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Voorwoord van de voorzitter 

 
 

 
 
Hans Gruintjes 
Voorzitter 
 
Beste KBO leden, 
 
In deze Nieuwsbrief reikt de redactie u al de agenda en 
bijbehorende stukken aan van de Algemene Ledenvergadering van 
2 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 die middag 
velen van u te mogen begroeten.  
 
De dagtochten voor dit jaar zijn onlangs reeds geselecteerd door de 
Activiteitencommissie. De bedevaartreis vindt deze keer plaats op 
dinsdag 19 mei a.s. naar Scherpenheuvel in België.  De andere 
twee dagtochtreizen zijn dit jaar op 30 juni en op 10 september a.s. 
De reisdoelen zullen tijdig nog nader worden toegelicht in de 
komende Nieuwsbrieven. 
 
Nederland kent sinds begin dit jaar één nationale organisatie voor 
gepensioneerden. De naam van de nieuwe organisatie is “Koepel 
Gepensioneerden”. De organisatie is ontstaan door de fusie van de 
Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden 
(KNVG) en de Nederlandse Vereniging van Organisaties van 
Gepensioneerden (NVOG). Deze Koepel vertegenwoordigt meer 
dan 150 organisaties waaronder ook KBO-Brabant en de Federatie 
van Algemene Senioren Verenigingen. Het wordt steeds duidelijker 
dat de vraagstukken waarmee gepensioneerden en andere 
senioren te maken krijgen meer terreinen omvat dan pensioenen en 
inkomen. Om deze reden houdt de Koepel zich ook bezig met zorg, 
welzijn en wonen. 
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Ons land telt nu van de ruim 17 miljoen inwoners 20 % senioren (65 
jaar of ouder). De Koepel is de spreekbuis van alle meer dan 3,3 
miljoen gepensioneerden. De klacht is dat er wel over, maar niet 
met de 3,3 miljoen 65+ers wordt beslist. De vertegenwoordigers in 
de Koepel zijn dus klaar voor breedvoerig overleg. Wij zullen de 
ontwikkelingen volgen. 
 
Tot slot wil ik u nog even attenderen op de mogelijkheid om op 10 
maart a.s. te komen luisteren naar de presentatie van onze 
vernieuwde website KBO-Geldrop. U bent vanaf 14.00 uur welkom 
aan het St. Jozefplein 4 alhier. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuwe leden 

 

 
 

dhr. P.G. Jansen 
mevr. W.A.P. van Gend-Versluis 
mevr. A.T.M. Michielsen-Kanters 
mevr. H.J.M.A. Moors 
mevr. M.M. van Gerwen-van Leeuwen. 

 
 

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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Contact met het bestuur 

 
Zie voor informatie over contact met het bestuur bladzijde 6 van 
deze Nieuwsbrief. 
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Activiteiten in maart 2020 

 

vaste activiteiten, maart 2020 

 
Zwemmen 
Het zwemmen voor ouderen is op donderdag van 10.45 - 13.00 uur 
in het LACO zwembad Geldrop, Zwembadweg 13, Geldrop. 
Het tarief voor de KBO leden is € 4,50. 
 
Samen uit eten 
Op maandag 23 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 € 18,50 excl. drankjes. 
Aanvang van het diner is om 17.30 uur. 
 
Niet-vaste deelnemers aanmelden en vaste deelnemers afmelden 
vóór dinsdag 17 maart bij Willy Copal, tel. 040 285 40 40. 
 
Leeskring 
De leeskring is op dinsdag 7 april in zaal 2 van het 
LEV gebouw, St. Jozefplein 4, Geldrop. De start is om 14.00 uur. 
Besproken wordt: “Blindganger” van Michael Ondaatje 
 
 

eenmalige activiteiten, maart 2020 

 
Presentatie nieuwe website KBO Geldrop, 10 maart 2020 
Tijd: 14.00 – 16.00 uur 
Plaats:  het LEV-gebouw lokaal 2, St. Jozefplein 4 in Geldrop 
Zie voor meer informatie op blz. 6 van deze Nieuwsbrief. 
 
Dagtocht naar het Kröller-Müller Museum, 13 maart 2020 
Tijd: opstappen 8.45 uur, terug in Geldrop ongeveer 17.00 uur 
Opstapplaats: Maison St. Cyr, Wethouder v.d. Eijndenstraat 1 in 
Geldrop 
Zie voor meer informatie op blz. 7 van deze Nieuwsbrief. 
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Mededeling 

 
 
 
KBO Geldrop is op zoek naar nieuwe 
(bestuurs)leden 
 
 

Het bestuur van KBO Geldrop is op zoek naar leden voor de 
volgende taken / functies: 
 
1. Secretaris voor dagelijks en algemeen bestuur 
De secretaris bereidt de vergaderingen van het dagelijks en 
algemeen bestuur voor en notuleert deze, verwerkt ingekomen post 
en telefoon, regelt zaken omtrent jubilea en verzorgt informatie naar 
extern. 
 
2. Coördinator activiteitencommissie 
De coördinator van de activiteitencommissie legt (in overleg met het 
bestuur van de activiteitencommissie) de data vast voor busreizen, 
de sinterklaas- en kerstviering en de algemene ledenvergadering 
en houdt toezicht op het tijdig regelen van zaken rond de vieringen 
en de busreizen. 
 
3. Notulist voor de groep wijkcontactpersonen 
De notulist voor de werkgroep wijkcontactpersonen maakt (in 
overleg met de werkgroep voorzitter) de agenda voor de 
vergaderingen in orde en notuleert deze en verzorgt het uitdelen 
van de pasjes van de nieuwe leden en lijst met maandelijkse 
wijzigingen tijdens het ophalen van de ONS en de Nieuwsbrief. 
 
