - Zweegers 

 
We hopen dat u zich snel thuis zult voelen en wensen u veel 
plezier en voldoening met de diverse activiteiten die de KBO 
Geldrop u biedt. 
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NIEUWSBRIEF KBO GELDROP 
 

38e jaargang maart 2019 nr. 3 

 

INHOUDSOPGAVE 

 

1. Voorwoord van de voorzitter 

2. Nieuwe leden KBO Geldrop 

3. Inhoudsopgave en agenda 

4. Uitnodiging Algemene Ledenvergadering en activiteiten 

5. Agenda Algemene Ledenvergadering, 4 april 2019 

6. Concept notulen Algemene Ledenvergadering 2018 

12. Overzicht bestuur en rooster van aftreden en herbenoeming 

13. Jaarverslag bestuur 

14. Jaarverslag activiteitencommissie 

15. Jaarverslag commissie educatie & ontmoeting 

17. Financiële verantwoording, exploitatierekening 2018 

18. Financiële verantwoording, exploitatiebegroting 2020 

19. Vooraankondiging bus- / bedevaartreis Kevelaer, 14 mei 2019 

19. Mededeling het bestuur, rijbewijskeuring 

20. Gemeentelijke welzijnsactiviteiten, beter uitkomen met laag inkomen 

22. Verdere informatie die wij ontvingen 

24. Colofon KBO Geldrop 

 

AGENDA MAART - APRIL 

 

maandag 11 maart  dagelijks bestuur 

maandag 18 maart  algemeen bestuur 

maandag 25 maart  samen uit eten 

donderdag 4 april  algemene ledenvergadering 

dinsdag 9 april  leeskring 

maandag 15 april  samen uit eten 
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ACTIVITEITEN  

 

 
Algemene ledenvergadering  
donderdag 4 april 2019 

 
Het bestuur van KBO-Geldrop nodigt u uit voor de Algemene 
Ledenvergadering op donderdag 4 april 2019. 
 
De vergadering vindt plaats in Gemeenschapshuis Zesgehuchten, 

Papenvoort 1, Geldrop 

Programma 
13.30 uur zaal open 
14.00 uur opening van de middag door de voorzitter 
14.05 uur start officiële deel  
14.45 uur PAUZE 
15.00 uur eerste deel programma duo Maestro & Co 
15.45 uur PAUZE 
16.00 uur tweede deel programma duo Maestro & Co 
16.45 uur einde van de middag 

 
Het duo Maestro & Co. heeft een muzikaal programma met tal van 
vrolijke en romantische liedjes, theaternummers en instrumentale 
muziek. Het programma heet ‘Mixed Dubbel’ met muziek vanaf de 
jaren 1945 tot heden. 
 
Uiteraard wordt u deze middag voorzien van koffie of thee met iets 
lekkers, met een lekker borreltje of drankje en hapjes. 

 
Zwemmen 
Het zwemmen voor ouderen is op donderdag van 10.45 – 13.00 uur 
in het LACO-zwembad Geldrop, Zwembadweg 13, Geldrop. 
 
Samen uit eten 
Op maandag 25 maart vindt het samen uit eten plaats in restaurant 
SMAEK, Nieuwendijk 17, Geldrop. Het 3-gangen menu bestaat uit: 
soep – vis – dessert. De kosten zijn € 17,50 excl. drankjes. 
Niet-vaste deelnemers aanmelden en vaste deelnemers afmelden 
vóór dinsdag 19 maart bij Willy Copal, telefoonnr. 040 285 40 40. 
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AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING 

 
 

Aanvang 14.00 uur in Gemeenschapshuis Zesgehuchten, 
Papenvoort 1,  Geldrop 

 
1. Opening door de voorzitter 

2. Mededelingen 

3. Vaststellen agenda 

4. Vaststellen notulen Algemene Ledenvergadering(blz.6 t/m 11) 

van 5 april 2018      

5. Verkiezing bestuursleden    (blz. 12) 

aftredend en herkiesbaar zijn: 

- dhr. J.J.G. (Hans) Gruintjes 

- dhr. L.H.A. (Leo) Martens 

- mw. M.C. (Maria) Vorstenbosch - de Laat 

tussentijds aftredend en niet herkiesbaar: 

- mw. J.M. (An) Verkennis - Bouten 

nieuw bestuurslid: 

- mw. H.M.C. (Hettie) van der Heijden 

6. Vaststellen jaaroverzichten 2018 

- verslag bestuur     (blz. 13) 

- verslag activiteitencommissie   (blz. 14) 

- verslag commissie educatie en ontmoeting(blz. 15 en 16) 

7. Jaarrekening 2018 en begroting 2020 

- toelichting exploitatierekening 2018  (blz.17) 

- verslag kascontrolecommissie  

- vaststellen contributie 2020 

- vaststellen exploitatiebegroting 2020  (blz. 18) 

8. Rondvraag 

9. Sluiting  
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NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 5 APRIL 2018 

 
 
 

CONCEPT NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 
5 APRIL 2018 

 
Aanwezig: leden bestuur, commissies, werkgroepen en een groot 
aantal leden. 
 
