KBO LANDHORST
22STE JAARGANG
Jaarverslag 2021
Activiteiten 2022
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Het ledenverloop.
Op 01-01-2022 telde KBO Landhorst 103 leden,
en 2 gastleden. (54+2 vrouwen en 49 mannen)
Afgemelde leden:
Dhr. Piet van den Berg
overleden
Mevr. Mien Bontrup-Vloet
overleden
Dhr. Janus Rijkers
overleden
Mevr. Mien van de Ven-Verhoeven
overleden
Dhr. Herman de Klein
opzegging.
Mevr. Diny de Klein-v Wees
opzegging.
Dhr. Piet Emons
verhuizing.
Mevr. Mientje Emons-Ermers
verhuizing.
Mevr. Jeanne Verberk-v d Aa
verhuizing.
Nieuwe leden.
Mevr. Marja van Apeldoorn-Riethof.
Dhr. Rob van Apeldoorn.
Mevr. Hilda Langens.
Mevr. Angelique van Gemert-Tunnessen.
Dhr. Gerrie van Gemert.
Gastleden.
Mevr. Truus van Creij-Klaassen
Mevr. Truus Arts-Verstraten
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Algemene jaarvergadering .
Het bestuur van KBO Landhorst nodigt u uit voor de 22ste
algemene jaarvergadering.
DATUM:
TIJD:
LOCATIE:

Woensdag 6 april 2022.
19.00 uur
Dorpshuis “De Stek” Kerkstraat 11, Landhorst

AGENDA.
1.
2.
3.
4.

Opening door de voorzitter.
Vaststellen agenda.
Jaarverslag door de secretaris.
Kasverslag door de penningmeester.
Verslag van de kascommissie.
Benoeming kascommissie.
5. Bestuursverkiezing
Aftredend en niet herkiesbaar dhr. Aad Overvliet en
Dhr. Ad Rijkers.
Aftredend en herkiesbaar mevr. Marij Emons.
Er zijn nog minimaal 2 vacatures op te vullen
Kandidaten kunnen zich aanmelden tot 24 uur vóór de
vergadering bij het secretariaat: Marij Emons,
tel: 06-238 169 84 of 0485-47-88-11.
6. Geplande activiteiten 2022: zie verderop in het boekje
7. Rondvraag:
8. Pauze.
9. Afspelen van het eerste deel van de serie “dagboek van
een herdershond”
10. Sluiting. Rond de klok van 22.00 uur.
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VERSLAG ALGEMENE JAARVERGADERING VAN 24-06-2021
Datum: Donderdag 24-06-2021
Tijd:
19.00 uur.
Locatie: Ontmoetingsruimte Kievitshof.
Aanwezig: Het bestuur.
1.

Mededelingen.
Ook dit jaar konden we door de coronamaatregelen
geen fysieke algemene jaarvergadering houden.
Daarom hebben we de werkwijze van het jaar 2020
weer opnieuw toegepast.
Het programmaboekje en het verslag van 2021 is aan
ieder lid toegezonden. Dit geldt ook voor de
stembiljetten.
De leden hebben kunnen stemmen via de stembiljetten
en via de website van KBO Landhorst.
Er zijn 26 stemmen uitgebracht.

2.

Opening door de voorzitter.
Om 19.05 uur opent de voorzitter de vergadering en
heet iedereen (bestuursleden) van harte welkom.

3.

Verslag de algemene jaarvergadering:
Met 26 stemmen voor en 0 tegen is het verslag
goedgekeurd.

4.

Financieel verslag.
Met 26 stemmen voor en 0 tegen is het
Financieel verslag goedgekeurd

5.

Benoeming dhr. Jo Oppers tot lid kascommissie.
Met 26 stemmen voor en 0 tegen werd het
kasverslag goedgekeurd.
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6.

Herverkiezing.
Mevr. Mariet van Creij wordt met 25 stemmen voor
en 1 blanco herkozen voor een termijn van 3 jaar.
Dhr. Ad Rijkers wordt met 25 stemmen voor en 1 blanco
herkozen voor de periode van 1 jaar.
Aad feliciteert Mariet en Ad met hun herbenoeming.
De andere bestuursleden sluiten zich hierbij aan.
Ook bedankt Aad, ook al zijn ze afwezig, Ria Nabuurs en
Piet Hendriks voor de controle van het kasverslag.

