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Het ledenverloop in 2020.
Aantal leden op 01-01-2020
- opgezegd
- verhuizing
- overleden
- nieuwe leden
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Afgemelde leden:
31-12-2019 Dina Schilderink-Lageschaar
verhuizing
(bij het jaarverslag over 2019 was Dina niet vermeld)
01-02-2020 Riek Reijnen-Linders.
overlijden
15-02-2020 Greet van Creij-Peters.
overlijden
10-03-2020 Frans Takken.
overlijden
26-03-2020 Viktor Bontrup.
overlijden
12-04-2020 Gerrit Nabuurs.
overlijden
31-12-2020 Karel van Steenbergen
verhuizing
31-12-2020 Wim Rongen
opgezegd
31-12-2020 Annie Rongen
opgezegd
Nieuwe leden.
Helaas, mede door de coronaperikelen, zijn er in 2020 geen nieuwe leden
toegetreden tot KBO-Landhorst.
Op 31-12-2020 telt KBO-Landhorst 106 leden.
In het voorjaar van 2020 was er wereldwijd een uitbraak van een besmetting
met het Covid-19 virus. Om de gevolgen te beperken namen de diverse
regeringen allerlei maatregelen om de besmettingen in te perken. Dat had tot
gevolg dat ook KBO-Landhorst zowat al zijn activiteiten moest afgelasten.
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Algemene jaarvergadering .
Het bestuur van KBO Landhorst nodigt u uit voor de 21ste algemene
jaarvergadering.
DATUM:
TIJD:
LOCATIE:

Donderdag 24 juni 2021
19.00 uur
Afhankelijk van de coronamaatregelen wel of niet fysiek.

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

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Opening door de voorzitter.
Vaststellen agenda.
Verslag van de 20ste algemene jaarvergadering van 19-11-2020
Jaarverslag van 2020 door de secretaris.
Kasverslag van 2020 door de penningmeester.
Leden kunnen op de website de financiële verslagen inzien.
Verslag van de kascommissie. (idem)
Benoeming kascommissie. De hr. Jo Oppers heeft zich beschikbaar
gesteld om de hr. Piet Hendriks op te volgen.
Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar Mevr. Mariet van Creij.
Aftredend en onder voorbehoud herkiesbaar de hr Ad Rijkers.
(Statutair moet Ad aftreden. Maar hij is bereid door te gaan.)
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 2021. Zie bijlage 1 verderop in dit boekje.
Evaluatie van de overdracht van Stichting LOL naar KBO Landhorst.
Rondvraag:
Pauze.
Afhankelijk wat i.v.m. corona mogelijk is een attractieve activiteit.
Sluiting.
Rond de klok van 22.00 uur willen we deze
avond afsluiten
.
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VERSLAG ALGEMENE JAARVERGADERING VAN 19-11-2020
DATUM:
TIJD:
LOCATIE:
Aanwezig:

Donderdag 19 november 2020
20.00 u
Ten huize van de voorzitter, de hr. Aad Overvliet.
De hr. Aad Overvliet, voorzitter en
de hr. Ad Rijkers, penningmeester.