1. Opening  
De voorzitter, de heer Hans Gruintjes, opent de vergadering en 
heet de aanwezigen van harte welkom op de vergadering, die dit 
jaar voor de 62e keer wordt gehouden. 
 
Hierna spreekt de voorzitter een in memoriam uit voor mevrouw 
Wies Sterk. Mevrouw Sterk is in februari jl. overleden en was dit 
jaar 25 jaar actief binnen het bestuur en de commissies. De 
voorzitter vraagt 1 minuut stilte voor mevrouw Sterk en voor de in 
het afgelopen jaar overleden leden van KBO-Geldrop. 
 
De voorzitter deelt mede, dat deze middag uit twee delen zal 
bestaan, 
t.w. een formeel en een informeel deel. De groep ‘Dikke Mik’ uit 
Nuenen verzorgt het informele deel. 
 
2. Mededelingen 
De volgende leden hebben zich afgemeld:  
- De heer en mevrouw Vriens; 
- De heer en mevrouw van der Hijden; 
- Mevrouw M. van Rooijen; 
- Mevrouw G. Venmans; 
- Mevrouw M. Govers; 
- De heer B de Ruijter; 
- De heer J. v.d. Linden. 
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- Er zijn dit jaar 20 leden, die 25 jaar lid zijn van KBO-Geldrop. 
Omdat dit een grote groep is zal het bestuur hen op 11 oktober 
in het zonnetje zetten. De jubilarissen ontvangen in september 
een schriftelijke uitnodiging met de plaats waar de huldiging zal 
plaats vinden. 
 

- Op 15 mei is er de jaarlijkse bedevaart en dit jaar gaan wij naar 
Banneux in België. Op de terugweg wordt er gestopt in 
Valkenburg. Meer informatie in de Nieuwsbrief. Aanmelden kan 
bij de heer en mevrouw Verkennis. 
 

- Ook dit jaar is er weer de mogelijkheid om een stem uit te 
brengen bij de Rabobank. Clubs en verenigingen ontvangen 
dan in overeenstemming met de uitgebrachte stemmen een 
financiële bijdrage. De nieuwe naam van deze actie is: 
Rabobank Clubkas Campagne. Leden worden verzocht om hun 
stem uit te brengen. 
 

- De sinterklaas- en kersvieringen waren geslaagd en inmiddels 
is de Activiteitencommissie alweer volop bezig met de invulling 
van de komende vieringen eind van het jaar. Informatie volgt via 
de Nieuwsbrief. 

 
3. Vaststellen agenda 
De voorzitter vraagt of er nog punten aan de agenda toegevoegd 
moeten worden. Er zijn geen aanvullingen. De agenda wordt 
zonder aanvullingen c.q. wijzigingen vastgesteld. 
 
4. Vaststellen concept notulen van de Algemene 

Ledenvergadering van 6 april 2017 
De voorzitter vraagt onder het opnoemen van de paginanummers 
van de Nieuwsbrief, waarin het concept staat afgedrukt, of de 
aanwezigen opmerkingen c.q. wijzigingen hebben. 
 
Er zijn geen op- en/of aanmerkingen en het verslag wordt 
vastgesteld met dank aan de notulist.  
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Verkiezing bestuursleden 
Volgens het Huishoudelijke Reglement kunnen nieuwe 
bestuursleden zich spontaan aanmelden bij het secretariaat. 
Hiervoor zijn 5 handtekeningen van leden nodig. Er zijn echter geen 
aanmeldingen ontvangen. Volgens het rooster van aftreden zijn de 
volgende bestuursleden aftredend en herkiesbaar: 
De heer Frits van Duijnhoven en mevrouw Coby Hendrikx, 
 
De voorzitter vraagt de vergadering toestemming om deze 
bestuursleden Voor een periode van 3 jaar te benoemen in hun 
functie. 
De vergadering gaat unaniem akkoord met dit voorstel. 
De voorzitter feliciteert beide bestuursleden met de herbenoeming. 
 
De heer Wim Heesakkers maakt vanaf april 2005 deel uit van het 
bestuur van KBO-Geldrop en heeft aangegeven dit jaar te willen 
stoppen. De heer Heesakkers heeft 13 jaar deel uitgemaakt van het 
bestuur en heeft als bestuurslid de portefeuille van Algemene 
Zaken altijd correct ingevuld gedurende die tijd. De voorzitter 
bedankt de heer Heesakkers voor zijn inzet in de afgelopen jaren 
en overhandigt hem een cadeau en tevens een boeket bloemen 
voor zijn echtgenote. 
 
