
KBO Afdeling Dommelen    
 

 
Notulen algemene ledenvergadering op dinsdag 29 maart 2022. 
 
Plaats:  Bommel Party Centrum. 
Aanvang:  13.30 uur. 
Aanwezig:  56 personen te weten 51 leden en 5 bestuursleden. 
Afmeldingen: Ine Teunissen, Hans en Lenny Sloots, Leo en Ellie van de Kerkhof en 

Jean Poos, Leny Kramer en Harrie Daams (alfabetisch volgorde) 
 
 
1.  Opening en welkomstwoord 

De voorzitter, Margriet Akkermans heet iedereen graag van harte welkom op deze 
jaarvergadering. Vanwege corona zijn onze bestuursleden Leo van de Kerkhof en 
Hans Sloots helaas niet aanwezig. 
Nadat we de jaarvergaderingen van 2020 en 2021 moesten afzeggen door de 
coronapandemie, is het fijn en belangrijk dat we nu weer bij elkaar kunnen komen om 
gezamenlijk het wel en wee van onze vereniging door te nemen. 
Ze is blij dat er nu zoveel leden gekomen zijn. We hebben elkaar zolang niet 
gesproken, daarom hebben we er dit jaar bewust voor gekozen om, na de pauze, 
gewoon gezellig bij elkaar te zijn om wat bij te kunnen praten want ontmoeting is toch 
een van de belangrijkste pijlers van onze vereniging. 
Ondanks de vervelende tijd, die nu hopelijk achter ons ligt, hebben we als bestuur 
toch steeds getracht om met u in contact te blijven. Middels de Snippers en middels 
kleine attenties zijn we u gelukkig niet helemaal uit het oog verloren.  
 

Margriet geeft, zoals gewend, wat ledeninformatie. Momenteel hebben we 264 leden.  
Het aantal vrouwen is 170 en het aantal mannen 90. Afgelopen jaar zijn er 25 nieuwe 
leden bijgekomen terwijl er 21 hun lidmaatschap hebben beëindigd.  
De gemiddelde leeftijd is 75 jaar. Dat we toch enige verjonging mogen constateren, 
blijkt uit het feit dat de gemiddelde leeftijd bij de nieuwkomers 72 jaar is. 

 

In heel het land neemt de vergrijzing toe. In Valkenswaard is momenteel 48,6% van 
de bevolking ouder dan 50 jaar. Margriet noemt twee duidelijke knelpunten, die toch 
wel enige zorg baren. Er zijn grote tekorten in de zorg, maar ook tekorten aan 
voldoende seniorenwoningen.  Wonen en Zorg is dan ook een onderwerp wat hoog 
op de agenda staat. Bij KBO Brabant maar ook in Valkenswaard.  
Via het Seniorenberaad Valkenswaard komen deze onderwerpen steeds bij de 
betreffende wethouder en haar ambtenaren aan de orde. 
In juni verschijnt er een rapport in de gemeenteraad met als titel: “Wonen en Zorg”. 
Hopelijk komen er dan, vanuit dat rapport, goede en betere initiatieven voor 
Valkenswaard rondom dit thema. 
Margriet sluit haar welkomstwoord hiermee af, en wenst iedereen een fijne middag.  

  
2.  Mededelingen. 

De afmeldingen worden voorgelezen. 
 
3. Notulen jaarvergadering 20-4-2021 

De notulen van de algemene ledenvergadering van het jaar 2021 staan op onze 
website kbo-dommelen.nl en kopieën hebben voor de vergadering op de tafels ter 
inzage gelegen.  
De vergadering heeft geen op- of aanmerkingen. De notulen worden met dank aan de 
secretaris goedgekeurd. 
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4. Het jaarverslag 2021 
Het jaarverslag over het jaar 2021 wordt door Margriet Akkermans en Elly Stalenberg  
voorgelezen. Het verslag wordt met dank aan de secretaris Leo van de Kerkhof 
goedgekeurd. Het jaarverslag is ook te lezen op onze website: www.kbo-dommelen.nl 

 

5. Financieel jaarverslag 2021. 
Penningmeester, Peter Strijbos deelt bij aanvang van dit agendapunt de 
exploitatierekening, balans en de begroting uit en haalt ze na afloop weer op.  
Hij geeft uitleg hierover. Er zijn geen vragen en de vergadering gaat akkoord met 
deze exploitatierekening, balans en begroting.  

 

6. Verslag kascontrolecommissie. 
 Margriet Kreijns leest het verslag van de commissie voor. 

 

Samen met Eric Ternatus, heeft ze de exploitatie van 2020 en 2021 gecontroleerd. Ze 
werden door Peter Strijbos hartelijk ontvangen en  troffen een correcte administratie 
aan en kregen een uitgebreide uitleg. 
Zij en Eric konden dan ook volmondig onze penningmeester Peter Strijbos decharge 
verlenen en daarmee het hele bestuur dat mede verantwoordelijk is. 
 

Toch wilden ze hun zorgen delen en wat aandachtspunten meegeven aan het 
bestuur. Gezien de subsidie afbouw van de gemeente en de gestegen kosten blijft er 
van de contributie maar weinig over voor de activiteiten. 
Voor 2021 hebben we al onze reserve moeten aanspreken. De reserves zijn zeer 
minimaal. Het bestuur en de activiteitencommissie zullen dus moeten proberen een 
neutraal kostenplaatje te maken. 
 

Tot slot wil Margriet een enorm applaus voor het vele werk dat de penningmeester 
voor onze KBO het hele jaar door verricht. 
 

