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Het ledenverloop in 2017:
Aantal leden op 1 januari 2017 --- 133
- opgezegd
2
- overleden 3
- verhuisd
5
Nieuwe leden: geen
Aantal leden op 1 januari 2018 --- 123
Afgemelde leden:
27-02-2017
31-08-2017
01-09-2017
04-09-2017
10-10-2017
30-11-2017
30-11-2017
31-12-2017
31-12-2017
31-12-2017

Willems, G.J.
Berg-van de Ven, G.M. van den
Aben-Bontrup, A.A.
Nabuurs, P.
Emans-Aerts, M.G.
Dekkers, G.H.G.J.
Dekkers-van de Wolfshaar, M.M.
Kerstens, A.
Stratum, F. van
Roo, T. de
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Overlijden
Verhuizing
Verhuizing
Overlijden
Overlijden
Verhuizing
Verhuizing
Opzegging
Opzegging
Verhuizing

Algemene jaarvergadering KBO Landhorst.
Het bestuur nodigt u uit voor:
De 18de algemene jaarvergadering van KBO Landhorst.
Datum en tijd : Woensdag 4 april 2018 te 19.00 uur.
Locatie

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

Agenda
1. Opening door de voorzitter.
2. Vaststellen agenda.
3. Verslag 17de jaarvergadering dd. 29 mrt. 2017.
4. Jaarverslag door de secretaris.
5. Kasverslag door de penningmeester.

Benoeming kascommissie.

(jaarlijks wisselt één van de twee kascommissieleden. Voor de controle volgend
jaar vragen wij dus een nieuwe kandidaat. Opgeven graag bij de Voorzitter
voorafgaand aan de vergadering)

6. Bestuursverkiezing.
* Aftredend, niet herkiesbaar: Cor Kuijpers, Mientje van den
Heuvel-Weren en Truus Peeters.
* Aftredend, herkiesbaar : Adriaan (Ad) Rijkers
Kandidaten kunnen worden ingediend bij de secretaris tot 24 uur
voor aanvang van de vergadering.
7. Geplande activiteiten in 2018.
8. Jaarlijkse reis.
9. Mededelingen door de voorzitter.
10. Rondvraag.
11. Korte pauze.
12. Optreden van “zowwa zuuver”
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Verslag Jaarvergadering op 29 maart 2017 (17e jaarvergadering)
Dinsdag 29 maart 2017 om 19.00u in “de Stek”
1. Opening door de voorzitter.
De voorzitter heet allen van harte welkom, speciaal een woord van
welkom aan mevr. Wilma Huijbers.
2. Verslag jaarvergadering 1 maart 2016.
Dit verslag heeft ieder ontvangen .
De secretaris geeft een korte toelichting. Waarna goedkeuring door
de vergadering. Ook het jaarverslag, wat bij de uitnodiging/agenda
bijgevoegd was, werd goedgekeurd.
3. Kasverslag door de penningmeester.
De penningmeester behandeld de balans en het exploitatieoverzicht
met behulp van projectie van de overzichten. Het resultaat over 2016
was ruim 2000 euro positief, dank zij de uitbetaling van de gelden uit
de liquidatie van de SWOSA. Wel zal er in de toekomst vaker een
beroep gedaan moeten worden op een eigen bijdrage bij evenementen.
Nadat de kascommissie, bestaande uit mevr. Dietje Hagen-de Val en
mevr. Rina Reijnen, een positief advies uitbracht kreeg ook dit verslag
goedkeuring van de vergadering.
Als nieuw lid van de commissie werd de hr. Ad van Gils benoemd.
4. Bestuursverkiezing.
Aftredend en herkiesbaar: mevr. Leny Arts. Er waren geen tegenkandidaten. Leny wordt per acclamatie herbenoemd.
5. De jaarlijkse reis.
Deze is weer samen met KBO Ledeacker, met een bus voor 60
personen. (30 Landhorst en 30 Ledeacker)
Als datum is gekozen voor woensdag 31 mei 2017.
6. Mededelingen door de voorzitter.
- Deze kijkt alvast een beetje vooruit naar de Bestuursverkiezingen in
2018 en vraagt aan de aanwezige leden na te denken over een functie
in het bestuur.
- Er wordt teruggekeken op de uitslag van de enquête m.b.t. de
invulling van activiteiten.
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- Het teruglopende aantal deelnemers aan de maandagochtend
gymclub en de dinsdagmiddag dansclub baart de voorzitter zorgen.
Een verdere terugloop kan straks een dwingende reden zijn tot een
samengaan met andere gym- en dansafdelingen in de Gemeente.
- Verder maakt hij melding van een voorstel tot een aangepast beleid
met betrekking tot de attenties bij ziekte, jubilea e.d.
Geen bloemen meer, maar, indien een melding ontvangen dan,
een kaart en eventueel bezoek door een afvaardiging van het bestuur.
7. “Meer bewegen voor ouderen” door mevr. Wilma Huijbers.
Wilma had een verzoek gedaan om tijdens de jaarvergadering het een
en ander te mogen vertellen over de noodzaak en het nut, zeker voor
ouderen, om in beweging te blijven. Zij gaf een duidelijke uitleg
7. Rondvraag.
De Heer van Gils stelde aanvullende vragen m.b.t. de financiele
afwikkeling van de SWOSA en de verdeling van de gelden over
de 7 KBO’s. De Voorzitter kon hem antwoorden dat KBO Landhorst
in verhouding tot de andere KBO’s goed was bedeeld.
8. Korte pauze. (met opbouw toneel door “de Golde Liesjes”)
9. Optreden van “de Golde Liesjes”
Dit is een zanggroep bestaande uit een 6-tal dames uit de buurt van
Horst-America. Zij verzorgden een perfecte show.
10. Sluiting.
Rond 23.00u sloot de voorzitter de vergadering,
na
eerst “de Golde Liesjes” uitvoerig bedankt te hebben.