Uiteraard is het bestuur op zoek gegaan naar een kandidaat die 
deel wil gaan uitmaken van het bestuur en is hierin geslaagd. De 
heer Jan Joosten, lid van KBO-Geldrop, is bereid gevonden om 
deel uit te gaan maken van het bestuur. De heer Joosten is bij een 
aantal leden al bekend als de man die hen helpt met de 
belastingformulieren. De heer Joosten gaat staan om zich aan de 
vergadering voor te stellen. 
De voorzitter vraagt de vergadering om in te stemmen met de 
benoeming van de heer Joosten als nieuw bestuurslid. 
De vergadering gaat akkoord. 
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De bestuurssamenstelling is nu als volgt: 
 
 
Naam 

 
Vanaf 

 
Herbenoemd 

 
Aftredend 

Dhr. Hans Gruintjes 23-04-2009 2016 2019 

Dhr. Leo Martens 18-04-2013 2016 2019 

Mevr. An Verkennis 01-04-1993 2017 2020 

Dhr. Huub Verkennis 01-04-1993 2017 2020 

Dhr. Frits van Duijnhoven 06-04-2006 2018 2021 

Mevr. Coby Hendrikx 16-04-2015 2018 2021 

Mevr. Maria Vorstenbosch 07-04-2016 ------ 2019 

Dhr. Jan Joosten 05-04-2018 ------ 2021 

 
5. Vaststellen jaaroverzichten 2017 
Het bestuur, de Activiteitencommissie en de Commissie Educatie & 
Ontmoeting hebben verslagen gemaakt van de activiteiten en 
andere zaken die in het jaar 2017 georganiseerd zijn. Tevens zijn 
er overzichten afgedrukt van de samenstellingen van bestuur, 
commissies en werkgroepen, alsmede een overzicht van de 
activiteiten in 2017. 
 
Er zijn geen op- en/of aanmerkingen. 
De vergadering gaan unaniem akkoord met de verslagen. 
 
6. Jaarrekening 2017 en begroting 2019 

 
a. Toelichting exploitatierekening 2017 
De penningmeester, de heer Leo Martens, geeft een toelichting 
over de gepubliceerde cijfers van de exploitatierekening 2017. Het 
jaar 2017 wordt afgesloten met een voordelig saldo van afgerond 
€ 4.000,--. Een belangrijk verschil met het resultaat van 2016 
(€ 500,--). In 2016 zijn echter de kosten voor het 60-jarig jubileum 
ten laste van de exploitatie gebracht. Verder zijn er kleine 
verschillen in vergelijking met de ramingen in dat jaar; de heer 
Martens geeft een toelichting. 
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b. Gelegenheid tot het stellen van vragen 
Mevrouw R. de Vries heeft een vraag over de vermelde subsidie. 
Waaruit bestaat dit bedrag. 
De heer Martens antwoordt dat dit enkel de subsidie is die van de 
gemeente Geldrop-Mierlo wordt ontvangen. De ontvangen gelden 
van de Rabobankclubkasactie zijn opgenomen onder de post 
Sponsoring. 
 
c. Verslag kascontrolecommissie 
De kascontrolecommissie, bestaande uit de heren Gordon Heijzer 
en Albert Machiels hebben de boeken gecontroleerd. De heer 
Machiels leest het verslag van de commissie voor en de commissie 
verzoekt de vergadering om aan het bestuur décharge te verlenen 
voor het gevoerde financieel beleid over de periode 1 januari 2017 
tot en met 31 december 2017. 
De vergadering gaat unaniem akkoord. 
De heer Martens bedankt beide heren voor het controleren van de 
boeken. 
 
De heer Machiels heeft drie jaar deel uitgemaakt van de 
kascontrolecommissie en de heer Gruintjes bedankt hem hiervoor 
en overhandigt hem een passend cadeau. 
 
d. Vaststellen contributie 2019 
Gezien de gezonde, financiële situatie binnen KBO-Geldrop stelt 
het bestuur voor om de contributie voor 2019 niet te verhogen. 
De vergadering gaat unaniem akkoord. 
 
e. Vaststellen exploitatiebegroting 2019 
Er volgt een korte toelichting op de cijfers voor 2019. Er is een 
nieuwe post in de begroting opgenomen, t.w. een bedrag voor de 
opleiding van vrijwilligers. Dit is nodig omdat de opleidingen niet 
meer door KBO-Brabant betaald worden.  
De vergadering gaat unaniem akkoord met de genoemde cijfers. 
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f. Verkiezing lid kascontrolecommissie. 
De heer Gruintjes neemt het woord en deelt de vergadering mede 
dat er een opvolger gevonden is voor de heer Machiels als lid van 
de kascontrolecommissie. De heer Michel de Laat zal de komende 
3 jaar fungeren als lid van de commissie.  
De vergadering gaat akkoord. 
 