Op de vraag van Louis van Maaren stelt Peter Strijbos dat automatische incasso. 
voor eenmalige inning per jaar en minder dan 1.000 leden niet rendabel is! 

 

7. Samenstellen nieuwe kascontrole commissie. 
 Eric Ternatus treedt af en wordt bedankt voor zijn werkzaamheden. 

Margriet Kreijns (aftredend in 2023) Henk Pieters (nieuw gekozen en aftredend in 
2024) vormen de nieuwe kascontrolecommissie. 
 Ad Vissere geeft zich op als reserve-kascontrole-lid. 

 

8. Contributieverhoging per 1 januari 2023 
Peter Strijbos licht de contributie verhoging naar € 26,00 toe. 
Reeds jaren staat de contributie vast op € 23,00. Dit was mede mogelijk met subsidie 
van de gemeente Valkenswaard. Helaas heeft de gemeente er voor gekozen deze 
subsidie stapsgewijs af te bouwen. Voor 2021 en 2022 kon de exploitatie nog 
bijgestuurd worden met onze reserves, deze raken echter op. 
Van de € 23,00 blijft er na aftrek van de vaste kosten nog maar een klein bedrag over 
voor activiteiten. Willen we  de activiteitenlijn van de afgelopen jaren op gelijke voet 
doorzetten dan moet de contributie verhoogd worden naar € 28,77. Die stap is echter 
te groot en daarom stelt het bestuur, in tegenstelling tot wat in de agenda staat, de 
contributie voor 2023 te verhogen naar € 26,00. met als opdracht de begroting 
dusdanig aan en bij te sturen dat alle activiteiten wat soberder soms beperkter door 
kunnen gaan.  

 De vergadering gaat middels handopsteken akkoord met verhoging naar € 26,00. 
 

Er worden nog enkele ideeën geopperd om meer armslag te krijgen, zoals vrijwillig 
verhogen naar 30 euro. Ook is een idee om de tegemoetkoming van VGZ terug te 
storten naar KBO. Bestuur neemt deze ideeën mee in hun komende vergadering. 
 

http://www.kbo-dommelen.nl/
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9. Kiezen van nieuwe bestuursleden. 
Margriet Akkermans, Elly Stalenberg en Hans Sloots zijn dit jaar aftredend.  
Zij stellen zich voor de komende 3 jaar herkiesbaar. Daar er geen tegenkandidaten 
waren en niemand verder bezwaar had, werden ze met applaus herbenoemd.  

 

10. Rondvraag. 
Toos de Bont geeft aan tot de zomervakantie de prijs van het kien-plankje op 6 euro 
te houden. Hierna wellicht een verhoging wegens de steeds stijgende kosten.  
Ad Vissere en Will van Mierlo vragen aandacht voor de pensioenen? 
KBO Brabant is hier zeer actief in. Alleen en samen met andere ouderverenigingen 
brengen ze dit item  onder de aandacht bij de betreffende partijen. 
Thea van Stiphout vraagt of we iets aan overtollige cadeaus hebben? Heel graag 
deze kunnen altijd afgegeven worden bij Toos of Marjo.  

 

PAUZE 
 In de pauze werden loten verkocht. Er waren weer veel geweldige, bruikbare prijzen 
te winnen.  

 

11. Huldiging 25 jarig jubilarissen. 
 Margriet spreekt de jubilarissen toe: 

Dhr. Leo Kajbic is zo’n 12 jaar secretaris van deze club geweest.  
Het secretariaat was bij jou in goede handen. Je was de bedenker van ’t Anker, ons 
jaarboekje en De Snippers, ons mededelingenblad. 
Je vertegenwoordigde het bestuur in het SBV en de Kring Dommel en Aa. 
Toen je stopte als secretaris werd je verrast met de zilveren speld van KBO-Brabant. 
Vandaar dat het prettig is om je vandaag te huldigen met je 25 jarig lidmaatschap. 
Mevr. Ivo Kaibic. Allereerst gefeliciteerd met je verjaardag, (ze wordt toegezongen)  
Als je een man hebt, die zo druk is met KBO-werkzaamheden, ben je als partner altijd 
de sterke vrouw achter de man. Je was aanwezig bij veel activiteiten.  
Helaas ben je wat aan het sukkelen met je gezondheid maar bij veel activiteiten zijn jij 
en Leo nog altijd aanwezig. 
Margriet overhandigt ieder een oorkonde die bij een 25 jarig lidmaatschap hoort 
Natuurlijk horen er ook bloemen bij en iets lekkers voor te snoepen en te drinken. 
 

In 2021 konden we vanwege corona onze jubilaris mevr. Truus vd Nieuwenhuijzen 
niet huldigen. Vanmiddag was ze verhinderd. Marjo van Beek heeft haar namens het 
bestuur ’s avond de oorkonde met een bos bloemen overhandigd. 

  
12.  Foto presentatie van onze activiteiten in 2021  

Een prachtige fotoreportage van activiteiten en mooie foto’s van de fotoclub door 
Louis van Maaren 

 

13. Trekking prijzen loterij. 
Onze jarige en jubilaris mevr. Ivo Kajbic krijgt de eer om de lotjes te trekken voor de 
mooie prijzen van onze loterij. 

 

14. Sluiting  
De voorzitter sluit de vergadering met dank aan ieders aanwezigheid en inbreng in 
deze goed bezochte jaarvergadering. 

 
Dommelen, 29 maart 2022 
Notulist: Elly Stalenberg. 
 
Secretaris     Voorzitter 
Leo van de Kerkhof     Margriet Akkermans- van den Besselaar. 