Heeft u tijd en zin om het bestuur te ondersteunen in haar taken? 
 
Een uitgebreide beschrijving vindt u op de website 
www.kbogeldrop.nl op de homepage in het menu ‘nieuws’. 
 

http://www.kbogeldrop.nl/
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Presentatie nieuwe website 

 
 
Presentatie nieuwe website KBO 
Geldrop 
 
Adres: www.kbogeldrop.nl 
 

Op 8 januari 2020 is de oude website van KBO Geldrop uit de lucht 
gehaald en de nieuwe website gelanceerd. 
U kunt op deze website actuele informatie vinden die voor u van 
belang kan zijn. 
 
Het bestuur nodigt u uit voor een presentatie, uitleg over hoe u de 
website kunt gebruiken en waar u op de website informatie kunt 
vinden. 
 
Gegevens presentatie 
datum:  10 maart 2020 
tijdstip:  14.00 – 16.00 uur 
plaats:   LEV gebouw lokaal 2, St. Jozefplein 4 in Geldrop 
 
Indien u deze demonstratie bij wil wonen, graag een mailtje naar: 
miekevanmeijl@gmail.com 
 

 
 

Contact met het bestuur 

 
Inloopochtend 
Voor contact met het bestuur bent u welkom op vrijdagochtend van 
9.30 tot 11.00 uur in het LEV-gebouw aan het St. Jozefplein 4 in 
Geldrop. U kunt ook bellen met telefoonnummer 040 285 72 99. 
 
Uiteraard kunt u altijd telefonisch contact opnemen met één van de 
bestuursleden. De telefoonnummers vindt u op de laatste bladzijde 
in deze Nieuwsbrief. 

http://www.kbogeldrop.nl/
mailto:miekevanmeijl@gmail.com
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Bezoek Kröller-Müller Museum in Otterlo, 13 maart 2020 

 
Dagtocht met de ‘Museum Plus Bus’ naar het 
Kröller- Müller Museum in Otterlo, 
vrijdag 13 maart 2020 
 

De ‘Museum Plus Bus’ rijdt voor groepen senioren die door hun 
leeftijd of conditie geen museumbezoek meer kunnen afleggen. De 
minimum leeftijd voor deelname bedraagt 70 jaar. 
Rolstoelgebruikers dienen zelf voor een begeleider te zorgen, deze 
hoeven niet aan bovengenoemde criteria te voldoen. 
 
De BankGiro Loterij maakt de ‘Museum Plus Bus’ financieel 
mogelijk en stelt de ‘Museum Plus Bus’ in staat om het 
arrangement (busreis, entree, koffie/thee en rondleiding) gratis aan 
te bieden. Wel bent u verplicht om deel te nemen aan het speciaal 
‘Museum Plus Bus lunch-arrangement’ ad €15,-- per persoon. 
Dit is inclusief iets lekkers bij de koffie bij aankomst.  
 
Overige Informatie 
- Onder in het laadruim kunnen maximaal 13 opvouwbare 

hulpmiddelen (rollators en rolstoelen). Er kan één vaste rolstoel 
of één elektrische rolstoel boven in de bus worden geplaatst.  

- Scootmobielen mogen niet in de bus.  
- In de bus mogen zelf meegebrachte etenswaren genuttigd 

worden, in het museum mag dit niet.  
- In het museum zijn rolstoelen en rollators te leen. Deze zijn 

gratis maar niet te reserveren.  
 
Verzamelen om 8.45 uur bij opstapplaats 
Maison St. Cyr, Wethouder v.d. Eijndenstraat 1, 5665 SK Geldrop 
Het vervoer naar St. Cyr en terug naar huis (aankomst ca. 17.00 
uur) gelieve u zelf te regelen. Indien dit niet mogelijk is, dit graag bij 
aanmelding doorgeven.  
 
Aanmelden kan tot 21 februari 2020 bij:  
Ria de Vries 040 285 51 91, e-mail: mvries@onsbrabantnet.nl  
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Bus- bedevaartreis naar Scherpenheuvel, 19 mei 2020 

 
 
Bus- bedevaartreis naar Scherpenheuvel, 

19 mei 2020 
 
 

Op19 mei 2020 vindt de eerste busreis in 2020 plaats. Zoals 
gebruikelijk is dit een bedevaartreis. Dit jaar is gekozen voor de 
basiliek in Scherpenheuvel. 
 
De muzikale ondersteuning van de dienst in de basiliek wordt 
verzorgd door MarieChristien. Tijdens het middagprogramma 
verzorgt zij een middagshow bij de Kaasboerin in Postel. 
 
Het programma is als volgt: 
08.00 uur: vertrek Geldrop 
09.30 uur: koffie of thee met appelgebak bij de  

Kaasboerin in Postel 
11.00 uur: gezongen dienst in de Basiliek te Scherpenheuvel 
12.30 uur: koffietafel met kroket bij de Ram in Scherpenheuvel 
15.30 uur: optreden MarieChristien bij de Kaasboerin in Postel 
17.30 uur: drie gangen diner bij de Kaasboerin in Postel 
 
De kosten voor deze reis bedragen € 65,00. In de prijs is 
inbegrepen: 
- het vervoer per bus; 
- koffie met appelgebak; 
- lunch, koffietafel met kroket: 
- diner. 

 
U kunt zich aanmelden voor deze reis bij: 
tot 1 april 2020: Coby Hendrikx, tel. 06 48 47 92 80. 
vanaf 1 april 2020: Hettie van der Heijden, tel. 040 285 61 46. 
 
Heeft u een speciaal dieet (suiker- zout of anderszins) wilt u dat 
dan aangeven bij de aanmelding. 
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Algemene ledenvergadering 2 april 2020 

 

 

 
Algemene ledenvergadering  
donderdag 2 april 2020 

 
Het bestuur van KBO-Geldrop nodigt u uit voor de Algemene 
Ledenvergadering (ALV) op donderdag 2 april 2020. 
Het bestuur legt tijdens deze vergadering verantwoording af over 
het in 2019 gevoerde beleid. 
 
