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   KBO Afdeling Dommelen 
Vereniging voor senioren 

                 

JAARVERSLAG 

KBO AFDELING DOMMELEN OVER HET JAAR 2021. 
 

Samen staan we sterk! 
 

Geachte leden. 
 
Eind 2020 hoopten we dat 2021 weer een normaal jaar zou worden, maar helaas het 
CORONA-virus bleef ons leven bepalen. In de zomer werden de coronaregels 
versoepeld en konden we enkele activiteiten gaan ondernemen. Maar eind november 
ging weer alles op slot.   
 
Ook dit jaar werden vele evenementen en activiteiten afgelast. Voor velen ook dit jaar 
een eenzame tijd. Diverse maatregelen belemmerden onze sociale activiteiten.  
Door middel van De Snippers, telefoontjes en enkele attenties voor de leden probeerden 
we voldoende binding met hen te houden. Maar we hopen dat alles weer snel “normaal” 
wordt. 
 
BESTUUR   
Er waren dit jaar 2 bestuursleden aftredend.  
Marjo van Beek en Leo van de Kerkhof. Zij stelden zich herkiesbaar en werden voor de 
volgende 3 jaar herkozen.  
          
Het bestuur bestond na 31 maart 2021 uit 7 leden. 
Margriet Akkermans-van den Besselaar, Voorzitter. 
Leo van de Kerkhof, Secretaris. 
Peter Strijbos, Penningmeester. 
Marjo van Beek, bestuurslid en commissielid activiteiten. 
Elly Stalenberg,  bestuurslid en commissielid activiteiten. 
Mieke Verhoeven, bestuurslid en commissielid activiteiten. 
Hans Sloots, bestuurslid, ledenadministratie en commissielid activiteiten. 
In ‘t Anker staan de adressen en telefoonnummers van het bestuur. 

 

In het afgelopen jaar kon het  bestuur 7 keer fysiek samen vergaderen, 5 keer werd  
er via mail  “vergaderd”. 
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Het bestuur van onze KBO afdeling Dommelen probeerde zoveel mogelijk 
werkzaamheden door te laten gaan. 
 

BELANGENBEHARTIGING. 

Ondanks de corona epidemie konden we een aantal mensen behulpzaam zijn:  
- Voor de individuele belangenbehartiging hebben wij op afdelingsniveau een 

ouderenadviseur.  
 Elly Stalenberg is het aanspreekpunt als u vragen heeft over het ouder worden. 

Daarnaast kan ze op initiatief  van het SBV, als cliëntondersteuner, aanwezig zijn bij 
de keukentafelgesprekken van de gemeente.  

- Peter Strijbos is onze belastinginvuller. Hij kon ook dit jaar weer leden helpen bij het 
invullen van hun belastingaangifte. 

- Jack Roothans is onze thuisadministrateur. Hij kan mensen helpen om hun 
administratie op orde te krijgen en te houden. 

- Elly Verhees is het aanspreekpunt voor “Ons gesprek”. Gesprekken over zingeving en 
levensvraagstukken. 

Deze personen worden opgeleid en bijgeschoold door KBO Brabant. 
 
Samen met de afdelingen Borkel en Schaft en Valkenswaard vormen we  

De KBO Kring gemeente Valkenswaard.   
Margriet Akkermans en Leo van de Kerkhof hebben zitting in het bestuur.  
Alle bestuursleden van de drie afdelingen vormen samen de Kringraad. Helaas konden 
we dit jaar weinig vergaderen en organiseren. 

De Kring heeft 2 vertegenwoordigers in het SBV (Senioren Belang Valkenswaard).  
Het SBV behartigt onze belangen op gemeentelijk niveau. 
De Kring heeft ook twee vertegenwoordigers in de algemene vergadering van KBO 
Brabant. 
 

KBO Brabant houdt zich, naast bestuurlijke zaken en informatie, vooral bezig met 
belangenbehartiging op landelijk en provinciaal niveau. 
Dit jaar ontvingen we regelmatig informatie over de corona regels en de toepassing 
daarvan voor activiteiten binnen onze vereniging. Onze leden konden dit ook in het blad 
ONS terugvinden. 
Verder ondersteunden ze ons op bestuurlijk niveau en gaven tips en ideeën om in deze 
tijd, toch voor onze leden “aanwezig” te zijn. 
 
Contacten met andere instanties: 
Helaas zijn er dit jaar weinig contacten met andere verenigingen geweest. 
 
INFORMATIE 

Begin 2021 ontving ieder lid het informatie boekje ’t Anker. Maandelijks ontving ieder lid 

het blad ONS en onze eigen De Snippers, waarin de nog te organiseren activiteiten en 
verdere veel extra “corona” informatie  stond. Het rondbrengen wordt door Jan en Marja 
Stevens en een vijftal bodes verzorgd, waarvoor onze dank. 
 