Verslag:
1 Opening. Aad opent de vergadering te 20.00u
2 Mededelingen.
Volgens de statuten moet voor mei de algemene vergadering gehouden
worden waarin het bestuur verantwoording aflegt over het voorgaande jaar,
middels het jaarverslag en het financieelverslag.
In verband met de wettelijke coronamaatregelen kon er niet op de
normale manier vergaderd worden. De regering heeft een noodwet
goedgekeurd welke het mogelijk maakt om op een alternatieve wijze te
vergaderen.
Daarom is de volgende werkwijze toegepast:
- Verslag van de vorige jaarvergadering en het jaarverslag waren reeds in
maart verstrekt.
- De leden konden het financieel verslag inzien via de website.
- De vergadering werd gepland op 19 november.
- Met de nieuwsbrief van eind oktober werd de te volgen werkwijze aan
de leden medegedeeld.
- De leden kunnen tot 18 november via het stembiljet, via de website
of via e-mail hun stem uitbrengen.
- De agenda en de stembiljetten werden tegelijk bezorgd met de
nieuwsbrief van eind oktober.
- Er zijn geen bezwaren gekomen tegen de voorgestelde werkwijze.
- Tot 8 november kon men vragen en/of opmerkingen insturen.
Er zijn er geen ingestuurd.
- Tot 10 november kon men zich aanmelden om op de vergadering
aanwezig te zijn.
Eén persoon had zich aangemeld, maar later weer afgemeld.
- Er werden 8 stembiljetten ingestuurd via de website en er werden 26
stembiljetten ingediend.
Totaal 34 stemmen uitgebracht. Dit is 30,9 % van het aantal leden.
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3 Verslag van de jaarvergadering dd 26-3-2019.
Met 34 stemmen voor en 0 tegen goedgekeurd.
4 Jaarverslag 2019.
Met 34 stemmen voor en 0 tegen goedgekeurd
5 Financieel verslag over 2019.
Met 34 stemmen voor en 0 tegen goedgekeurd
6 Benoeming mevr. Ria Nabuurs-Gerrits tot lid van de kascommissie.
Met 34 stemmen voor en 0 tegen aangenomen.
7 Herverkiezing mevr. Leny Arts-Meijer als bestuurslid.
Met 33 stemmen voor en 1 blanco aangenomen.
8 Rondvraag.
- Aad feliciteerd (de afwezigen) Ria met de benoeming en Leny met de
herverkiezing en wenst hen veel succes met, en plezier in,
de uitoefening van hun taak.
- Ad is blij dat we op deze manier van vergaderen aan de statuaire
verplichting konden voldoen.
9 Sluiting te 21.00u.
Activiteiten van/door het bestuur in 2020
Het bestuur vergaderde i.v.m. de coronabeperkingen slechts 6 keer.
Daarnaast was er veelvuldig contact met elkaar via e-mail.
Hierbij werden de gehouden activiteiten geëvalueerd
en de mogelijke komende activiteiten verder uitgewerkt.
Door het bestuur werd ook deelgenomen aan (soms digitaal) :
- Vergaderingen van de Seniorenraad van Sint Anthonis.
- Vergaderingen van de kringraad van kring Land van Cuijk.
- Overleg met Stichting LOL.
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Huur ontmoetingsruimte.
Per 01-08-2020 heeft KBO-Landhorst
de huur van de ontmoetingsruimte in
de Kievitshof overgenomen van stichting LOL.
KBO-Landhorst zet alle activiteiten voort die voorheen door stichting LOL
werden georganiseerd.
Georganiseerde activiteiten in 2020
Het gymmen, biljarten, lijndansen en
het Jeu de Boulen is alleen
doorgegaan tot het Coronavirus
uitbrak en enkele weken in de zomer. Alle andere geplande activiteiten zijn
helaas niet door kunnen gaan.
In de maand mei is er bij de ONS een kaars bezorgd zodat een ieder die aan
kon steken, op de dag dat anders de bedevaart naar Handel geweest zou zijn.
Omdat er in de decembermaand geen kerstviering plaats kon vinden heeft
het bestuur bij de leden een tasje met wat kerstdingetjes bezorgd, zodat we
toch een klein beetje de kerstgedachte hadden.
In verband met de coronamaatregelen is de jaarvergadering pas in
november, op een alternatieve wijze, gehouden.
Met ingang van mei werd er een puzzel bij de Ons gevoegd.
T/m oktober werden er enkele prijsjes uitgeloot.
Website KBO-Landhorst:
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 via tablet en smartphone is behoorlijk toegenomen.
De site had in 2020 totaal 1.436 bezoekers. (dit is bijna 4 per dag)
Gezamenlijk werden er 7.072 pagina’s bekeken.
Het adres is : www.kbo-landhorst.nl
Webmaster was Ad Rijkers.
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Samenstelling bestuur:
Er vonden in 2020 geen bestuursmutaties plaats.
Zodat het bestuur het hele jaar als volgt was samengesteld:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid
Lid

: Aad Overvliet
: Marij Emons
: Ad Rijkers
: Leny Arts-Meijer
: Mariet van Creij
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Bijlage 1.
De activiteiten in 2021:
Zodra het weer mogelijk wordt i.v.m. de coronamaatregelen zullen zowel de
vaste wekelijkse “KBO en niet-KBO” activiteiten weer opgestart worden.
Via de nieuwsbrief en de website zult u hierover geinformeerd worden.
De namen van de contactpersonen van de verschillende activiteiten kunt u
vinden op de site. U kunt deze ook opvragen bij het secretariaat.
Zodra de activiteiten weer kunnen opstarten kunt u zich aanmelden.
Mogelijk kunnen de volgende activiteiten nog in een aangepaste vorm
doorgang vinden.
-

Museumbezoek met “De Museum Plus Bus”.
Bezoek aan de ARN in Weurt.
(ARN staat voor: Afvalenergiecentrale Regio Nijmegen)

-

Sjoelcompetitie.
Treinexcursie Zuiderzee
Bezoek Passiespelen te Tegelen.
Kerstviering.
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O Ouderen
k kom
b bij
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