
 

 

 

 
 

 

 Secretaris B. van der Heijden 
Burgtstraat 50 

5427 AK Boekel 
Tel.: 0492 322951 
E-mail: 

familievdheijden50@gmail.com 
Belangenvereniging voor senioren www.kbo-boekel.nl 

 
 
Notulen van de Algemene Ledenvergadering op 9 maart 2022, welke gehouden 

is in Ontmoetingscentrum “Boszicht”, Bernhardstraat 72, 5427 AN Boekel. 
Aanvang 14.00 uur. Sluiting 16.30 uur. 

 
Aanwezig:  KBO-bestuur(3): Toon Bullens,  Bert van der Heijden, 
                  en Ton Constant 

                  Op verzoek bestuur: Riky Meulemeesters.          
        KBO-leden (60) 

Afwezig m.k.g. : Peter van Duijnhoven. 
Afwezig m.k.g.: afmeldingen ontvangen van Mart. de Rijck, Lenie Wassenberg 
                        Maria Verhoeven. 

 
1. Opening door voorzitter Toon Bullens en vaststellen agenda. 

Namens het bestuur heet ik iedereen van harte welkom op onze 
jaarvergadering. 

Het is al weer 2 jaar geleden dat onze laatste jaarvergadering is geweest en 
iedereen kent de reden. 
Graag stel ik het huidige bestuur aan U voor: Bert van de Heijden: secretaris, 

Ton Constant: penningmeester en mijn naam is Toon Bullens. 
Namens het bestuur willen wij ook aandacht vragen voor de situatie in Oost-

Europa. Het is een vreemde tijd. Dat er door de Russen een oorlog wordt 
wordt gestart met mensonterende toestanden en gevolgen, 
staat in schril contrast met West-Europa waar gevierd dat de pandemie op 

zijn einde loopt en ook carnaval belangrijk gezien wordt. 
Namens het bestuur wil ik vooral onze vrijwilligers noemen voor al het werk 

dat zij verrichten in de onderafdelingen en zeker niet te vergeten de 
barmedewerkers en de client/ouderenadviseurs. 
Al deze vrijwilligers waren nu ook weer direct aanwezig bij het opstarten van 

de activiteiten in Boszicht. Het is goed dat alle activiteiten weer gestart zijn 
we na alle versoepelingen na 25 februari ook weer de andere activiteiten 

kunnen oppakken, zoals: patroonsfeest ( 17 maart a.s.), nog wel in 
aangepaste vorm, de kerstviering, de KBO-reis, en de Boszdagen. 
Deze verenigingsactiviteiten worden georganiseerd door en met het bestuur. 

Helaas is het bestuur onderbemenst. 
Tijdens de tijd dat Boszicht gesloten was is een van de bestuursleden 

overleden: Adri van Alphen, en zijn twee bestuursleden gestopt. 
Peter van Duijnhoven heeft zich een klein jaar geleden gemeld om zitting 
te nemen in het bestuur en heeft sindsdien de taken van Adri op zich 

genomen en wordt door het bestuur tijdens deze ALV voorgedragen als 
bestuurslid, evenals Riky Meulemeesters, die zich gemeld heeft na een 

oproep in de Actueel. 
Peter is vandaag niet aanwezig vanwege quarantaine na corona besmetting. 
Aftredend en niet herkiesbaar: Jo Delisse en Gerrie Verhoeven. 

Herkiesbaar:Bert van de Heijden. 
Als de ALV akkoord gaat met deze voordrachten bestaat het bestuur nog 

steeds maar uit 5 leden, terwijl er volgens de statuten 7 bestuursleden 
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moeten zijn. Dit is ook nodig om alle taken naar behoren te kunnen vervullen. 
Wij vragen dus nu met nadruk of er leden zijn die zitting willen nemen 
in het bestuur. 

Ook vragen wij hulp bij het organiseren van de gezamenlijke 
verenigingsbijeenkomsten, maar daarover berichten we in de komende 

Actueel. 
In deze hectische tijden is het belangrijk om op allerlei manieren bezig te zijn, 
als vrijwilliger, opvang van de kleinkinderen, mantelzorger, vrijwilliger bij 

zorgcentrum, dagopvang en sportverenigingen. 
Daarom is ons inziens de ouderenvereniging nog belangrijker voor de eigen 

ontspanning, sport, cultuur en vooral om elkaar te ontmoeten en soms 
een hart onder de riem te steken of een luisterend oor te vinden, 
of b.v. samen te zingen. 

Dan wil ik nu de agenda aan jullie voorleggen die met de laatste Actueel aan 
jullie is gestuurd. Ik stel voor om punt 6 te doen voor punt 5. 

Als er verder geen verzoeken zijn voor wijziging van de agenda 
stel ik voor om over te gaan naar Punt 2. 
 