7. Rondvraag 
De heer Schut, woonachtig in Mierlo, wil graag weten wat KBO-
Geldrop kan betekenen voor de oud-leden van KBO-Mierlo. Een 
aantal leden zijn overgestapt naar de Kersenplukkers, maar de 
heer Schut vindt vooral de K uit KBO belangrijk en hij wil graag 
weten wat het bestuur doet voor zowel de leden in Mierlo als in 
Geldrop. 
De heet Gruintjes deelt mede dat het jammer is dat KBO-Mierlo is 
opgeheven. KBO-Geldrop heeft wel contact met de 
Kersenplukkers, maar het is moeilijk voor KBO-Geldrop om in 
Mierlo iets te organiseren. De mensen en leden uit Mierlo zijn altijd 
welkom om deel te nemen aan de in Geldrop georganiseerde 
activiteiten. De heer Gruintjes stelt voor om op een later tijdstip een 
gesprek te hebben met de heer Schut over deze problematiek. 
 
8. Sluiting 
De heer Gruintjes bedankt de leden voor de aanwezigheid en 
wenst iedereen een fijne voorzetting van de middag, waarbij het 
kwartet ‘Dikke Mik’ uit Nuenen garant staat voor de nodige 
gezellige en in de Brabantse tongval gezongen liedjes. 
 
De voorzitter     De secretaris 
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OVERZICHT PER 31 DECEMBER 2018 BESTUUR 

 
Overzicht per 31 december 2018 van het bestuur 
 

 functie 

Dhr. J.J.G. (Hans) Gruintjes voorzitter 

Mevr. J.Th.A.A. (Coby) Hendrikx - van Eijk secretaris 

Dhr. L.H.A. (Leo) Martens penningmeester 

Dhr. G.J. (Frits) van Duijnhoven lid 

Dhr. J.J. (Jan) Joosten lid 

Mevr. J.M. (An) Verkennis - Bouten lid 

Mevr. M.C. (Maria) Vorstenbosch - de Laat lid 

 
 

ROOSTER AFTREDEN EN HERBENOEMING BESTUUR 

 

 
 

in bestuur 
vanaf 

her- 
benoemd 

 
aftredend 

Dhr. J.J.G. Gruintjes 23-04-2009 2016 2019 

Dhr. L.H.A. Martens 18-04-2013 2016 2019 

Mevr. J.M. Verkennis - Bouten 01-04-1993 2017 2019 

Mevr. M.C Vorstenbosch - de Laat 07-04-2016 ------ 2019 

Dhr. G.J. van Duijnhoven 06-04-2006 2018 2021 

Mevr. J.Th.A.A. Hendrikx - van Eijk 16-04-2015 2018 2021 

Dhr. J.J. Joosten 05-04-2018 ------ 2021 

 

aftredend en herkiesbaar per 4 april 2019 

dhr. J.J.G. Gruintjes (voorzitter) 

dhr. L.H.A. Martens (penningmeester) 

mevr. M.C. Vorstenbosch - de Laat (lid) 

 

tussentijds aftredend en niet herkiesbaar per 4 april 2019 

mevr. J.M. Verkennis - Bouten (lid) 
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JAARVERSLAG 2018 BESTUUR 

 
Activiteiten in 2018 
Het bestuur heeft in 2018 de volgende activiteiten uitgevoerd: 
- Aan het begin van het jaar 2018 zijn diverse 

nieuwjaarsrecepties bezocht. 
- Tijdens de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur (5 x 

gepland) en Algemeen Bestuur (5 x gepland) werden tal van 
zaken besproken en afgehandeld. Zaken die niet konden 
wachten tot de desbetreffende vergaderingen werden via email 
of telefoon besproken en afgehandeld. 

- Door bestuursleden zijn de vergaderingen van KBO-Brabant 
t.w. het regioberaad in Maarheeze (2 x) en de Algemene 
Vergadering in Udenhout (2 x) bijgewoond. 

- 22 november is er een bijeenkomst georganiseerd met als 
thema ‘Levenseinde’.  

