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Het ledenverloop in 2018: 

Aantal leden op 1 januari 2018  --- 123 

       - opgezegd   1 

       - overleden  5 

       - verhuisd     3 

       - nieuwe leden 1 

Aantal leden op 1 januari 2019   --- 115 

 

Afgemelde leden: 

12-01-2018 Duijnhoven-Thomassen, M. van Overlijden 

27-01-2018 Hagen de Val, B.H. Overlijden 

24-02-2018 Jordans, P. Overlijden 

30-06-2018 Baltussen, J. Verhuizing 

05-07-2018 Verberk, H Overlijden 

30-09-2018 Vonck, M.L. Opzegging 

23-12-2018 Gils, A.C. van Overlijden 

31-12-2018 Creij-Klaassen, A.G.A van Verhuizing 

31-12-2018 Rijkers, H.C.M. Verhuizing 
 

  

Nieuwe leden: 

    01-06-2018 Geurts, W.W.M.  
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Algemene jaarvergadering KBO Landhorst.  

  

Het bestuur nodigt u uit voor:   

De 19de algemene jaarvergadering van KBO Landhorst.  

Datum en tijd :  Woensdag 3 april 2019  te 19.00 uur.  

Locatie           :  De Stek, Kerkstraat 11, 5445AD, Landhorst.  

  

                       Agenda  

  

1. Opening door de voorzitter.  

2. Vaststellen agenda. 

3. Verslag 18de alg.vergadering op woensdag 4 april 2018. 

4. Jaarverslag door de secretaris.  

5. Kasverslag door de penningmeester.    

      - Verslag van de kascommissie 

      - Benoeming kascommissie.  

6. Bestuursverkiezing.  

     - Aftredend, herkiesbaar : de hr. Aad Overvliet. 

     - Verder zijn er nog 3 vacatures op te vullen. 

     - Kandidaten kunnen zich tot 24 uur vóór de vergadering melden. 

7. Geplande activiteiten in 2019.  

8. Jaarlijkse reis.  

9.  Mededelingen door de voorzitter.  

10. Rondvraag.  

11. Korte pauze.  

12. Optreden van ?? 

13. Sluiting. 
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   Verslag Jaarvergadering op 4 april 2018 (18e jaarvergadering) 

   Datum en locatie: Woensdag 4 april 2018 om 19.00u in “de Stek”  

  

1. Opening door de voorzitter.  

    De voorzitter opent te 19.05u de vergadering en heet allen van harte  

    welkom. 

2. Vaststellen van de agenda. 

    Er zijn geen opmerkingen of aanvullingen op de agenda. 

  

3. Verslag 17e jaarvergadering dd. 29 mrt. 2017.  

    Dit verslag heeft ieder ontvangen .  

    Er zijn geen opmerkingen. Unaniem goedgekeurd. 

 

4. Jaarverslag door de secretaris. 

    Het verslag bestrijkt het kalenderjaar 2017, en is tegelijk met de agenda 

    en het verslag van de jaarvergadering in één boekje bij ieder lid bezorgd. 

    De secretaris geeft wel aan, dat aan veel activiteiten meestal door dezelfde  

    personen wordt deelgenomen. Er zijn verder geen op- of aanmerkingen  

    op het jaarverslag. 

     

5. Kasverslag door de penningmeester. Benoeming kascommissie. 

    De penningmeester behandeld de balans en het exploitatieoverzicht met 

behulp van projectie van de overzichten. Het resultaat over 2017 was bijna 

680 euro negatief. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de kosten van 

de huur van de accomodaties. De Seniorenraad van Sint Anthonis is in 

gesprek met de Gemeente om deze kosten door de Gemeente te laten 

vergoeden. Zou dit doorgaan dan zit het met de financiën wel goed. 

      Bij de vorige alg. ledenvergadering waren mevr. Dietje Hagen-de Val en 

   de hr. Ad van Gils benoemd als lid van de kascommissie. Na het overlijden 

   van Dietje werd een beroep gedaan op mevr. Rina Reijnen om deze plaats  

   weer in te nemen. Zodat de financiën gecontroleerd zijn door Rina en Ad. 

   Bij monde van Rina bracht de commissie een positief advies uit en werd de  

   penningmeester gecomplimenteerd met de keurig verzorgde en accurate  

   administratie. De vergadering dechargeerde het bestuur. 

   De hr. Karel van Steenbergen melde zich aan als nieuw lid van de 

   Commissie.  Door de vergadering werden de heren Ad van Gils en Karel 

   van Steenbergen voor een jaar benoemd als lid van de kascommissie. 
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6.  Bestuursverkiezing.      