 
2. Goedkeuring notulen Algemene Ledenvergadering van 4 maart 2020.  

De notulen van de ALV 4 maart 2020 hebben twee weken ter inzage gelegen in 
de bestuurskamer van Boszicht.  
Er zijn geen op- of aanmerkingen, zodat de notulen akkoord zijn en onder 

dankzegging aan de secretaris, vastgesteld worden. 
Evenals vorig jaar is er weinig interesse geweest voor deze notulen. In het 

bestuur is hierover gesproken en het voornemen is om deze notulen te 
publiceren op onze website.  

 
 
 

3. Mededelingen en ingekomen stukken. 
Mededelingen vanuit het bestuur, voorgelezen door voorzitter Toon Bullens: 

Later op de agenda staat de bestuursverkiezing, het bestuur draagt Peter van 
Duijnhoven en Riky Meulemeesters voor als bestuurslid. 
Wij willen nogmaals aandacht vragen voor automatische incasso van de 

contributie, het innen op andere manieren levert veel werk en kosten op. 
Nogmaals het verzoek aan ca. 70 leden om automatisch te gaan betalen. 

Het door de gemeente opgelegde accomodatiebeleid heeft vergaande en grote 
consequenties voor onze vereniging. 3 maart j.l. heeft een overleg met alle 
(buitensport) verenigingen plaatsgevonden over o.a. vervangingsinvesteringen 

en toekomstige uitbreidingen. KBO-Boekel moet wel voldoen aan 
de voorwaarden van dit beleid en de daarbij verhoging van de kosten, maar 

wordt niet meegenomen in verduurzaming en vervangingsinvesteringen. 
Omdat wij een maatschappelijke vereniging zijn wij niet uitgenodigd 
en mogen wij blijkbaar geen gebruik maken van de budgetten die de  

gemeenteraad beschikbaar heeft gesteld. Wij zullen zo spoedig mogelijk in 
contact proberen te komen met de wethouder. Het is en blijft vreemd 

dat we ondanks de afspraken in het accommodatiebeleid toch weer anders 
behandeld worden t.o.v. de sportverenigingen. M.i. is de maatschappelijke 
waarde en relevantie van onze vereniging niet anders dan die van een 

sportvereniging. 
Prijzen van de consumptie blijven voorlopig gelijk en ook de in de vorige ALV 

aangekondigde contributieverhoging stellen we ook nog een jaar uit, omdat ook 
KBO-Brabant de contributie niet heeft verhoogd. 
De eigen bijdrage van deelname aan de gezamenlijke activiteiten (nu 7.50 euro)  

zal aangepast worden als de kosten van de activiteit ook sterk stijgt. 
Zoals eerder al is aangegeven zullen bij de inschrijving van St. Josephdag en 

kerstviering een bewijs van inschrijving en betaling worden gegeven dat 
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tevens bewijs van toegang is. Dit is voor dit jaar niet van toepassing voor de 

St. Josephdag, omdat we die nog in aangepaste vorm vieren. 
Ook hebben we in 2020 aangegeven dat het steeds Lastiger wordt om de 
jaarlijkse schoonmaak alleen door het bestuur te doen. 

Nogmaals vandaag een vraag om hulp daarbij. Ook zoeken we nog 
steeds leden met een technische- of ict-achtergrond om - indien nodig - te 

kunnen vragen om bij te springen. 
Dit mede omdat de gemeente van plan is om alle verenigingen te privatiseren, 
waardoor de verenigingen zelf voor alle onderhoud en vernieuwingen 

aansprakelijk en verantwoordelijk gaan worden. 
De verwarming (incl. biljarts) en de verlichting zijn nu al een kostbare zaak en 

gezien de huidige ontwikkelingen zullen deze kosten explosief gaan stijgen. 
Nogmaals het verzoek om daar zuinig mee om te gaan. 
Dus niet alle radiatoren open laten staan als de buitendeuren open gaan bij gym 

en dansen. 
En niet te vergeten om de schuifdeuren naar de biljartzaal dan gesloten te 

houden. 
Ook nu weer de vraag hoe onze website bekeken wordt, vooral omdat in te 
toekomst steeds vaker berichten e.d. via de website gecommuniceerd 

zullen worden. Wie kijkt er op? Zijn er voorstellen om te verbeteren of worden 
er zaken op gemist? Ook de agenda en de notulen van de ALV zullen voortaan 

op de website gepubliceerd worden. 
Het bestuur is voornemens het  60-jarig bestaan van onze vereniging de 
aandacht te geven die zo’n jubileum verdient. 

Ook is het koor voornemens hun 50-jarig jubileum dit jaar alsnog te vieren. 
 

 
4. Jaarverslag 2021 door secretaris Bert van der Heijden. 

De secretaris geeft een gedetailleerd verslag van alle activiteiten gedurende 
2021. Eind 2021 waren er 789 leden en 28 gastleden. Er zijn geen op- of 
aanmerkingen, zodat dit jaarverslag, onder dankzegging aan de secretaris wordt 

goedgekeurd en vastgesteld. 
 