 

Samenstelling van het bestuur 

Voorzitter dhr. Hans Gruintjes, ook dagelijks bestuur 

Secretaris mevr. Coby Hendrikx, ook dagelijks bestuur 

Penningmeester dhr. Leo Martens, ook dagelijks bestuur 

Lid dhr. Frits van Duijnhoven 

Lid dhr. Jan Joosten 

Lid mw. An Verkennis 

Lid dhr. Huub Verkennis (overleden op 25 nov. 2018) 

Lid mw. Maria Vorstenbosch 

 
Overig 
Na het overlijden van mevrouw Wies Sterk in februari is het bestuur 
erin geslaagd om nieuwe leden te werven voor de redactie van de 
Nieuwsbrief en de Website. 
 
De heer Huub Verkennis, overleden in november 2018, heeft zelf 
ervoor gezorgd dat zijn taken binnen de Activiteitencommissie 
overgenomen werden door de andere leden van de commissie. 
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JAARVERSLAG 2018 ACTIVITEITENCOMMISSIE 

 
Activiteiten in 2018 
In 2018 heeft de activiteitencommissie de volgende activiteiten 
georganiseerd: 
- De Algemene Ledenvergadering 2018. 
- De bedevaart naar Banneux, in samenwerking met de EMA. Na 

de eucharistieviering was er een koffietafel en werd de dag 
voortgezet in Valkenburg. 

- In juni de busreis naar Ridderkerk met een bezoek aan een 
chocolade-atelier. Gevolgd door een rit naar Rotterdam, waar 
ieder kon gaan doen wat hij/zij wilde doen. 

- In september een busreis / bootreis naar Zeeland met een 
lunch op de boot.  

Bij alle drie de reizen was er onderweg koffie met gebak en/of vlaai, 
een lunch en een diner. 
 
- De organisatie van de sinterklaasmiddag op 24 november in de 

aula van het Strabrecht-college. 
- De organisatie van de kerstviering op 14 december in het 

Gemeenschapshuis Zesgehuchten. 
Beide activiteiten werden goed bezocht. De gasten waren tevreden 
over de goede organisatie van deze middagen, die door de 
commissie met assistentie van diverse vrijwilligers geregeld werd. 
 

Samenstelling van de Activiteitencommissie 

Voorzitter dhr. Hans Gruintjes 

Coördinator mw. Coby Hendrikx 

Lid dhr. Huub Verkennis 

Lid  mw.  An Verkennis 

Lid mw. Maria Vorstenbosch 

 
Op 25 november 2018 is Huub Verkennis overleden. Huub was al 
een tijdje ziek, maar heeft ervoor gezorgd dat zijn taken binnen de 
activiteiten-commissie tijdig door andere leden van de commissie 
werden overgenomen.  
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JAARVERSLAG 2018 COMMISSIE EDUCATIE & 
ONTMOETTING 

 

Activiteiten in 2018 
 
Vaste activiteiten 
In 2018 heeft de commissie de volgende vaste activiteiten 
georganiseerd: 
- 10 bijeenkomsten ‘Samen uit Eten’ in restaurant SMAEK. Deze 

activiteit is gestart op 16 oktober 2003. Coördinator van deze 
activiteit is mw. Willy Copal. 

- Zes bijeenkomsten van de leeskring. Deze activiteit is gestart in 
januari 2009. Leiding heeft mw. Janny Korver, bibliotheek 
Dommeldal, afdeling Geldrop. 

 
Zomeractiviteiten 
- Rondleiding inclusief stadslunch in het Parktheater te 

Eindhoven,  22 juni 2018. 
- Bezoek aan Ton Smits Huis met cartoon en schilderijen te 

Eindhoven, op 17 juli 2018. 
- Midgetgolf in Geldrop, op 15 augustus 2018. 
 
Muziekmiddagen 
‘Brabant en Maria’ door Eric Koolen, op 18 en 30 oktober 2018. 
 

Samenstelling van de commissie Educatie & Ontmoeting 

Voorzitter mw. Ria de Vries 

Secretaris mw. Wies Sterk (overleden op 19 febr. 2018) 

Lid mw. Willy Copal 

Lid  mw. Marijke Govers 

 
De commissie vergaderde vijfmaal volgens rooster en diverse 
keren tussentijds in verband met de activiteiten. Vóór elke 
vergadering verschijnt een verslag en actielijst. De commissie heeft 
een ‘eigen kleine kas’ om activiteiten te bekostigen. 
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Voorgenomen activiteiten 2019 
- 10 bijeenkomsten ‘Samen uit Eten’ bij restaurant SMAEK. 
- Zes bijeenkomsten van de leeskring. 
- Drie zomeractiviteiten. 
- Themamiddagen. 
- Muziekmiddag. 
 
Overige informatie 
Mw. Wies Sterk had tot 19 februari 2018 de volgende functies / 
activiteiten: 
- secretaris Seniorenbelangen Geldrop-Mierlo; 
- bestuurslid KBO Geldrop; 
- redactie Nieuwsbrief. 
 