    Aftredend en niet herkiesbaar zijn: Mientje van den Heuvel-Weren, Truus 

Peeters en Cor Kuijpers. Adriaan (Ad) Rijkers is aftredend en herkiesbaar. 

Ook Giel Dekkers is tussentijds gestopt. Dit betekent dat er vijf vacatures 

zijn. Er is één nieuwe kandidaat en wel Mariet van Creij. In 

overeenstemming met de statuten worden Mariet en Adriaan bij acclamatie 

benoemd. 

    De hr. Leo van Els (secretaris KBO Kring-Land van Cuijk) spreekt de 

aftredende bestuursleden toe en vermeldt hun verdiensten voor de KBO. 

    Ook de voorzitter de hr. Aad Overvliet zwaait de vertrekkende 

bestuursleden alle lof toe. Hierna worden Mientje, Truus en Cor verrast met 

de welverdiende zilveren KBO speld, mét oorkonde. Welke hen wordt 

uitgereikt door Leo.  

    En uiteraard ook een bloemetje als dank. 

 

7.  Geplande activiteiten in 2018. 

    Er staan enkele activiteiten op het programma welke nog verder uitgewerkt 

moeten worden, waarvan t.z.t. de informatie beschikbaar komt. (O.a. 

avondwandeling, kerstviering, info avonden, computerworkshops) 

     

8.  De jaarlijks reis. 

    Op 13 juni gaan we weer op stap samen met Ledeacker.  

    Dit jaar gaan we naar Zuid-Limburg en de Ardennen. 

    Een mooie reis tegen een zeer schappelijke prijs. 

 

9.  Mededelingen door de voorzitter.  

   - Het bestuur heeft overleg gehad met het bestuur van Stichting LOL 

     (Leverbaarheid Ouderen Landhorst) beide organisaties “vissen in dezelfde 

     vijver”. De voorzitter geeft in grote lijnen aan wat er besproken is en  

     vraagt de vergadering toestemming om tot een nadere samenwerking 

     over te gaan. De vergadering is hiermee akkoord. 

   - Op 11 april komt Woningstichting Mooiland het een en ander uitleggen 

     over de organisatie en de gehanteerde methode van toewijzen. 

   - Op 12 april is er een bijeenkomst in De Stek. Hierbij zal een en ander  

     besproken worden over het nog op te stellen programma i.v.m het 75 jarig 

     bestaan van Landhorst. De Stichting Geluiden uit de Peel zal hierbij een  

     coördinerende en leidende rol spelen. 
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10.   Rondvraag.  

     - Adriaan wil op zeer korte termijn beginnen met een soort inloop- 

       bijeenkomsten over alles wat met I.C.T. te maken heeft. 

       Verder dankt hij de vergadering voor het in hem gestelde vertrouwen. 

     - Cor, dankt het bestuur en de vergadering voor de prettige samenwerking 

       tijdens de acht jaren van zijn penningmeesterschap. 

     - Mientje heeft met plezier de afgelopen elf jaar de bestuursfunctie  

       vervuld, en dankt een ieder voor de prettige samenwerking. 

     - Truus sluit zich bij de vorige sprekers aan. Ook zij heeft met veel plezier, 

       gedurende zes jaren, als bestuurslid, diverse taken uitgevoerd. 

     - De voorzitter benadrukt nog eens dat, door een onderbezetting van het 

       bestuur, het noodzakelijk zal worden dat een aantal werkzaamheden door  

       niet-bestuursleden opgepakt gaan worden.  

 

11.  Korte pauze.  

12.  Optreden van smartlappenkoor “zowwa zuuver”. 

      “zowwa zuuver” is een smartlappenkoor uit Oploo. Met, zoals tijdens  

       hun optreden bleek, ook nog wat Landhorsts bloed in de gelederen. 

       Het koor verzorgde een mooie afsluiting van de vergadering. 

 

13.  Sluiting. 

      Nadat Cor en Aad het koor bedankt hadden voor hun leuke optreden, 

      sloot Aad om 22.15 u de vergadering. 

 

    

 Landhorst,   

De Voorzitter                                                                   De secretaris   
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Activiteiten van/door het bestuur.  

  

* Het bestuur vergaderde 9 maal.  

