KBO LANDHORST
20STE JAARGANG
Jaarverslag 2019
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Het ledenverloop in2019.
Aantal leden op 01-01-2019
- opgezegd
- verhuizing
- overleden
- nieuwe leden
Afgemelde leden:
15-03-2019
John Heckatorn
15-03-2019
Marian Heckatorn
01-08-2019
Pierre Reijnen
31-05-2019
Toon Cremers
01-08-2019
Brandy van Wijk
01-08-2019
Maria van Wijk-Bontrup
28-09-2019
Truus v.d.Heijden-v.Boxtel
31-12-2019
Gerrit van den Heuvel
31-12-2019
Mientje v.d Heuvel-Weren
31-12-2019
Dina Schilderink-Lageschaar
Nieuwe leden.
01-01-2019
01-11-2019
01-11-2019
01-11-2019
01-11-2019
01-12-2019
01-12-2019
01-12-2019

Anja van der Velden
Fons de Kleijne
Huub Wolfs
Peter Roodbeen
Rita van Creij
Marian Dankers
Margaret Jansen-Gijsen
Wijnand Jansen

Op 31-12-2019 telt onze KBO 113 leden.
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Algemene jaarvergadering .
Het bestuur van KBO Landhorst nodigt u uit voor de 20 ste algemene
jaarvergadering.
DATUM:
TIJD:
LOCATIE:

Woensdag 26 maart 2020
19.00 uur
Dorpshuis “De Stek”, Kerkstraat 11, Landhorst

AGENDA.
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.
10.
11.
12.

Opening door de voorzitter.
Vaststellen agenda.
Verslag van de 19de algemene jaarvergadering van
03-04-2019.
Jaarverslag door de secretaris.
Kasverslag door de penningmeester.
Verslag van de kascommissie.
Benoeming kascommissie.
Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar mevr. Leny Arts- Meijer
Er zijn nog 2 vacatures op te vullen.
Kandidaten kunnen zich aanmelden tot 24 uur vóór de
vergadering bij het secretariaat: Marij Emons,
tel: 0485-478811 of 06-23 81 69 84.
Geplande activiteiten 2020. Zie bijlage 1 verderop in dit boekje.
0verdracht van Stichting LOL naar KBO Landhorst
Zoals u weet zijn KBO Landhorst en stichting LOL al
enige tijd bezig om samen te gaan. Als alles gaat zoals
nu gepland gaat dit gebeuren m.i.v. 1 april 2020.
Rondvraag:
Pauze.
Optreden van Mia Bekkers uit Overloon.
Zij brengt met veel enthousiasme liedjes en sketches in het dialect.
Sluiting.
Rond de klok van 22.00 uur willen we deze
avond afsluiten.
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VERSLAG ALGEMENE JAARVERGADERING VAN 03-04-2019.
Aanwezig: 40 leden.
Afgemeld: Mevr. en meneer Francien en Henk Kusters,
mevr. Annie Kuunders, mevr. Loes Rijkers.
1.

2.

3.

4.

5.

Opening door de voorzitter.
De voorzitter opent om 19.05 uur de vergadering en
heet iedereen van harte welkom.
Vaststellen van de agenda:
De agenda wordt uitgebreid met een voorlichting door de Rabobank
na de rondvraag. Dit wordt agendapunt 10a.
Verslag van de 19de algemene jaarvergadering van
03-04-2019
Dit verslag heeft iedereen ontvangen. Er zijn geen opof aanmerkingen en wordt unaniem goedgekeurd.
Jaarverslag door de secretaris
Het verslag bestrijkt het kalenderjaar 2018 en is tegelijk met de
agenda en het verslag van de jaarvergadering in één boekje bij ieder
lid bezorgd. Het jaarverslag wordt d.m.v. projectie op het scherm
vertoond en in “vogelvlucht” door de secretaris doorgenomen. Er zijn
geen op- of aanmerkingen.
Kasverslag door de penningmeester
De penningmeester behandeld de balans en het exploitatieoverzicht
met behulp van projectie van de overzichten. Wederom blijkt dat de
activiteiten meer kosten dan opbrengen. Maar dankzij een aantal
financiële meevallers sloten we het jaar toch af met een klein batig
saldo. Mevr. Anja v.d. Velden stelde de vraag waar de donaties
vandaan kwamen.
Antwoord: bijdrage van firma Jan de Boer ( € 150,00)
Teruggave door de kring ( € 123,00) en een bijdrage uit de Rabo
clubkasactie ( € 287,00).
Bij monde van de heer Karel van Steenbergen gaf de kascommissie
een positief advies. Waarna het bestuur werd gedechargeerd.
Benoeming kascommissie.
Voor de heer Karel van Steenbergen was dit het eerste jaar en hij
gaat nog een jaar door. De heer Piet Hendriks meldt zich aan zodat
de financiën in 2020 gecontroleerd gaan worden door Karel en Piet.
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6.

