
 
 

 

Aan de KBO afdelingen in het Land van Cuijk  

 

 

 

donderdag 7 januari 2021 

 

 

Betreft: Bestuur KBO Land van Cuijk  

 

 

Geachte secretaris, geacht bestuur. 

 

 

Graag brengt het kringbestuur u, uw bestuur en uw leden de beste wensen over voor 2021. 

Het Land van Cuijk stevent af op herindeling van de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Sint Anthonis en Mill. De 

drie kringen in het Land van Cuijk besloten vorig jaar aan een fusie te beginnen. Afgelopen jaar is in 

samenspraak met KBO-Brabant gekomen tot een fusievoorstel. Na bevestiging daarvan in de drie kringen en 

instemming van het hoofdbestuur kon het eerste bestuur van Kring Land van Cuijk van start. 

 

Op 5 januari 2021 kwamen de afgevaardigden vanuit de vijf “oude” gemeenten als nieuw bestuur bij elkaar. 

Op dit moment kent de groep tien personen, uit iedere gemeente twee. In dit (voorlopige) bestuur zijn enkele 

taken onderling verdeeld. De interim voorzitter, in de persoon van Noud van Vught, zal in de eerst komende 

(fysieke) kringraad door de afdelingsvertegenwoordigers gekozen moeten worden. Vooralsnog fungeert Noud 

als voorzitter. 

 

In de vergadering van 5 januari 2021 heeft Jan Hofmans de taak van penningmeester toebedeeld gekregen en 

ondergetekende vult de secretarisfunctie in. Onderaan treft u een overzicht van de namen van de bestuursleden 

aan. Na jarenlang de secretariaatsfunctie op zich genomen te hebben is Leo van Els terug getreden. In een 

kringraadsvergadering zal hij officieel afscheid nemen. Vanuit Sint Anthonis is Joris Remmen zijn beoogd 

bestuurlijk opvolger  Zijn benoeming vindt plaats in de kringraad. 

 

In deze eerste vergadering kwamen een aantal punten aan de orde. Zo zullen enkele aanpassingen moeten 

plaats vinden in de statuten. Die worden aan de kringraad voorgelegd. Ook een exploitatieopzet en een 

begroting zullen opgesteld worden. Van belang is hoe wij ons opstellen tav de gemeentelijke herindeling. Het 

bestuur heeft een werkgroep ingesteld om de (potentiële) politieke partijen over het belang de KBO-en te 

informeren. Vorm en inhoud bepaalt de werkgroep.   

 

Tot slot de procedure voor de afdelingen vertegenwoordigd in de nieuwe kringraad. Per afdeling houden we 

rekening met twee afgevaardigden voor de Kringraad Land van Cuijk, De brief aan KBO Brabant over de 

accordering door de afdelingen betreffende onze fusie, kan verzonden worden nadat het goedkeuringsproces- 

cq. de besluitvorming met u is afgerond in de Kringraad. 

 

Voor vragen of nadere toelichting verzoeken wij u het gebruikelijke e-mailadres te gebruiken tw. 

kbolvc@gmail.com  

 

Met vriendelijke groet, 

Ton Ermers secretaris KBO Kring Land van Cuijk. 
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Naam Adre

s  

Hn  Code  Plaats  Telefoon  Mobiel  email 

Cas Arts    Haps   casarts@ziggo.nl  

Ton Ermers    Langenboom   kbolvc@gmail.com  

Anton v. Erve    Boxmeer   anton.vanerve@planet.nl  

Jos Hoeijmakers    Grave   jos01@ziggo.nl  

Jan Hofmans    Beers    jhofmans@xs4all.nl 

Jetty Janssen    Grave   jettyjanssen9@gmail.com 

Anneke Punt    Mill   annekepunt@outlook.com 

Joris Remmen    Sint Anthonis   jorisremmen@gmail.com  

Tonnie Strijbosch       tonnystrijbosch@gmail.com  

Noud v Vught    Rijkevoort   noudvanvught@outlook.com 

        

        

        

        

  

U ontvangt over enige tijd een complete lijst. 
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