De commissieleden hebben deelgenomen aan bijeenkomsten van 
KBO Brabant, werkgroep Identiteit en Zingeving. 
 
Mw. Ria de Vries neemt vanaf 1 maart 2018 deel aan 
vergaderingen van het algemeen bestuur van KBO Geldrop. 
 
Mw. Willy Copal heeft, in verband met het overlijden van Wies 
Sterk, tot augustus 2018 de redactie van de Nieuwsbrief op zich 
genomen. 
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FINANCIEEL OVERZICHT KBO GELDROP 

 
Exploitatierekening 2018 
 

  Expl. 2018 Expl. 2018 Begr. 2018 Begr. 2018 

  in uit in uit 

contributies  €  24.767,50  €   26.000,00   

rente  €          11,68   €         300,00   

inventaris e.d.    €        150,29    €        400,00 

kosten bestuur/secretariaat    €     2.281,18    €     3.000,00 

kantoor huisvesting    €        140,00    €        250,00 

ouderen en belasting adviseur    €        308,40    €        300,00 

maandblad nieuwsbrief  €     1.890,00  €     5.995,25  €     1.900,00  €     6.000,00 

afdracht kbo Brabant    €  14.494,96    €    5.100,00 

stichting vrienden kbo         

ledenvergadering    €        668,26    €        800,00 

zieken/jubilarissen    €        932,40    €     1.200,00 

educatie en ontmoeting    €        768,14    €     1.500,00 

reizen/excursies  €  10.603,00  €  10.911,96  €  13.500,00  €  14.500,00 

sint/kerst/zwem/bridge  €    1.888,10  €    3.464,54  €    2.000,00  €    4.500,00 

vrijwilligers dag    €    3.138,20    €    3.500,00 

subsidie  €     5.565,00    €     5.500,00   

sponsoring  €        550,64    €        600,00   

voorzieningen         

opleiding vrijwilligers         

overige bijzondere baten  €     1.255,00    €     1.250,00   

overige bijzondere lasten         

positief resultaat    €     3.277,34     

          

TOTAAL  €  46.530,92  €  46.530,92  €  51.050,00  €  51.050,00 
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FINANCIEEL OVERZICHT KBO GELDROP 

 
Exploitatiebegroting 2020 
 

  Begr. 2019 Begr.2019 Begr. 2020 Begr.2020 

  in uit in uit 

contributies  €     4.500,00     €     2.800,00    

rente  €        200,00     €        100,00    

inventaris e.d.    €        200,00     €        200,00  

kosten bestuur/secretariaat    €     2.500,00     €     2.500,00  

kantoor huisvesting    €        300,00     €        200,00  

ouderen en belasting adviseur    €        300,00     €        300,00  

maandblad nieuwsbrief  €     1.900,00   €     6.200,00   €     1.790,00   €     6.300,00  

afdracht kbo Brabant    €     4.400,00     €     3.200,00  

stichting vrienden kbo         

ledenvergadering    €        700,00     €        700,00  

zieken/jubilarissen    €        800,00     €        900,00  

educatie en ontmoeting    €     1.500,00     €     1.000,00  

reizen/excursies  €     5.000,00   €  16.000,00   €     1.500,00   €     2.200,00  

sint/kerst/zwem/bridge  €     2.000,00   €     3.500,00   €     2.000,00   €     3.500,00  

vrijwilligers dag    €     3.500,00     €     3.500,00  

subsidie  €     5.500,00     €     5.500,00    

sponsoring  €        600,00     €        510,00    

voorzieningen         

opleiding vrijwilligers    €     1.000,00     €        800,00  

overige bijzondere baten  €     1.200,00     €     1.100,00    

overige bijzondere lasten         

positief resultaat         

          

TOTAAL  €  50.900,00   €  50.900,00   €  45.300,00   €  45.300,00  
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VOORAANKONDIGING BUS-/ BEDEVAARTREIS, 14 MEI 2019 

 
Bus- / bedevaartreis naar Kevelaer op 14 mei 2019 
Zoals u al in het voorwoord van de voorzitter hebt kunnen lezen is 
de activiteitencommissie druk bezig geweest met het uitzoeken van 
de busreizen. Meer informatie volgt in de volgende Nieuwsbrieven. 
 

 

De jaarlijkse bedevaartreis vindt plaats op 
14 mei 2019. Wij gaan dan naar het Maria-
bedevaartsoord Kevelaer. Hier kreeg Hendrick 
Busman (1607-1649) van de Maagd tot driemaal 
toe de opdracht een kapelletje voor haar te 
bouwen. 
Meer informatie over de reis wordt gepubliceerd 
in de Nieuwsbrief van april 2019. 