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 18 januari. Opening expositie “Terug in de tijd” en van de
Poëzieweek “Humor” in de bibliotheek in Sint Anthonis.
- Op 14 februari, bijeenkomst over “Vraagmaatje” in Den Bosch.
- Op 17 mei. Aan de bedevaart naar Handel.
Georganiseerd door De Seniorenraad van Sint Anthonis.
- Op 12 juni. Finale van de Clubactie van de RABO bank te Cuijk.
- Op 13 september. Overleg met L.O.L.
- De workshop “Ledenwerving” door KBO Brabant. (5x)
- 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 21 juni werd (tijdens een buffet diner bij “de Chinees” in Gemert)
door het bestuur, 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 13.30 tot 16.00 uur
Contactpersoon
: Truus van Creij tel. 0485-478243
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
**************************
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
: Truus van Creij

tel. 0485-478243

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 2017.
17 februari : Bonte avond
Organisatie door Carn.Ver.“de Peelleuters”

23 februari : Bezoek aan de Vlisco tentoonstelling in Helmond.
8 maart

: Bezoek aan “De Breierij” in Beneden-Leeuwen.

29 maart

: Algemene jaarvergadering

12 april

: Bezoek aan “Arts Keukens” in Rijkevoort.

20 april

: Film “De stem van het water” in de Stek.

17 mei

: Bedevaart naar Handel.
(georganiseerd door De Seniorenraad)

18 mei

: Voorlichting door, en over het Sociale Dorpsteam.

31 mei

: Samen met KBO Ledeacker op reis naar de
chocolatier Frits van Noppe in Ridderkerk.

7 juni

: Tweede bezoek aan Arts Keukens, Rijkevoort.

12 juni
13 juni
14 juni

: 1ste dag van De avond-wandel-3-daagse.
: 2e dag van De avond-wandel-3-daagse.
: 3e dag van De avond-wandel-3-daagse.
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17 juli

: 1ste dag van de “Sjoelcompetitie”
(6 maandagen op een rij, laatste op 21 augustus)

18 juli

: Bezoek aan het Kruisherenklooster in Sint Agatha.

24 aug.

: Film “Dokter Pulder zaait Papavers” in de Stek.

20 sept.

: De Sociaal Culturele Dag van de Kring in Wanroij.
(georganiseerd door Kr. L.v.Cuijk en Kr. Mill)

27 sept.

: De mannen op bezoek bij Arts Keukens.

6 okt.

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

11 okt.

: Praten met de Politiek in Ledeacker.
(georganiseerd door de Seniorenraad van Sint Anthonis)

20 dec.

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

Website KBO Landhorst.
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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 2017 had de site van KBO Landhorst 745 bezoekers, waarvan
355 herhaalbezoeken.
Afgelopen jaar is het ook mogelijk geworden 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 ad.rijkers@ziggo.nl
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Samenstelling bestuur:

Voorzitter
: Aad Overvliet
Secretaris
: Giel Dekkers
Vanaf 1 oktober : Ad Rijkers
Penningmeester
: Cor Kuijpers
Lid
: Leny Arts-Meijer
Lid
: Mientje van den Heuvel-Weren
Lid
: Truus Peeters
Lid
: Adriaan (Ad) Rijkers
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