Op de site van KBO Brabant, www.kbobrabant.nl kon u veel lezen over senioren en 

seniorenbeleid. Informatie over onze eigen afdeling vond u in de website van onze kring, 
www.kbo-dommelen.nl  Louis van Maaren is onze webmaster. 

http://www.kbo-dommelen.nl/
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Leden 
Op 1 januari 2021 had de afdeling 254 leden en op 31 december 2021 waren dit er 256. 
Helaas ontvielen ons leden en kwamen er maar enkelen nieuwe leden bij. Vanaf deze 
plaats nog een keer een hartelijk welkom. 
De ledenadministratie is in handen van ons bestuurslid Hans Sloots. De 
ledenadministratie wordt gevoerd in het door KBO Brabant geleverde programma: 
Leaweb. 
 

Vrijwilligers 
Om het bestuur behulpzaam te zijn, vooral bij activiteiten, hebben we een groot aantal 
vrijwilligers. Degenen die activiteiten organiseerden konden helaas dit jaar weinig doen. 
Gelukkig konden we ze toch tijdens de BBQ middag in het zonnetje zetten en een 
attentie aanbieden.  
 

Ziekendienst 
Marjo van Beek zorgde ervoor dat onze zieken of hulpbehoevende leden een blijk van 
medeleven middels een bezoekje of wenskaart kregen.  
Voor de kerst werden bij alle 90-ers en onze zieken een kerststukje bezorgd. 
Bij het overlijden van een lid werd aan de familie een condoleance kaart gestuurd. 
Aanwezig zijn bij begrafenissen was vanwege corona niet mogelijk. 
 

De Zilveren KBO speld 
Een week voor zijn overlijden op 24 april kon onze voorzitter bij Piet Swinkels de zilveren 
KBO-speld opspelden. Piet is vele jaren penningmeester en bestuurslid van onze 
afdeling geweest.  
  

Kortingen. 
De kortingscommissie van de KBO Kring Gemeente Valkenswaard was er weer in 
geslaagd om bij diverse winkels en bedrijven korting voor onze leden te krijgen.  
Op de laatste bladzijde van ’t Anker stonden ze vermeld. Walter Hoevenaars was hierin 
onze vertegenwoordiger. 
Ook bij KBO Brabant kon men kortingen krijgen o.a. op de ziekenkostenverzekering, 
energiekosten en ons ledenvoordeel. 
 

Subsidie, sponsorgelden 
In 2021 ontvingen we nog gemeente-subsidie. Na 2022 krijgen we geen subsidie meer.  
De RABO bank had ook dit jaar weer een sponsor actie. RABO leden konden hun stem 
uitbrengen op de vereniging van hun voorkeur. Elke vereniging kreeg in verhouding met 
het aantal stemmen een geldbedrag uitgekeerd. 
Supermarkt PLUS organiseerde een spaaractie voor diverse clubs. Bij aankopen kreeg 
men een code om de punten bij je eigen vereniging te zetten. Het aantal punten 
bepaalde het te ontvangen bedrag. 
Ondanks deze extra inkomsten konden we helaas dit jaar niet met een positief saldo 
afsluiten. 
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ONTSPANNING en ACTIVITEITEN 
 

Marjo van Beek, Elly Stalenberg, Mieke Verhoeven en  Hans Sloots vormden onze 
activiteiten-commissie.  Samen met enkele enthousiaste vrijwilligers organiseerden en 
verzorgden zij, voor zover mogelijk, diverse activiteiten. Onze dank hiervoor.  
 

Activiteiten  
Voor veel mensen vormt de ontmoeting, het sociaal contact met anderen, de 
voornaamste reden om lid te zijn. Daarom organiseren we diverse activiteiten.  
Helaas moesten we vanwege de corona epidemie veel activiteiten annuleren. 
Enkele activiteiten konden nog ondanks de corona crisis versoepeling doorgaan. 
          

Inloopsoos/Kaarten: 
Zo mogelijk werd er iedere dinsdag  van 13.00-16.30 een inloopsoos in Party Centrum 
Bommel gehouden. Er werd gekaart, gejokerd en gerikt.  
Helaas blijken er te weinig kaarters te zijn om door te gaan. Daarom werd in september 
besloten om voorlopig te stoppen. We hopen dat we het op termijn weer kunnen 
opstarten, eventueel als soosmiddag met diverse andere “sporten” 
 

Kienen: 
In september en oktober konden we weer op de 2e dinsdagmiddag kienen.  
De middag vindt plaats in de wintertuin. Er waren weer vele leuke prijzen te winnen.  
 