 
5. Financieel jaarverslag 2021 door de penningmeester Ton Constant. 
Alvorens aan de presentatie te beginnen bedankt Ton de kascommissie, 

bestaande uit Albert van Duijnhoven en Harrie Verbakel  en voor de hulp 
die hij mocht ontvangen bij het samenstellen van het jaarverslag. 

Het financieel overzicht wordt gepresenteerd op een scherm zodat alle 
aanwezigen dit goed kunnen volgen. 
Ton geeft een uiteenzetting van de cijfers en waar nodig een extra toelichting op 

enkele posten in 2021. Onze ontvangsten waren € 36.012 en onze uitgaven 
waren € 37.832; de liquiditeitspositie was einde jaar € 84.234. 

Het resultaat over 2021 bedroeg E 1.624, welke toevoegen aan de Algemene 
reserve.  
De bezittingen ( Eigen vermogen) van KBO-Boekel bedragen op 31-12-2021 in 

totaliteit € 82.011. 
 

6. Beoordeling financiën door de Kascommissie.   
Harrie Verbakel geeft namens de Kascommissie, bestaande  uit Albert van 
Duijnhoven en Harrie Verbakel, aan dat alles keurig en netjes verzorgd was. De 

financiën zijn voor 100% in orde. De kascommissie was van mening dat door de  
penningmeester alles buitengewoon goed verzorgd was.  

De kascommissie wordt door de voorzitter bedankt voor haar werk. 
Benoeming nieuw kascommissielid, aftredend dit jaar  is Albert van Duijnhoven.  
Wim van den Oord bereid om zitting te nemen in de kascommissie. De 

kascommissie bestaat nu uit  Harrie Verbakel en Wim van den Oord. 
Voorzitter Toon Bullens bedankt aftredend lid Albert van Duijnhoven voor 

bewezen diensten. 
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7. Bestuursverkiezing.  
Aftredend en niet herkiesbaar: Frans Jaegers, Gerrie Verhoeven en  

Jo Delisse-Penninx. 
Aftreden en herkiesbaar: Bert van der Heijden 

Door het bestuur zijn als nieuwe leden voorgedragen: Peter van Duijnhoven 
en Riky Meulemeesters. 
Bij het bestuur hebben zich geen nieuwe kandidaten gemeld voor eventuele 

bestuursfuncties. 
Voor de schriftelijke verkiezing van de genoemde kandidaten worden aan 

alle aanwezige leden stemformulieren overhandigd. De kiescommissie, bestaande 
uit Wim van den Oord en Piet van de Wijst hebben alle 59 ingevulde  
formulieren opgehaald en geteld. Het resultaat van deze telling was dat alle 3 de 

kandidaten  met 58 voor-stemmen herkozen en gekozen zijn. 
Voorzitter Toon Bullens dankt de kiescommissie en wenst de oude en nieuwe 

bestuursleden veel succes met hun bestuurstermijn. 
Vervolgens bedankt de voorzitter de aftredende bestuursleden Frans Jaegers, 
Gerrie Verhoeven en Jo Delisse-Penninx uitgebreid voor de voor de vele 

werkzaamheden die zij voor onze KBO heeft verricht en overhandigd hen 
een enveloppe met inhoud en bloemen.  

Hierbij nog te vermelden dat Jo en Gerrie de initiatiefnemers zijn geweest  
voor de verjaardagen-dag. 
De aanwezigen belonen de aftredende bestuursleden met een dankbaar applaus. 

 
8. Rondvraag. 

Martin van Haandel: is van mening dat we meer aandacht moeten schenken 
aan onze overledenen. 

Jos Janssen: vraagt een update over eventuele uitbreiding Boszicht. Voorzitter 
laat weten dat dit op dit moment niet aan de orde is.  
Wim van den Oord: laat weten dat er op 16 maart geen filmvoorstelling is. 

Ton Constant: eind maart beginnen we met innen contributie. 
Maria Vos : namens de organisatie van de BOSZ-dagen doet zij een oproep 

voor medewerkers.  
Toon Bullens: laat nogmaals weten dat bestuur druk bezig is om invulling te 
geven aan ons 60-jarig jubileum. 

  
9. Afsluiting met drankje.  

Alle aanwezigen nuttigen nog een drankje alvorens voorzitter Toon Bullens 
de vergadering gaat afsluiten. 
 

10. Sluiting door voorzitter Toon Bullens. 
Toon Bullens bedankt iedereen voor zijn of haar inbreng en voor de goede 

opkomst en sluit daarmee deze vergadering. 
  
            

Voor akkoord,      Voor akkoord, 
De voorzitter,      De secretaris, 

 
 

Toon Bullens         Bert van der Heijden 

Maart,2023                             Maart,2023 
Boekel       Boekel 