Na het officiële gedeelte kunt u genieten van een muzikaal programma 
verzorgt door trio ‘Houdoe’. Zij brengen zang en muziek met Brabantse 
en Hollandse liedjes. 
Tijdens dit muzikale programma voorzien de vrijwilligers, onder 
leiding van de activiteitencommissie, u van een lekker borreltje of 
drankje en hapjes. De ALV wordt zo afgesloten in een gezellige 
middag. 
 
Het programma is als volgt: 
 
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 trio ‘Houdoe’ 
15.45 uur PAUZE 
16.00 uur tweede deel programma trio ‘Houdoe’ 
16.45 uur einde van de middag 
 
De vergadering wordt gehouden in Gemeenschapshuis 
Zesgehuchten, Papenvoort 1 in Geldrop (tegenover de Maria- en 
Brigidakerk). 
 
Komt u met een taxibusje neem dan het telefoonnummer mee 
zodat er gebeld kan worden als het programma uitloopt. 
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Agenda algemene ledenvergadering 2020 

 

 

 
Algemene ledenvergadering  
donderdag 2 april 2020 

 
Aanvang 14.00 uur in Gemeenschapshuis Zesgehuchten, 

Papenvoort 1, Geldrop 
 
Agenda 
 
1. Opening door de voorzitter 

2. Mededelingen 

3. Vaststellen agenda 

4. Vaststellen notulen Algemene Ledenvergadering 

van 4 april 2019 

5. Verkiezing bestuursleden  

aftredend en niet herkiesbaar is: 

- mw. Coby Hendrikx - van Eijk 

6. Vaststellen jaaroverzichten 2019 en jaarplan 2020 

- verslag bestuur 

- verslag activiteitencommissie 

- verslag commissie educatie en ontmoeting  

7. Jaarrekening 2019 en begroting 2021 

- toelichting exploitatierekening 2019 

- verslag kascontrolecommissie  

- vaststellen contributie 2021 

- vaststellen exploitatiebegroting 2021 

8. Rondvraag 

9. Sluiting  
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Notulen Algemene Ledenvergadering, 4 april 2019 

 
 
 

Concept notulen Algemene Ledenvergadering 
4 april 2019 

 
Aanwezig: leden bestuur, commissies, werkgroepen en een groot 
aantal leden. 
 
01.Opening 
De heer Hans Gruintjes, voorzitter, opent de vergadering en heet 
de aanwezigen van harte welkom op de vergadering, die dit jaar 
voor de 63e keer wordt gehouden. 
 
In november jl. heeft KBO-Geldrop afscheid moeten nemen van het 
zeer gewaardeerde bestuurslid, de heer Huub Verkennis. Om hem 
en de andere leden die in de afgelopen periode van april 2018 t/m 
april 2019 zijn overleden wordt een minuut stilte gevraagd. 
 
02.Mededelingen 

• I.v.m. de wet op de privacy wordt de aanwezigen gevraagd of 
men bezwaar heeft dat er deze middag foto’s gemaakt worden. 

• De volgende leden hebben zich afgemeld: 
- De heer en mevrouw van der Hijden 
- De dames, Behr, van Rooijen en Scheepers 
- De heren van de Burgt en Joosten (bestuurslid) 

• Er zijn dit jaar 23 jubilarissen, die niet nu maar op 10 oktober 
gehuldigd zullen worden. De jubilarissen ontvangen tijdig een 
uitnodiging. 

• De bedevaartreis is op 14 mei a.s. en gaat naar Kevelaer. Er is 
een mooi programma gemaakt. Informatie in de Nieuwsbrief. 
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• De clubkascampagne van de Rabobank is verplaatst naar 
oktober. Leden van de Rabobank krijgen tijdig bericht om hun 
stem uit te brengen. 

• Zowel de sinterklaas- als de kerstmiddag waren goed 
georganiseerd en ook goed bezocht. 

 
03.Vaststellen agenda 
De voorzitter vraagt of er aanvullingen op de agenda zijn. 
Bij punt 7 Financiën komt een wijziging van de 
kascontrolecommissie aan de orde.  
Met toevoeging van deze wijziging wordt de agenda vastgesteld. 
 
04.Vaststellen concept notulen van de Algemene 
Ledenvergadering van 5 april 2018 
De voorzitter vraagt onder het opnoemen van de paginanummers 
van de in de Nieuwsbrief, waarin het concept staat afgedrukt, of de 
aanwezigen opmerkingen c.q. wijzigingen hebben. 
De heer Schut heeft een vraag over de financiële begroting 
2020.Tijdens de behandeling van de financiële stukken komt de 
penningmeester hierop terug. 
Er zijn geen op- en/of aanmerkingen en het verslag wordt 
vastgesteld met dank aan de notulist. 
 
05.Verkiezing bestuursleden  
Volgens het Huishoudelijk Reglement kunnen nieuwe 
bestuursleden zich spontaan aanmelden bij het secretariaat. 
Hiervoor zijn 5 handtekening van leden nodig, er zijn echter geen 
aanmeldingen ontvangen. 
De volgende bestuursleden zijn volgens het rooster aftredend en 
herkiesbaar: 
De heren Hans Gruintjes en Leo Martens en mevrouw Maria 
Vorstenbosch. 
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 de bestuursleden met de herbenoeming. 
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Mevrouw Hettie van der Heijden is al een jaar actief als lid van de 
redactie en maakt sinds een paar maanden deel uit van het 
bestuur. De voorzitter vraagt de vergadering toestemming om 
mevrouw van der Heijden te benoemen tot nieuw bestuurslid. Aan 
alle voorwaarden van het huishoudelijk reglement is voldaan. 
De vergadering gaat unaniem akkoord met het voorstel en de 
voorzitter feliciteert mevrouw van der Heijden met haar benoeming 
tot bestuurslid. 
 