  Tijdens de bestuursvergaderingen werden o.a. :  

- de notulen van de vorige vergadering besproken  

- de ingekomen en uitgaande stukken behandeld  

- de gehouden activiteiten geëvalueerd    

- de, te houden activiteiten verder uitgewerkt  

  

* Door het bestuur (of een afvaardiging) werd ook deelgenomen aan:  

- Vergaderingen van de Seniorenraad van Sint Anthonis.  

- Vergaderingen van de Kringraad van kring Land van Cuijk.  

- Op 14 februari, het overleg over het “tussen-niveau” van KBO-Brabant 

                         in Sint Anthonis. 

 - Op 26 maart. Overleg met L.O.L.  

- Op 16 mei, aan de bedevaart naar Handel.   

                      Georganiseerd door De Seniorenraad van Sint Anthonis.  

         - Op 29 mei, voorlichting over de “privacy wet” in Boxmeer. 

- Op 5 november, Finale van de Clubactie van de RABO bank te Cuijk.  

- De verenigingsavonden, georganiseerd door Peelbelang.  

  

* Daarnaast was het bestuur, door een of meer bestuursleden, regelmatig bij 

alle niet-wekelijkse activiteiten vertegenwoordigd.  

  

* Door het bestuur werd veelvuldig gebruik gemaakt van e-mail en telefoon 

   voor de onderlinge communicatie.  

  

* Op 4 juli werd (tijdens een buffet diner bij “de Chinees” in Gemert)  door 

het bestuur, ( en ex-bestuursleden) met partners, het afgelopen seizoen 

geëvalueerd.  
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Wekelijks activiteiten:   

I - Gedeeltelijk gefaciliteerd door de KBO  

Biljarten: “De Stek” (gemiddeld 6 deelnemers) Donderdagmiddag 

van: 14.00 tot 17.00 uur.  

Contactpersoon           :  Gerrit Nabuurs    tel. 0485-478008  

Koersbal: en/of Jeu de Boules : “de Stek”   

Woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur  

Contactpersoon          : Vacature.    

Meer Bewegen Voor Ouderen: “de Kievitshof”  

Maandagmiddag : 14.00 tot 15.00 uur  

Contactpersoon         : Riek Bontrup         tel. 0485-478635  

Country dansen: “De Stek”  

Dinsdagmiddag  :  13.30 tot 14.30 uur  

Contactpersoon:        : Jeanne van Gils     tel. 0485-478026  

Fietstochten :  Mei t/m september  

Elke 2de donderdag van de maand, start 13.30 uur bij “de Stek”  

Contactpersonen: Piet van den Berg        tel. 0485-478938  

                             Arie arts                       tel. 0485-478410  

Inloopochtend ICT. 

Elke vrijdag te 09,30 uur in “de Stek”.  Contact:  06-20090706 

 

         **************************  

II - Andere wekelijks activiteiten (geen KBO activiteit)  

Handwerken : bij de leden thuis  

Donderdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur  

Contactpersoon         : Truus van der Heijden  tel. 0485-478467  

Kaarten : “de Kievitshof”  

Woensdagmiddag: 13.30 tot 17.00 uur  

Contactpersoon         : Vacature. 

Meer Bewegen Voor Ouderen:  In de Sporthal  

Woensdagmorgen van 11.00 tot 12.00 uur  

Contactpersoon en leidster: Betty Loeffen-Cornelissen tel. 0485-362461  

Bibliotheek : “de Kievitshof” Dinsdagmorgen 11.00 tot 12.00 uur 

Contactpersoon        : Marij Emons  tel. 0485-478811 
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Overige georganiseerde activiteiten in 2018.  

17 jan. : Demonstratie door fa. Jan de Boer. 

                      (over gezondheidsproducten) 
 

 2 febr. : Bonte avond  

                       Organisatie door Carn.Ver.“de Peelleuters”  

 9 febr. : met de “Museum Plus Bus” naar het Rijksmuseum.  

  

 4 april : Algemene jaarvergadering.  

 

 

 

11 april : Uitleg Mooiland van de regels voor woningtoewijzing.   

 

16 mei : Bedevaart naar Handel.  

      (georganiseerd door De Seniorenraad)  

17 Mei : Eerste fietstocht van 2018.  
  

13 juni : Samen met KBO Ledeacker op reis naar   

                       Zuid-limburg en de Ardennen.   

19 juni : 1ste dag van De avond-wandel-3-daagse.  

20 juni : 2e dag van De avond-wandel-3-daagse.  

21 juni : 3e dag van De avond-wandel-3-daagse.  
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  2 juli : 1ste dag van de “Sjoelcompetitie”  

                       (6 maandagen op een rij, laatste op 6 augustus)  

15 aug. :  Lezing door KBO-Brabant.  