Wandelen. 
Als het mocht, werd er elke donderdag gewandeld. Via een app. groep werd dit 
doorgegeven, ook van waaruit gestart werd. Geen vaste leden konden infomeren bij de 
contactpersoon. 
 

Fietsen. 
Voor zover het weer en de Corona regels het toelieten zijn we op de maandag middag 
met een groep gaan fietsen. Een afwisselende tocht door onze mooie streek, met 
onderweg een rustplaats. 
 

Foto club. 
Indien de corona regels het toestonden verzamelden we op de 3e dinsdag van de maand 
op een locatie. De rest van het jaar werd er met thema’s gewerkt waarbij ieder voor zich 
foto’s maakte van het afgesproken thema en deze aan de anderen doormailen. De 
mooiste foto’s werden steeds op onze website geplaatst. 
 

BBQ middag 
Wo. 11 augustus 13.30u mochten we weer iets. Onze BBQ middag bij het Dommels 
Boeleke. Vanaf 13.30 uur kon men boelen, kaarten of kletsen. Om 17.00 werd de 
barbecue aangestoken en konden we heerlijk gaan eten.  Het was weer mooi weer en 
samen met een heerlijke barbecue werd het weer een succes. Op deze middag werden 
onze vrijwilligers nog eens met een attentie extra bedankt. 
 

Achelse Kluis          
Op do. 16 sept. gingen we naar de Achelse Kluis. Onder leiding van een gids kregen  
we een rondleiding in de abdij gebouwen van de Achelse Kluis.  
Een zeer geslaagde middag, iedereen vond het heel interessant. 
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Kringreis   
Op wo. 22 sept. mocht de Kringreis doorgaan. Het werd een mooie tocht. Na een 
bezoek aan het  Museum v.d. Vrouw werd er een rondrit door de voerstreek gemaakt 
met onderweg diverse bijzondere aanlegplaatsen.  
     

Bedevaart 
Op di. 12 okt. gingen we ter Bedevaart naar de Weebosch. Er was een H. Mis met 
aansluitend een Lof viering. Vooral onze ouderen leden gingen mee en vonden het 
weer als vanouds, gezellig. 
 

Rooi Pannen 
Op wo.13 okt. gingen we Lunchen bij Rooi Pannen. Helaas zaten we in 2 zalen, wat 
minder leuk was. Het eten was weer heel goed en er kon weer goed gebuurt worden. 
 

Wijnproefavond 
Op vr. 22 okt. hielden we onze wijnproefavond. Mart v.d. Linden gaf weer een  
uiteenzetting over druiven en wijnen. We konden wijn proeven en raden welke wijn het 
was. Erg moeilijk. Het was weer erg geslaagd 
 

Bowlen. 
Op vr. 12 nov. gingen we Bowlen. Er werd weer gestreden wie de beste was.  
Na afloop was er nog een gezellige nazit. 
 

Sinterklaasmiddag 
Sinterklaasmiddag di. 23 nov. Was een erg leuke middag. Het duo  Maestr&Co was erg 
muzikaal en goed verstaanbaar. Mensen waren erg stil onder hun optreden.  
Na afloop kregen ze een “cadeautje” mee naar huis. 
 

Extraatjes voor onze leden. 
- Rond Carnaval werd door het bestuur aan alle leden een tablet chocolade met de 
 opdruk “alaaf” erop bezorgd.  
-  Voor kerstmis werden door enkele vrijwilligers kerststukjes gemaakt. Deze werden 

door het bestuur bij de 90+ers en zieken persoonlijk bezorgd. 
-  Voor Kerstmis werd door het bestuur bij al onze leden een Kerststol met kerstwens 

bezorgd. 
 

Wat helaas NIET door kon gaan waren o.a.:  
Nieuwjaarreceptie - Jaarvergadering - Jeu de boules wedstrijden -    
Auto tocht -  Verrassing fietstocht - Bloemschikken - Kerstviering –  
2 dagreizen (Kring) en de Ledendag (Kring) - Seniorenmarkt (SBV) 
 

TOT SLOT 
Terugkijkend hebben we ondanks de beperkingen van Corona toch nog wel enkele leuke 
activiteiten kunnen doen. Helaas vonden deze maar in enkele maanden van het jaar 
plaats. De rest van het jaar kon helaas niets doorgaan. 
We hopen we dat we in 2022 toch weer activiteiten kunnen organiseren. We zouden het 
als bestuur dan weer heel fijn vinden u weer in goede gezondheid te mogen ontmoeten. 
 
Dommelen,  maart 2022 
 
Leo van de Kerkhof     Margriet Akkermans 
secretaris      voorzitter 