Tussentijds aftredend en niet meer herkiesbaar is mevrouw An 
Verkennis. Om persoonlijke omstandigheden is mevrouw Verkennis 
niet aanwezig. Mevrouw Verkennis is jarenlang actief geweest 
binnen diverse commissies van KBO-Geldrop. Door het bestuur is 
mevrouw Verkennis benoemd tot erelid van KBO-Geldrop en een 
delegatie van het bestuur is bij haar op bezoek geweest om de 
bijbehorende oorkonde met daarbij een mooi bloemstuk te 
overhandigen. 
 
Mevrouw Leolien Klerks is door het bestuur van de 
activiteitencommissie gevraagd om lid te worden om samen met de 
andere leden de activiteiten voor de leden te verzorgen. Mevrouw 
Klerks heeft hieraan gevolg gegeven.  
 
06.Vaststellen jaaroverzichten 2018 
Door het bestuur, de activiteitencommissie en de commissie 
Educatie & Ontmoeting zijn jaarverslagen gemaakt van de 
activiteiten en andere zaken die in 2018 georganiseerd zijn. In de 
Nieuwsbrief van april staan de overzichten afgedrukt van de 
samenstellingen van bestuur, commissies en werkgroepen. 
Er zijn geen op- en/of aanmerkingen. 
De vergadering gaat unaniem akkoord met de verslagen. 
 
07.Jaarrekening 2018 en begroting 2020 
 
a. Toelichting exploitatierekening 2018 
De penningmeester, de heer Leo Martens, neemt het woord en 
vraagt eerst aandacht voor de fout die gemaakt is bij het verwerken 
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van de financiële gegevens in de Nieuwsbrief van maart 2019. Het 
1e cijfer bij de diverse grote bedragen is namelijk wegvallen. I.p.v.  
bijvoorbeeld € 15.100, -- staat er € 5.100, --. 
 
Het boekjaar 2018 sluit met een voordelig saldo van afgerond 
€ 3.300, --. Ten opzichte van 2017 (voordelig € 4.000, --) iets lager, 
maar niettemin een zeer positief resultaat. Net als in voorgaande 
jaren zijn er diverse kleine verschillen in de inkomsten en uitgaven 
ten opzichte van de ramingen.  
 
Toch wil de penningmeester enkele opmerkingen maken over de 
jaarcijfers. Niet alleen de uitgaven zijn lager, maar ook de 
opbrengst van de contributie loopt terug door het afnemende 
ledenaantal. Tegenover de lagere contributie-opbrengst staat ook 
een lagere afdracht aan KBO-Brabant. 
Ook bij de activiteitenposten: reizen/excursies en sint- en 
kerstvieringen, etc. is sprake van een afnemende deelname. Het 
resultaat van deze activiteiten is evenwel gunstiger dan de 
ramingen. 
 
Al met al kan gesteld worden dat 2018 financieel een gunstig jaar is 
geweest, waarin een voorzichtig, welhaast zuinig financieel beleid 
is gevoerd. KBO-Geldrop is financieel nog een gezonde vereniging, 
maar het dalende ledenaantal is een blijvende zorg voor het 
bestuur. 
 
b. gelegenheid tot het stellen van vragen 
Mevrouw Schmits heeft een vraag over de bijzondere baten. 
De heer Martens. Onder de post bijzondere baten valt het bedrag 
dat wij van KBO-Brabant krijgen bij het organiseren van activiteiten. 
Dit bedrag is € 1,00 per lid. Het bedrag wordt uitgekeerd aan de 
Kring Gemeente Geldrop-Mierlo, maar omdat er maar een afdeling 
onder de Kring valt, t.w. afdeling Geldrop, wordt dit geboekt onder 
bijzonder baten. 
 
De heer Schut heeft een vraag over de huisvestigingskosten. Er 
staat hier niets over in de boeken. 
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De heer Martens deelt mede dat dit klopt. KBO-Geldrop gebruikt 
een kleine kantoorruimte in het LEV Gebouw aan het Jozefplein. Dit 
is gratis. Voor het organiseren van onze festiviteiten huren wij wel 
accommodaties, maar de kosten vallen onder de desbetreffende 
activiteit. 
De heer Schut heeft een suggestie inzake het dalende aantal 
deelnemers bij een busreis. Hij verwijst naar de organisatie bij de 
DAF. Hierbij is men gestopt met het aanbieden van een reis 
compleet met koffie/thee, lunch en diner. Er wordt alleen betaald 
voor de reis. 
De heer Gruintjes deelt mede dat er 3 reizen op jaarbasis worden 
georganiseerd. Men weet dat de prijzen steeds hoger worden en 
het voorstel zal besproken worden binnen de activiteitencommissie. 
 
In 2018 is het ledenaantal t.o.v. 2017 gedaald. Dit heeft te maken 
met de leeftijd van onze leden. Om nieuwe en jongere leden te 
werven is er een werkgroep gevormd, die momenteel bezig is 
acties te ontwikkelen om nieuwe leden te werven. Er wordt 
verwezen naar de voordelen die vermeld staan in de ONS en ook 
het lidmaatschap van de afdeling Geldrop zorgt voor lokale 
voordelen.  
 
c. kascontrolecommissie 
De kascontrolecommissie, bestaande uit de heren Gordon Heijzer 
en Michael de Laat hebben de boeken gecontroleerd en in orde 
bevonden. De heer Heijzer leest de verklaring voor waarin de 
commissie de vergadering verzoekt om aan het bestuur décharge 
te verlenen voor het gevoerde financieel beleid over de periode 
1 januari 2018 tot en met 31 december 2018. 
De vergadering gaat unaniem akkoord. 
  