7.

8.

9.

10.

Bestuursverkiezing.
Aftredend en herkiesbaar de voorzitter de heer Aad Overvliet. Aad
stelt zich nog beschikbaar tot er een ander persoon is gevonden. Dit
kan dus eventueel geen hele periode van 3 jaar zijn.
Per acclamatie aanvaard de vergadering dit voorstel.
Voor de andere 2 functies hebben zich 2 kandidaten aangemeld.
Namelijk dhr. Jan Meijer en mevr. Marij Emons. Beiden worden per
acclamatie benoemd en bedanken de vergadering voor het in hun
gestelde vertrouwen.
Geplande activiteiten in 2019.
Er staan enkele activiteiten op het programma die nog verder
uitgewerkt moeten worden. Daarover komt t.z.t. meer info.
Waarschijnlijk:
- in september een bezoek aan de tweede kamer.
- September/ oktober fittestdag i.s.m. de gemeente en GGD.
- Bezoek aan natuurbegraafplaats “Weverslo” in Venray.
- Verder o.a. avond wandel driedaagse, kerstviering, infoavonden en ICT-workshops.
De jaarlijkse reis.
Op 12 juni gaan we samen met Ledeacker opstap. Dit jaar gaan
we naar klompenmakerij Den Dekker in Dussen. Hier maken
we ook een rondritje met een treintje. Waarna we de dag
afsluiten met een diner in Nistelrode.
Mededelingen door de voorzitter.
De mededelingen zijn al bij andere punten ter
sprake gekomen.
Rondvraag.
- Adriaan: i.v.m de komst van de glasvezel zullen er
waarschijnlijk nieuwe e-mailadressen komen. Deze
graag doorgeven aan het secretariaat.
- Adriaan dankt de heer Frans Takken voor het aan de
KBO toewijzen van de vergoeding voor de
werkzaamheden die hij verricht in ons dorp en
waar vereniging Peelbelang hem een vergoeding voor geeft.
- Mevr. Ria Nabuurs-Gerrits merkt op dat ook het “Meer
Bewegen Voor Ouderen” in de sportzaal vermeld mag worden.
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10a.

11.
12.

13.

Voorlichting door de Rabobank.
Mevr. Marianne Verweijen-Hendriks vertelt het een en ander over de
mogelijkheden van de dienstverlening aan (vooral) oudere cliënten.
Zij werd geassisteerd door mevr. Anja v.d. Velden. Tijdens deze
voorlichting genoten we van een lekker stukje vlaai aangeboden door
de Rabobank.
Korte pauze.
Liederentafel.
Hiervoor was de heer Wim Smits helemaal uit Dinther
gekomen. Hij had een aantal boekjes meegebracht zodat
iedereen naar hartenlust mee kon zingen.
Daarbij begeleidde hij de zang op zijn accordeon.
Sluiting.
Nadat Aad Wim had bedankt sloot hij om 22.10 uur de vergadering.

Activiteiten van/door het bestuur in 2019.
Het bestuur vergaderde 10 keer.
Hierbij werden de gehouden activiteiten geëvalueerd
en de komende activiteiten verder uitgewerkt.
Door het bestuur werd ook deelgenomen aan:
- Vergaderingen van de Seniorenraad van Sint Anthonis.
- Vergaderingen van de kringraad van kring Land van Cuijk.
- Overleg met Stichting LOL.
- Finale van de clubkas actie van de Rabobank.
- Verenigingsavond van vereniging Peelbelang.
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Georganiseerde activiteiten in 2019.

* Allereerst de normale wekelijkse activiteiten welke gedeeltelijk
gefaciliteerd worden door KBO Landhorst.
Biljarten (“De Stek”)
Dinsdagochtend van 9.30 uur tot 12.00 uur.
Dondermiddag van 14.00 uur tot 17.00 uur.
Contactpersoon: Ria Nabuurs-Gerrits, tel: 0485-478 008.
Jeu de boules (“De Stek”)
Woensdagmiddag van 14.00 uur tot 16.00 uur.
Contactpersoon: Ria Nabuurs-Gerrits, tel: 0485-478 008.
Meer bewegen voor ouderen (“De Kievitshof”)
Dinsdagmiddag van 15.30 uur tot 16.15 uur.
Vanaf 14.45 uur is er koffie.
Contactpersoon: Marij Emons, tel: 0485-478811 of 06-23816984
Country dansen.
Dinsdagmiddag van 13.30 uur tot 14.30 uur.
Contactpersoon: Jeanne van Gils, tel: 0485-478026.
ICT-inloopochtend (Rabobankzaaltje in “De Stek”)
Enkele vrijdagochtenden van 10.00 tot 12 .00 uur is Ad Rijkers aanwezig
geweest in het Rabozaaltje om samen met de bezoeker naar oplossingen te
zoeken bij “computer”problemen.