 

MEDEDELING VAN HET BESTUUR 

 
Rijbewijskeuringen 
Automobilisten die de leeftijd van 75 jaar zijn gepasseerd én hun 
rijbewijs moeten verlengen, zijn verplicht een medische keuring te 
ondergaan. Vanaf 75 jaar is zo’n medische keuring elke vijf jaar 
verplicht. De kosten variëren van € 45,- tot het officiële landelijke 
tarief van € 76,60. 
Als lid van KBO-Brabant krijgt u op verschillende locaties korting op 
uw rijbewijskeuring. De prijs van de keuring ligt dan rond de € 30,-. 
 
De KBO Geldrop heeft voor u een lijst van keuringsartsen in de 
buurt van Geldrop. Deze lijst kunt u vinden op de website van KBO 
Geldrop. Het adres van de website vindt u op de binnenkant van de 
kaft van deze Nieuwsbrief.  
 
Indien u geen gebruik van internet wilt of kunt maken dan kunt u 
een geprinte versie van de lijst afhalen bij het bestuur op de 
inloopochtend in het LEV-gebouw aan het St. Jozefplein 4 in 
Geldrop. Het bestuur is daar elke vrijdagochtend van 9.30 tot 11.00 
uur aanwezig. 
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BETER UITKOMEN MET EEN LAAG INKOMEN 

 
Inleiding 
Heeft u een laag inkomen en weinig vermogen? Dan wil de 
gemeente Geldrop-Mierlo u misschien helpen. De gemeente heeft 
een aantal regelingen om mensen met een laag inkomen en weinig 
vermogen financieel te ondersteunen.  
Een ervan is de Regeling Welzijnsactiviteiten. Daarmee worden 
mensen geholpen deel te blijven nemen aan sociaal-culturele of 
verenigingsactiviteiten. 
Voor sommige leden van de KBO Geldrop is het niet gemakkelijk 
om de lidmaatschapskosten op te brengen en deel te nemen aan 
activiteiten, zoals een busreis. Een beroep op deze regeling kan u 
helpen. 
 
Wanneerkomt u in aanmerking voor deze regeling? 
Om in aanmerking te komen gelden de volgende voorwaarden: 
 
1. Uw (gezamenlijk) inkomen per maand moet lager zijn dan de 

volgende bedragen1: 
 

Alleenstaande €   1.308,49 

Alleenstaande ouder €   1.604,11 

Getrouwd of samenwonend €   1.782,35 

 
2. Uw eigen vermogen mag niet hoger zijn dan de hieronder 

genoemde bedragen: 
 

Alleenstaande €     6.120, -- 

Alleenstaande ouders en getrouwd €   12.240, -- 

Eigen huis €   51.600, -- 

 
3. Als u gebruik maakt van de regeling moet u betalingsbewijzen 

indienen. 

 
1 De genoemde bedragen gelden voor personen vanaf de pensioenleeftijd en 
vanaf 1 januari 2019. 



21 
 

Hoogte van de vergoeding 
De vergoeding is maximaal € 200,-- per persoon per jaar. 
 
Hoe kun u de vergoeding aanvragen? 
- U kunt de regeling Welzijnsactiviteiten online aanvragen door in 

te loggen met uw DigiD-gegevens. 
 

- U kunt ook het formulier voor de regeling downloaden op: 
https://www.geldrop-mierlo.nl/regelen-en-

aanvragen/product/regeling-welzijnsactiviteiten en dan: 

formulier welzijnsactiviteiten 2019 

 
Op het formulier staat welke bewijsstukken nodig zijn. Stuur het 
formulier en de bewijsstukken naar de gemeente: Postbus 
10101, 5660 GA Geldrop. 
 

- Indien u geen gebruik van internet wilt of kunt maken dan kunt u 

een geprinte versie van het formulier afhalen bij het bestuur op 

het wekelijks spreekuur. 

 
De gemeente vraagt u om zoveel mogelijk betaalbewijzen op te 
sparen, totdat u het bedrag van € 200,-- heeft bereikt. Het hele 
bedrag wordt dan in één aanvraag uitbetaald. 
 