De heer Heijzer heeft 3 jaar deel uitgemaakt van de 
kascontrolecommissie en de her Gruintjes bedankt hem hiervoor en 
overhandigt hem een passend cadeau. 
 
d. verkiezing lid kascontrolecommissie 
De heer Henk Hoogenkamp is gevraagd om toe te treden tot de 
kascontrolecommissie. Hij heeft hierop bevestigend geantwoord. 
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De voorzitter vraagt de vergadering of deze akkoord gaat met 
toetreding van de heer Hoogenkamp tot de kascontrolecommissie. 
De vergadering gaat unaniem akkoord. 
 
e. vaststellen contributie 2020 
Het bestuur heeft besloten om gezien de gezonde, financiële 
situatie binnen KBO-Geldrop de contributie voor 2020 niet te 
verhogen. 
De vergadering gaat unaniem akkoord. 

 
g. vaststellen exploitatiebegroting 2020 
De heer Martens geeft een korte toelichting op de exploitatie, die 
gemaakt wordt aan de hand van de cijfers van de voorgaande 
jaren. 
De vergadering gaat unaniem akkoord met de genoemde cijfers. 
 
De voorzitter bedankt de heer Martens voor zijn werk in het 
afgelopen jaar. 
 
09. Rondvraag 
Er zijn geen vragen. 
 
De voorzitter heeft nog een mededeling inzake het meenemen van 
een introduceé bij een door de afdeling georganiseerde activiteit. 
Het bestuur heeft een protocol vastgesteld dat in de eerstvolgende 
Nieuwsbrief gepubliceerd zal worden. Het protocol wordt 
voorgelezen. 
 
10. Sluiting 
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun komst en wenst hen 
een gezellige voortzetting van de middag, opgeluisterd door het 
duo ‘Maestro & Co.’ 
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Overzicht en rooster aftreden en herbenoeming bestuur 

 
Overzicht bestuur op 31 december 2019 
 
benoeming naam 

06-04-2006 Frits van Duijnhoven 

23-04-2009 Hans Gruintjes (voorzitter) 

18-04-2013 Leo Martens (penningmeester) 

16-04-2015 Coby Hendrikx - van Eijk (secretaris) 

07-04-2016 Maria Vorstenbosch - de Laat 

05-04-2018 Jan Joosten 

04-04-2019 Hettie van der Heijden 

 
 
Rooster aftreden en herbenoeming bestuur 
 
naam vanaf herbenoemd Aftredend 

Hans Gruintjes 23-04-2009 2019 2022 

Leo Martens 18-04-2013 2019 2022 

Frits van Duijnhoven 06-04-2006 2018 2021 

Coby Hendrikx 16-04-2015 2018 2021 

Maria Vorstenbosch 07-04-2016 2019 2022 

Jan Joosten 05-04-2018 ------ 2021 

Hettie van der Heijden 01-07-2019 ------ 2022 

 

 

Aftredend en niet herkiesbaar 

Coby Hendrikx - van Eijk 
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Jaarverslag 2019, bestuur 

 
Activiteiten in 2019 
Het bestuur heeft in 2019 de volgende activiteiten uitgevoerd: 
- Aan het begin van het jaar 2019 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. 

 

Samenstelling van het bestuur 

Voorzitter Hans Gruintjes, ook dagelijks bestuur 

Secretaris Coby Hendrikx, ook dagelijks bestuur 

Penningmeester Leo Martens, ook dagelijks bestuur 

Lid Frits van Duijnhoven 

Lid Hettie van der Heijden 

Lid Jan Joosten 

Lid Maria Vorstenbosch 
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Jaarverslag 2019, activiteitencommissie 

 
Activiteiten in 2019 
In 2019 heeft de activiteitencommissie de volgende activiteiten 
georganiseerd: 
- De Algemene Ledenvergadering 2019. 
- In mei de bedevaart naar Kevelaer, in samenwerking met de 

EMA. Na de eucharistieviering was er een koffietafel en werd 
de dag voortgezet in het gezellige centrum van Kevelaer en een 
diner in Nistelrode. 

- In juni de busreis naar Kafé van Leer van Robért van 
Beckhoven van Heel Holland Bakt. Daarna naar Heusden voor 
een tocht met lunch op de boot en een verblijf in het historisch 
centrum van Heusden; gevolgd door een diner in ’s 
Gravenmoer. 

- In september een busreis naar Rotterdam met een lunch in 
Stellendam en daarna de bootreis voor bezichtiging van de 
Nieuwe Maasvlakte (Futureland). Het diner was in Leerbroek.  

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 23 november in de 

aula van het Strabrecht-college met bezoek van 190 leden. 
- De organisatie van de kerstviering op 13 december in het 

Gemeenschapshuis Zesgehuchten, waar 125 leden aanwezig 
waren.  

Beide activiteiten waren een gezellige bijeenkomst. 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 Hans Gruintjes 

Coördinator Coby Hendrikx 

Lid Maria Vorstenbosch 
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Jaarverslag 2019, Commissie Educatie & Ontmoeting   

 
De commissie vergaderde 3 maal volgens rooster en diverse keren 
tussentijds in verband met activiteiten. Vóór elke vergadering 
verschijnt een verslag en een actielijst. Er is een “eigen kleine kas” 
om activiteiten te bekostigen. 
 