* Andere (NIET KBO) wekelijkse activiteiten in 2019.
Kaarten in de ontmoetingsruimte van “De Kievitshof”
Woensdagmiddag van 13.30 uur tot 17.00 uur.
Contactpersoon: Truus van Creij.
Meer bewegen voor ouderen in “de sporthal”
Woensdagochtend van 10.30 uur tot 11.30 uur.
Contactpersoon: Betty Loeffen-Cornelissen, tel: 0485-362 461
Bibliotheek
Verder was het mogelijk om tijdens de openingstijden van de
ontmoetingsruimte in “De Kievitshof” boeken te lenen.
De openingstijden zijn:
Maandag-Dinsdag-Donderdag-Vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur
6

* De niet-wekelijkse activiteiten in 2019 georganiseerd:
3 april:
12 juni:

Algemene jaarvergadering.
Jaarlijkse busreis samen met KBO Ledeacker naar
klompenmakerij Den Dekker. Een heerlijke lunch,
een rondrit met een treintje en als afsluiting
een lekker diner in Nistelrode.
18,19 en 20 juni: Avond wandel driedaagse. Door de zeer geringe
opkomst op de eerste dag is er besloten om de andere
twee dagen niet meer te gaan wandelen.
8 juli t/m 12 augustus: Sjoelbak competitie
17 september: Voorlichtingsmiddag Rabobank.
7 oktober: Kermisochtend met medewerking van de onvolprezen
accordeonist, Dhr. Wiel van Loosbroek.
24 oktober: Fittestdag voor alle inwoners
van Landhorst boven de 40 jaar.
14 november: Voorlichting door en over de Wensambulance.
27 november: Infoavond over veranderen van Zorgverzekeraar.
19 december: Kerstviering verzorgt door eigen leden.

Website KBO-Landhorst:
In de loop van 2019 is KBO Brabant overgestapt op een andere provider en
op een heel ander syteem van de Website. Omdat KBO Landhorst
aangesloten is bij de site van KBO Brabant, hebben ook wij onze site
helemaal opnieuw moeten inrichten.
KBO Landhorst wil de bezoeker via de website zoveel mogelijk op de hoogte
houden van het reilen en zeilen van de vereniging.
Het aantal bezoekers neemt enigzins toe:
De “ouwe site” had tot juni 212 bezoekers in 2019.
De “nieuwe site” had vanaf begin november 175 bezoekers in 2019.
Het adres is ongewijzigd: www.kbo-landhorst.nl
Webmaster was Ad Rijkers.
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Samenstelling bestuur:
Tot 3 april 2019:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid
Lid

: Aad Overvliet
: Ad Rijkers
: Ad Rijkers
: Leny Arts-Meijer
: Mariet van Creij

Na 3 april 2019:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid
Lid
Lid

: Aad Overvliet
: Marij Emons
: Ad Rijkers
: Leny Arts-Meijer
: Mariet van Creij
: Jan Meijer (tot 1-6-2019)
Helaas heeft Jan per 1 juni de functie neergelegd,
wegens gezondheidsproblemen.
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Bijlage 1.
De activiteiten in 2020:
Zowel de vaste wekelijkse “KBO en niet-KBO” activiteiten van 2019 lopen in
2020 gewoon door.
Wel enkele wijzigingen:
- Contactpersoon bij het Meer Bewegen Voor Ouderen in
de Kievitshof is: Marij Emons 0485-478811 / 6-23816984
- Contactpersoon bij het biljarten is: Ad Rijkers 0485-215080 / 06-20090706
- Vanwege vaak andere verplichtingen kan Ad soms niet aanwezig zijn voor
de ICT-inloopmorgen. Wilt u komen informeer dan eerst even of hij er is.
Voor al deze activiteiten kunt u zich aanmelden. De deelname hieraan loopt
terug dus nieuwe leden zijn zeer welkom. We moeten toch proberen om
deze activiteiten in stand te houden.
Verder staan de volgende activiteiten nog op het programma:
(sommige zijn zeker, andere moeten nog verder uitgewerkt worden)
- 7 april
- 15 april
- juni
- ??
- ??

Paasstukje maken o.l.v. Martha Willems en Carla van Zwam.
Hapjes maken o.l.v. Janneke Peeters.
Busreis:
Museumbezoek met “De Museum Plus Bus”.
Bezoek aan de ARN in Weurt.
(ARN staat voor: Afvalenergiecentrale Regio Nijmegen)

- juli/aug Sjoelcompetitie.
??
Treinexcursie Zuiderzee museum Enkhuizen.
??
Opstarten filmcyclus.
??
Fietsdagtocht (eenmalig).
- ? dec
Kerstviering.
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Aantekeningen:
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