Meer informatie en uitleg 
Als u denkt dat u in aanmerking komt voor deze vergoeding, maar u 
wilt hier meer informatie of uitleg over, dan kunt u gebruik maken 
van het wekelijks spreekuur van het bestuur van KBO Geldrop. Het 
spreekuur is op vrijdagochtend van 9.30 uur tot 11.00 uur in het 
LEV-gebouw, St. Jozefplein 4 in Geldrop. 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.geldrop-mierlo.nl/regelen-en-aanvragen/product/regeling-welzijnsactiviteiten
https://www.geldrop-mierlo.nl/regelen-en-aanvragen/product/regeling-welzijnsactiviteiten
https://admin.sduconnect.nl/linked_forms/1514543779Formulier_Welzijnsactiviteiten_2018.pdf
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VERDERE INFORMATIE DIE WIJ ONTVINGEN 

 
 
 
 

 
Werken met de E-overheid: nieuwe trainingen van start 
In deze maanden waarin weer belastingformulieren moeten worden 
ingevuld en ingestuurd, introduceert Bibliotheek Dommeldal in de 
vestiging in Geldrop èn in Mierlo een nieuwe serie van 4 korte 
trainingen over het werken met de E-overheid. 
 
In vier dagdelen 
Kunt u wel wat hulp gebruiken bij uw belastingaangifte via de 
computer? 
Wilt u beter leren omgaan met de internet-sites van de overheid? 
 
Volg dan een korte training bij de Bibliotheek en word Digisterker. 
 
Onder leiding van geduldige trainers, leren deelnemers in 
4 dagdelen te zoeken en communiceren met de diverse digitale 
loketten, zoals bij de zorgverzekering, de belastingdienst, de 
sociale verzekeringsbank of de gemeente.  Bezoekers werken op 
de  eigen laptop of tablet. Op verzoek stelt de Bibliotheek een 
laptop beschikbaar. Ook voor koffie en thee wordt gezorgd. 
Bij de cursus wordt een syllabus verstrekt, zodat de cursist thuis 
kan oefenen. Na afloop ontvangen de deelnemers een certificaat. 
 
In twee vestigingen 
In de Bibliotheek in Geldrop zijn de trainingen 4x op 
donderdagochtend, t.w.:  
14 maart, 21 maart, 28 maart en 4 april.  
Van 09.30 – 11.30 uur.  
 
In de Bibliotheek in Mierlo 4 x op maandagmiddag, t.w.:  
11 maart, 18 maart, 25 maart en 1 april.  
Van 14.00 – 16.00 uur. 
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Gratis na aanmelding 
De trainingen zijn gratis, maar aanmelding is wel gewenst. 
Aanmelden kan via de website of door het invullen van een 
formulier in de Bibliotheek. Na aanmelding volgt snel een 
bevestiging. 
 
Attendeer een vriend 
Bent u zelf vaardig genoeg in het zoeken-en-vinden bij de digitale 
loketten? Geef dan deze informatie door aan vrienden, buren of 
familie voor wie het belangrijk kan zijn. 
 
Meer informatie via José Sluis | Bibliotheek Dommeldal | marketing 
en communicatie | t 040 2854224 

 
 

 
 
Cursus InBalans Valpreventie bij Laan 7! 
Vallen is een steeds groter wordend probleem onder de zelfstandig 
thuiswonende 65+ers. Wist u dat er in 2016 al 96.200 valincidenten 
zijn geweest waarna letsel is ontstaan dat behandeld moest worden 
op de spoedeisende hulp? 
 
Ervaart u een wiebelig gevoel op de benen, bent u angstig om te 
vallen of bent u misschien zelf al een keer gevallen en wilt u hier 
met een actieve aanpak aan werken?  
Dan is de InBalans Valpreventie cursus echt iets voor u! 
 
Deze actieve cursus is gericht op het vergroten van het bewustzijn 
van uw valrisico en het verbeteren van spierkracht en balans. U 
gaat in groepsverband op een actieve manier aan de slag met het 
verbeteren van uw balans en verminderen van het risico op vallen. 
 
De cursus bestaat uit een theorie bijeenkomst op maandag 
8 april 2019. 
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Daarna zijn er tien weken lang twee keer per week trainingen in 
groepsverband (maximaal 10 personen) op maandag 12.00 - 13.00 
uur en op donderdag 10.00 -11.00 uur. De cursus start met een 
persoonlijke intake en sluit af met een eindevaluatie. 
  
De kosten van de cursus bedragen € 142,95. Heeft u een 
aanvullende ziektekostenverzekering, dan worden deze kosten 
rechtstreeks gedeclareerd bij uw verzekering. Heeft u deze 
aanvullende verzekering niet, dan vergoeden sommige 
verzekeraars toch (een deel) van de cursus. Dit kunt u zelf 
informeren bij uw zorgverzekering. 
  
Bent u nieuwsgierig naar de InBalans Valpreventiecursus? 
Op 25 maart 2019 is er een informatiebijeenkomst van 
14.00 -15.00 uur. Laan 7 is gevestigd op de Laan der Vier 
Heemskinderen 7 in Geldrop. 
Gelieve u aan te melden, dit is echter niet verplicht. Aanmelden kan 
via info@laan7.nl of door te bellen naar 040-76 76 575. 
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