Activiteiten in 2019 
 
Samen uit Eten (Gestart 16-10-2003) 
Restaurant SMAEK 10x. Coördinator Willy Copal 
 
Leeskring (Gestart januari 2006) 
Onder leiding van Janny Korver 6x 
 
Zomeractiviteiten (Gestart 2009) 
27-06 Bezoek Daf Museum 
26-07 Vanwege hitte geen Ontdekkingstocht op de Strabrechtse 
Heide  
22-08 Midgetgolf in Geldrop 
 
Lezingen 
04-06 Lezing door Jos Vermeulen over “Bewegen op muziek” 
07-10 Seniorenbelangen Geldrop-Mierlo, voorlichtingsbijeenkomst 
gezonde voeding en bewegen door GGD Brabant-Zuidoost. 
19-11 Klassieke muziek in het leven van alledag door Eric Kolen. 
 
Planning 2020 
- Samen uit Eten 10x bij SMAEK  
- Leeskring 6x 
- Zomeractiviteiten 3x 
- Themamiddagen 
- Muziekmiddag 
- MuseumPlusBus op 13-03-2020 Kröller-Müller Museum te 

Otterlo 
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Overig 
In de Nieuwsbrief van oktober is een oproep gedaan ter 
vervanging, verjonging en verfrissing van de Commissie Educatie 
en Ontmoeting. 
 
Deelname commissieleden aan bijeenkomsten KBO-
Brabant/Werkgroep Identiteit en Zingeving. 
 
Ria de Vries: deelname aan bestuursvergaderingen vanaf 1-3-
2018. 
 

Samenstelling commissie Educatie en Ontmoeting 

02-09-2002 Ria de Vries Voorzitter 

03-03-2008 Willy Copal Lid 

19-03-2012 Marijke Govers Lid 

 
Ria de Vries (voorzitter) 
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Financieel overzicht KBO Geldrop 

 
Exploitatierekening 2019 
 

  Expl. 2019 Expl. 2019 Begr. 2019 Begr. 2019 

  in uit in uit 

contributies  €  24.149,00    €  24.500,00    

rente  €            5,98     €        200,00    

inventaris e.d.    €          75,12     €        200,00  

kosten bestuur/secretariaat    €     2.871,87     €     2.500,00  

kantoor huisvesting    €        312,45     €        300,00  

ouderen en belasting adviseur    €        330,50     €        300,00  

maandblad nieuwsbrief  €     1.690,00   €     6.349,69   €     1.900,00   €     6.200,00  

afdracht kbo Brabant    €  13.814,94     €  14.400,00  

ledenvergadering    €        598,34     €        700,00  

zieken/jubilarissen    €     1.041,13     €        800,00  

educatie en ontmoeting    €        893,90     €     1.500,00  

reizen/excursies  €     9.458,00   €  11.506,35   €  15.000,00   €  16.000,00  

sint/kerst/zwem/bridge  €        491,60   €    3.765,62   €     2.000,00   €     3.500,00  

vrijwilligers dag    €    3.520,95     €     3.500,00  

subsidie  €     5.565,00     €     5.500,00    

sponsoring  €     1.117,96     €        600,00    

voorzieningen         

opleiding vrijwilligers         €    1.000,00  

overige bijzondere baten  €     1.258,00     €     1.200,00    

overige bijzondere lasten         

positief resultaat         

negatief resultaat  €     1.345,32     

          

TOTAAL  €  45.080,86   €  45.080,86   €  50.900,00   €  50.900,00  



23 
 

Financieel overzicht KBO Geldrop 

 
Exploitatiebegroting 2021 
 

  Begr. 2020 Begr. 2020 Begr. 2021 Begr.2021 

  in uit in uit 

contributies  €  22.800,00     €  24.500,00    

rente  €        100,00     €          60,00    

inventaris e.d.    €        200,00     €        100,00  

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

kantoor huisvesting    €        200,00     €        300,00  

ouderen en belasting adviseur    €        300,00     €        350,00  

maandblad nieuwsbrief  €     1.790,00   €     6.300,00   €     1.690,00   €     6.500,00  

afdracht kbo Brabant    €  13.200,00     €  15.500,00  

ledenvergadering    €        700,00     €        700,00  

zieken/jubilarissen    €        900,00     €        900,00  

educatie en ontmoeting    €     1.000,00     €     1.000,00  

reizen/excursies  €  11.500,00   €  12.200,00   €     9.500,00   €  12.000,00  

sint/kerst/zwem/bridge  €     2.000,00   €     3.500,00   €     2.000,00   €     3.800,00  

vrijwilligers dag    €     3.500,00     €     3.500,00  

subsidie  €     5.500,00     €     5.500,00    

sponsoring  €        510,00     €     1.100,00    

voorzieningen         

opleiding vrijwilligers    €        800,00      

overige bijzondere baten  €     1.100,00     €     1.200,00    

overige bijzondere lasten         

positief resultaat         

negatief resultaat   €     1.600,00  

          

TOTAAL  €  45.300,00   €  45.300,00   €  47.150,00   €  47.150,00  
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Overzicht activiteiten 2019 

 
Overzicht activiteiten 2019 
 

Reizen Dagen Deelnemers 

Bedevaart 1 32 

Dagtocht Heusden 1 63 

Dagtocht Rotterdam 1 60 

 

Diversen Dagdelen Deelnemers 

Ledenvergadering 1 75 

Vrijwilligersdag 1 42 

Zwemmen 46 46 x 10 

Sinterklaasmiddag 1 225 

Kerstviering 1 150 

Samen Uit Eten 10 10 x 27 

Leeskring 6 6 x 11 

Themabijeenkomsten 2 2 x 20 

Muziekmiddag 1 1 x 20 

Zomeractiviteiten 2 2 x 60 

Redactie Nieuwsbrief 11 11 x 2 

   

Belastingservice  260 

Ouderenvervoer/andere zaken  35 

   

Totaal overzicht  1940 
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Overzicht bestuur, commissies en groeperingen op 31 dec. 2019 