                          Onderwerp: “In gesprek over het levenseinde” 

26 sept. : De Sociaal Culturele Dag van de Kring in Mill. 

                      (georganiseerd door Kr. L.v.Cuijk en Kr. Mill)  

 5 okt. : Dag van de ouderen in Wanroij. (’t Wapen)  
                     (georganiseerd door de Seniorenraad van Sint Anthonis) 

 6 okt. : Deelname aan het “Muziek-event” in Landhorst. 

 

 

 

 

 

 

 

24 okt. : Najaarsvergadering. 

                      (met een optreden van “De Lachcarrousel”) 

19 dec. : Kerstviering met Kerst buffet diner in “de Stek”.  

                  En een optreden van tonpraoter Hans Verbaarschot. 
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Kort verslag van de najaarsvergadering 

 

Datum    : Woensdag 24 oktober 2018  

Aanvang : 19.30 uur. 

 

Kort verslag. 

 

1. Opening door Aad met openingswoordje. 

 

2. Uitleg bestuurssituatie. 

    Aad schets de moeilijkheden bij diverse verenigingen in verband met het  

    verkrijgen van voldoende bestuursleden.  

    Zo ook bij onze vereniging: KBO-Landhorst. 

    Hij geeft aan dat je bij een vereniging niet alleen moet profiteren van de 

    voordelen, maar dat je als lid ook verplichtingen hebt. 

    Na zijn oproep is hij (en hij niet alleen) blij met de toezegging van mevr.  

    Marij Emons dat zij het wil proberen.  

    Hierop wordt de toezegging door Marij met applaus ontvangen. 

    Marij zal bij de komende bestuursvergaderingen aanwezig zijn 

  

3. Begroting 2019. 

    - Dit is de eerste keer dat bij KBO-Landhorst in het najaar de begroting  

      voor het volgend jaar wordt vastgesteld. 

    - De begroting wordt d.m.v. de beamer op het scherm geprojecteerd,  

      waarbij uitleg door de penningmeester. 

    - Bij de begroting wordt er van uit gegaan dat de contributie alleen gebruikt 

      wordt om de verenigingskosten te dekken. De kosten van de diverse  

      activiteiten moeten door de deelnemers aan deze activiteiten gedragen 

      worden. 

    - De contributie wordt gehandhaafd op 28 euro per lid. 

   De begroting wordt unaniem door de vergadering aanvaard. 

    

4. Entertainment. 

    Na de pauze is er een leuk optreden van twee heren van het    

    Carrouseltheater. 

 

5. Sluiting. 

    Te 22.30 uur sluit Aad de vergadering. 

    Met dank aan de heren van het Carrouseltheater en alle deelnemers. 
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Website KBO Landhorst.   

  

 

Internetadres: www.kbo-landhorst.nl   

  

 

Sinds juni 2011 heeft KBO Landhorst een eigen website. De 

website kun je beschouwen als een informatiebron over onze 

vereniging. Je vindt hier heel veel info over onze KBO.   

Denk hierbij o.a. aan:  

* Doel van de KBO  

* Contactgegevens secretariaat en bestuur  

* Nieuwsberichten  (gegevens over te houden activiteiten)  

* Foto’s en verslagen  

In 2018 had de site van KBO Landhorst 526 bezoekers, waarvan 265 

herhaalbezoeken.  

Afgelopen jaar is het ook weer mogelijk geeest  om je, 

door invul-formulieren bij diverse activiteiten,  via de 

site op te geven als deelnemer. Hier wordt steeds meer 

gebruik van gemaakt.  

Graag meer informatie over de website?  

Neem contact op met: Adriaan (Ad) Rijkers  

0485-215080 / 06-20090706  rijk40@gmail.com 
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Samenstelling bestuur: 

 

Tot 4 april:  

Voorzitter  : Aad Overvliet 

Secretaris : Ad Rijkers 

Penningmeester : Cor Kuijpers 

Lid : Leny Arts-Meijer 

Lid  : Mientje van den Heuvel-Weren 

Lid : Truus Peeters 

Lid : Adriaan (Ad) Rijkers 

 

Vanaf 4 april: 

Voorzitter  : Aad Overvliet 

Secretaris : Ad Rijkers 

Penningmeester : Ad Rijkers 

Lid : Leny Arts-Meijer 

Lid                                : Mariet van Creij 
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Ruimte voor aaantekeningen. 

  



Ruimte voor aantekeningen: 
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