
 

HET BESTUUR 
 
Voorzitter: Margriet Akkermans-van den Besselaar. 
 Antwerpsebaan 185, 5554 JV V’waard.  tel: 06-15122367   
 rob-margriet-akkermans@live.nl 
 
Secretaris: Leo van de Kerkhof tel: 040-2019431 
 Imkerwei 1, 5551 RG Dommelen. 06-49954362 
 kbodommelen@onsbrabantnet.nl 
 
Penningmeester: Peter Strijbos tel: 040-2017680 
 Cuneradal 18,  5551 BP Dommelen. 
 pmgastrijbos@onsbrabantnet.nl 
  
Lid: Marjo van Beek    tel: 040-2012188 
 Bottelrooslaan 9,  5552 RB V’waard.    06-38412400  
 vanbeekmarjo51@gmail.com 
    
Lid: Elly Stalenberg-Barnhoorn tel: 040-2018544 
 Steenbakkerwei 20, 5551 PH Dommelen.  06-12082434  
  elstabar@gmail.com 
 

Lid: Mieke Verhoeven-Willems                       tel: 06-81581595 
 Keersop 3a,  5561 TA Riethoven.  
 verhoevenmn@gmail.com 
 
Lid: Hans Sloots                   tel: 06-36500303 
 Klompenmakerwei 2,5551 MR Dommelen.  
 hans.sloots@kpnmail.nl  
  
 
De vergaderingen van het bestuur zijn openbaar. 
Het bestuur vergadert maandelijks. Als u interesse heeft om een 
vergadering bij te wonen, dient u dit bijtijds aan de secretaris mede te 
delen. 
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Wie doet wat in het bestuur: 
 

- Het Dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter,  
 de secretaris en de penningmeester. 
 
- De Ledenadministratie is in handen van ons bestuurslid  
 Hans Sloots 
 

- Activiteiten worden georganiseerd door, Marjo van Beek, Elly 
Stalenberg, Mieke Verhoeven en Hans Sloots. 

 

- De vertegenwoordigers in het Kringbestuur van de KBO Kring 
Gemeente Valkenswaard zijn Margriet Akkermans en Leo van de 
Kerkhof. Alle bestuursleden zijn lid van de Kringraad. 

 

- De vertegenwoordiger in het Seniorenbelang Valkenswaard 
(SBV) is Margriet Akkermans.   

 

- In de Stichting Sociëteit voor Ouderen (SSOV) vertegenwoordigt 
Leo van de Kerkhof ons bestuur. 

 

- Namens het bestuur zit Walter Hoevenaars in de 
Kortingscommissie van de Kring Gemeente Valkenswaard. 

 
 
 

 
 

 
 

Hier hadden we graag een foto 
van ons bestuur geplaatst. 

 
Maar vanwege de corona crisis, 

de daarbij behorende 1,5 m. afstand 
en bijeenkomsten van niet meer dan 

vier personen konden we helaas 
geen nieuwe foto maken. 



VRIJWILLIGERS. 
Wij zijn een vereniging voor en door senioren. Daarom zijn we blij dat 
we over een grote groep vrijwilligers beschikken, die samen met het 
bestuur de verenigingsactiviteiten mogelijk maken. 
Zonder iemand te kort te doen noemen we enkele voorbeelden: de 
bezorgers van de ONS, de kartrekkers van het fietsen, kienen  en 
wandelen, de chauffeurs, die rijden bij activiteiten en mensen ophalen 
bij slecht weer. Kortom te veel om op te noemen.  
Maar we kunnen er nog steeds meer gebruiken. Heeft u tijd en 
mogelijkheden om iets (mee) te organiseren of stelt u zich 
beschikbaar als chauffeur of hulpje? Meld je aan bij Marjo van Beek 
tel: 040-2012188 of bij een van de bestuursleden.  
Vrijwilligers bedankt! 
 