 
Overzichten bestuur, commissie en groeperingen 
op 31 december 2019 
 
bestuur 

benoeming naam 

06-04-2006 Frits van Duijnhoven 

23-04-2009 Hans Gruintjes (voorzitter) 

18-04-2013 Leo Martens (penningmeester 

06-04-2015 Coby Hendrikx (secretaris) 

07-04-2016 Maria Vorstenbosch 

05-04-2018 Jan Joosten 

01-06-2018 Hettie van der Heijden 

 
 
activiteitencommissie 

benoeming naam 

16-04-2013 Hans Gruintjes (voorzitter) 

01-07-2015 Coby Hendrikx (coördinator) 

01-07-2015 Maria Vorstenbosch 

 
 
commissie Educatie & Ontmoeting 

benoeming naam 

02-09-2002 Ria de Vries (voorzitter) 

03-03-2008 Willy Copal 

19-03-2012 Marijke Govers 

 
 
afvaardiging naar Seniorenbelangen Geldrop-Mierlo 

benoeming naam 

01-07-2018 Coby Hendrikx 

01-05-2019 Jan Joosten 
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redactie Nieuwsbrief 

benoeming naam 

16-04-2013 Hans Gruintjes 

01-07-2018 Hettie van der Heijden 

01-07-2018 Mieke van Meijl 

 
 
kascontrolecommissie 

benoeming naam 

16-04-2017 Marcel de Laat 

04-04-2018 Henk Hoogenkamp 

 
 
werkgroep organisatie 

benoeming naam 

20-01-2020 Jan Joosten 

12-10-2010 Hans Gruintjes 

 
 
individuele belangenbehartiging 

benoeming naam 

01-01-2009 Wil Koteris (belastinginvulhulp) 

01-01-2009 Hans Gruintjes (belastinginvulhulp) 

01-01-2014 Ad van Haandel (belastinginvulhulp) 

01-01-2015 Ton van der Heijden (belastinginvulhulp) 

05-04-2018 Jan Joosten (belastinginvulhulp) 

01-08-2011 Pastoor Sjef van der Maazen (geestelijk 
adviseur) 

01-09-2011 Willy van Bussel (vervoer en andere zaken) 

01-01-2016 Hans Gruintjes (thuisadministrateur) 

01-01-2017 Ton van der Heijden (thuisadministrateur) 
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wijkcontactpersonen 

benoeming naam 

01-08-2018 Maria Vorstenbosch (voorzitter) 

21-11-2002 Frits van Duijnhoven 

01-01-2006 Jo Bartels 

15-01-2007 Frans Bakermans 

01-01-2009 Gordon Heijzer 

01-06-2014 Dorus van der Boom 

01-06-2015 Theo van Eerden 

01-01-2016 Coby Hendrikx (notulist) 

01-01-2016 Nico de Greef 

01-06-2016 Piet van Duijnhoven 

05-06-2016 Trudy de Laat 

01-10-2016 Ben de Ruyter 

01-01-2016 Hanneke Gabriëls 

01-06-2017 Paul van Kraay 

01-06-2017 Dora van Hoof 

01-12-2017 Maria Kwee 

01-12-2018 Mieke Mennen 

01-12-2018 Mieke Gruijntjes 
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Verdere informatie die wij ontvingen 

 

 

 

 
 
Op 1 januari 2020 zijn de regels omtrent de huurtoeslag gewijzigd. 
Naar schatting komen door de veranderingen 115.000 méér 
huishoudens in aanmerking voor huurtoeslag. Daartoe behoort uw 
huishouden wellicht ook. 
 
Huurtoeslag is een tegemoetkoming in de huurkosten voor 
huishoudens die veel huur betalen in verhouding tot hun inkomen. 
De hoogte van de huurtoeslag is afhankelijk van de huurprijs en het 
inkomen en vermogen van de toeslagpartners of medebewoners. 
Vóór 1 januari 2020 gold voor het verkrijgen van huurtoeslag een 
harde inkomensgrens. Boven die grens had men nooit recht op 
huurtoeslag. Die grens is op 1 januari 2020 komen te vervallen. 
 
Proefberekening 
Wilt u weten of u in aanmerking komt voor huurtoeslag? Maak dan 
een proefberekening op de website van de belastingdienst of vraag 
hulp van een belastinginvulhulp via een kbo-afdeling bij u in de 
buurt. Het is ook verstandig om hulp te vragen als uw partner 
overlijdt en hij of zij de huurtoeslagontvanger was. In dat geval kunt 
u ook bellen met de BelastingTelefoon voor nabestaanden: 
0800 235 83 54 (gratis) of contact opnemen met een 
belastinginvulhulp van uw kbo-afdeling. 
 
Uitleg termen 
Toeslagpartner: hebt u een echtgenoot of een geregistreerde 
partner? Dan is die persoon uw toeslagpartner. Maar ook iemand 
anders die op uw adres ingeschreven staat, kan (in bepaalde 
situatie) uw toeslagpartner zijn. 
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Medebewoner: een medebewoner is iemand die deel uit maakt van 
uw huishouden en op hetzelfde adres is ingeschreven bij de 
gemeente. Bijvoorbeeld een kind, een ouder of iemand anders die 
bij u woont. Een medebewoner telt alleen voor de huurtoeslag mee, 
en niet voor andere toeslagen. 
 
Kijk voor meer informatie over toeslagen op 
www.belastingdienst.nl/toeslagen 
 
Overgenomen uit: ONS, nummer 2 februari 2020 
 

 
Noot van de redactie! 
De belastinginvulhulpen van KBO Geldrop zijn volledig op de 
hoogte van deze nieuwe wijze van het berekeningen van de 
huurtoeslag. 
 