7.

Sluiting.
Om 20.00 uur sluit onze voorzitter de vergadering en
spreekt de hoop uit dat we in 2022 weer fysiek kunnen
vergaderen.

Bestuursactiviteiten.
Het bestuur heeft maar 7 keer fysiek kunnen vergaderen.
Dit ook weer door de coronamaatregelen.
Wel hebben wij regelmatig via de e-mail contact gehad met
elkaar.
Ook zijn er bijeenkomsten geweest met kring Cuijk.
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Activiteiten in 2021.
De wekelijkse activiteiten zoals: Jeu de Boulen, line-dansen,
meer bewegen voor ouderen en het biljarten zijn doorgegaan
wanneer dit kon.
In Juli/Augustus werd op 6 maandagen de Sjoelbakcompetitie
georganiseerd. Dit waren mooie ochtenden.
Op 29 september hebben we een gezellige avond
georganiseerd met een optreden van Mia Dekkers. Iedereen
was erg blij dat deze avond door kon gaan en gezellig was het
zeer zeker.
Op 6 oktober hebben we in samenwerking met SOCIOM
gezellig samen pompoensoep gegeten.
Een aantal leden hebben, o.l.v. mevr. Martha Willems, een
kerstkrans gemaakt van eierdoosjes. Dat leverde hele mooie
resultaten op.
Ook de gezamenlijke maaltijd op de laatste vrijdag van de
maand, verzorgt door catering Van Vonderen, hebben we
weer op kunnen starten, maar na een paar keer ook weer
tijdelijk moeten afzeggen door de coronamaatregelen.
Omdat we ook dit jaar weer geen fysieke
kerstviering konden organiseren
hebben we bij alle leden
een kerstattentie aan huis bezorgd.
De ontmoetingsruimte in de Kievitshof is ook open geweest
voor zover dit “mocht” in de coronatijd.
De ontmoetingsruimte is open op: maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag van 10.00 uur tot 12.00 uur.
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De website.
Ook in 2021 draaide onze website als een onderdeel van de
website van KBO Brabant. Dit betekende dat er gen kosten
aan verbonden waren.

De website werd 1210 keer bezocht.
Er waren 340 herhaalbezoeken, en er werden totaal 4.779
pagina’s bekeken.
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Bestuurssamenstelling tot 06-04-2022.
Voorzitter:
Secretaris
Penningmeester:
Bestuurslid:
Bestuurslid:

dhr. Aad Overvliet
mevr. Marij Emons
dhr. Ad Rijkers
mevr. Leny Arts-Meijer
mevr. Mariet van Creij

Bestuurssamenstelling na 06-04-2022.
Voorzitter
Secretaris:
Penningmeester:
Bestuurslid:
Bestuurslid:
Bestuurslid:
Bestuurslid:

??
mevr. Marij Emons
??
mevr. Leny Arts-Meijer
mevr. Mariet van Creij
??
??
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Bijlage 1:
Geplande activiteiten in 2022.
De wekelijkse activiteiten gaan tot 6 april weer door zoals in
2021. Dit geldt ook voor de activiteiten in de Ontmoetingsruimte. Na 6 april zal hier nader over besloten moeten
worden. Afhankelijk of de KBO blijft bestaan.

Wat de incidentele activiteiten betreft is er slechts één
activiteit vastgezet. En dat is op 14 juli met de Museum
Plusbus naar het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen.
Een tweede geplande activiteit is de vertoning van de afleveringen van de TV-serie “Dagboek van een Herdershond”.
In verband met de onzekerheid over het voortbestaan van
KBO-Landhorst zijn er verder (nog) geen activiteiten gepland.
Blijft de KBO voortbestaan dan worden waarschijnlijk ook
zeker de volgende activiteiten georganiseerd: (Dag)busreis,
Sjoelbakcompetitie, Kerstviering
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Aantekeningen.
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