Neemt u gerust contact met hen op via telefoonnummer: 

040 285 03 79 
 

 

 
 

 

 
 
Vleesvervangers niet altijd 
gezond 
 

 
Supermarkten verkopen steeds meer vleesvervangers, zoals 
vegetarische burgers en vegetarische kip. Je bent dan al snel 
genegen een denkfout te maken: vegetarisch? Dat is goed voor het 
milieu! Dat kan wel zo zijn. Maar helaas blijkt vegetarisch niet altijd 
goed voor je lijf te zijn. 
 
Volgens RTL Nieuws bevatten veel vleesvervangers te veel 
verzadigde vetten, zout en suiker. "Een gezonde vleesvervanger 

http://www.belastingdienst.nl/toeslagen
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mag geen toegevoegde suikers bevatten en niet te veel zout of 
verzadigde vetten", zegt Jasper de Vries van het Voedingscentrum 
op RTL Nieuws. Maar in veel gevallen is dat dus wel zo, voegt de 
nieuwsdienst van RTL daar aan toe. 
 
Teveel zout 
De Vries struikelt met name over het zoutgehalte van veel 
vleesvervangers. RTL ontdekte dat veel vegetarische 
vleesvervangers veel te veel zout bevatten, met name hamburgers, 
rookworsten, wolreepjes gekruid, en slavinken. "Je mag in voedsel 
een hoop zout stoppen en dat doen producenten vaak ook, omdat 
het een gemakkelijke manier is om de smaak op te peppen”, zegt 
hoogleraar voedingsleer Martijn Katan van de VU Amsterdam in 
RTL Nieuws. 
 
Teveel zout verhoogt de bloeddruk en verhoogt bovendien het 
risico op hart- en vaatziekten en nierziekten. De vegetarische 
burger is anders gezegd niet goed voor het hart. De Vries van het 
voedingscentrum vindt dat suiker en zout überhaupt niet thuis 
horen in vleesvervangers. 
 
Verzadigde vetten 
Ook bevatten de vleesvervangers vaak teveel verzadigde vetten. 
De kroon spannen hamburgers, Slavinkjes, en rookworst. 
 
Vleesvervangers moeten bepaalde stoffen bevatten die je nodig 
hebt, als je geen vlees eet. De Vries noemt onder meer ijzer, 
eiwitten, B12 en B1. "Dat zijn bouwstoffen die niet in plantaardige 
stoffen zitten, maar apart moeten worden toegevoegd”, aldus De 
Vries. Helaas staan niet alle fabrikanten daarbij stil en voegen die 
stoffen niet of onvoldoende toe aan de vleesvervangers. 
 
Niet alle fabrikanten voegen die stoffen toe aan hun 
vleesvervangers. Doen ze dat wel, dan nog is het niet altijd de 
juiste hoeveelheid. 
 
Bron: www.rtlnieuws.nl 
 

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/4989386/vegetarisch-veganistisch-plantaardig-eten-vleesvervanger-slager
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Ode aan de rollator 

 
Ode aan de rollator 

O, rollator, als ik jou niet bezat 
dan kan ik niet meer alleen op pad  
 
O, rollator, als ik jou niet bezat 
dan lag ik vele keren op mijn gat 
 
O, rollator, als ik jou niet bezat 
je bent mijn steun en toeverlaat 
 
Je gaat overal met mij naar toe 
en ben ik onderweg een beetje moe 
dan zet ik mij even op jouw plankje neer 
en na een poosje rusten gaat het weer 
 
Met een zware boodschappentas sjouwen is voorbij 
dat vervoer jij heel gemakkelijk voor mij 
je overheerst het beeld op pleinen en starten 
onderweg al rustend even met iemand praten 
 
Wel de rem even aangetrokken 
anders komen er zeker brokken 
wil je er even uit, dan hoef je iemand tot last te zijn 
dat gevoel van zelfstandigheid is erg fijn 
 
Je hoeft je er echt niet voor te schamen 
iedere gebruiker kan dat beamen 
de uitvinder van der rollator, ons aller vriend 
heeft de hoogste onderscheidingen verdiend 
 
Als je dus niet meer alleen kan gaan en staan 
schaf dan een rollator aan! 
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Colofon 

 

Bestuur 
Hans Gruintjes 
voorzitter 

telefoon: 040 285 03 79 
e-mail: J.Gruintjes@upcmail.nl 

Coby Hendrikx - van Eijk 
secretaris 

telefoon: 040 280 24 86 
e-mail: secr.kbo.geldrop@onsmail.nl 

Leo Martens 
penningmeester 

telefoon: 040 285 44 32 
e-mail: kbo.geldrop.penn@gmail.com 

Frits van Duijnhoven 
Maria Vorstenbosch - de Laat 
Jan Joosten 
Hettie van der Heijden 

 

 

Contactpersonen commissies en (werk)groepen 

Maria Vorstenbosch - de Laat  activiteitencommissie 
telefoon: 06 41 57 38 89 

Ria de Vries commissie Educatie en Ontmoeting 
telefoon: 040 285 51 91 

Maria Vorstenbosch - de Laat wijkcontactpersonen 
telefoon: 06 41 57 38 89 

Henriëtte Meeuwis,  
 

clientondersteuning 
telefoon: 06 139 463 83 

 

Afgevaardigden bestuur Seniorenbelangen Geldrop-Mierlo 
Coby Hendrikx - van Eijk secretaris 
Jan Joosten afgevaardigde namens KBO Geldrop 

 

Postadres: 
Telefoon: 
E-mail: 
 
Ledenadministratie: 
Rekeningnummer: 
 
Redactieadres, E-mail: 

Eeuwselstraat 33, 5662 EA Geldrop 
040 280 24 86 
secr.kbo.geldrop@onsmail.nl 
 
kbo.geldrop.penn@gmail.com 
NL88 RABO 0115 9203 58 
 
secr.kbo.geldrop@onsmail.nl, t.a.v. 
redactie 
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