
KB0 Loosbroek          JAARBOEKJE 2023 
 

Inhoud: 

Uitnodiging jaarvergadering:          woensdag 29 maart, 13.30 uur in de Wis              

Jaaroverzicht 2022 
Notulen Alg. vergadering 2022 
Voorstel activiteiten 2023 
Informatie vaste activiteiten   

 
Om 14.30 uur is er een lezing door mantelzorgmakelaar Erna van den Elsen.  
 
 
Uitnodiging algemene ledenvergadering van KBO Loosbroek        
AGENDA 

1. Opening door de voorzitter. 
2. Notulen alg. vergadering van woensdag 6 april 2022. 
3. Jaaroverzicht 2022. 
4. Financieel verslag van 2022. De kascontrole is gedaan door Wout van Venrooij (2e keer) en Chantal 

Kanters (1e keer). Nieuw lid + reservelid worden gevraagd. 
5. Bestuursverkiezing. Aftredend en niet herkiesbaar is Jan van Eerd. 

                 Kandidaten kunnen zich melden tot één uur voor aanvang vergadering. 
Kandidaat is Mieke de Wit (zij heeft al zitting sinds oktober en wordt nu ingestemd). 

6. -Huishoudelijk Reglement    -Verhoging contributie     -Activiteiten 2023 
7. Rondvraag. 
8. Sluiting van de vergadering. 

 
Namens KBO Bestuur,    secr. Betsie van Zutphen 

 

 

Jaaroverzicht  2022 
 
Het bestuur is in 2022 als volgt samengesteld: 
Voorzitter             Antoon van der Wijst 
Vice-voorzitter                    
Secretaris             Betsie van Zutphen 
Penningmeester        Jan van Eerd 
Bestuurslid            Henk de Mol 
Bestuurslid            Toos van Boxmeer 
Betsy Kézér ondersteunt het bestuur met notuleren 
 
Aantal leden: Op 31 december 2022 hebben we 186 leden. 
In 2022 zijn 8 leden van onze KBO overleden. 
In 2022 hebben zich 27 nieuwe leden aangemeld.  
 
KBO ouderenadviseur: Toon de Mol  
Belasting invullen: In samenwerking met Heeswijk en Dinther werd in de maand maart door deskundige 
adviseurs de belastingaangifte ingevuld. Hiervan werd door meerdere leden naar volle tevredenheid gebruik 
gemaakt. Dit stimuleren wij als bestuur om de continuïteit te waarborgen. 
 
In 2022 werden de volgende vergaderingen gehouden: 
11 bestuursvergaderingen            1 
1  algemene vergadering 



1  kartrekkersbijeenkomst  
1  evaluatie duofietsen  
8  bijeenkomsten voor opzetten klusdienst i.s.m. Heeswijk en Dinther 
Er is een grootse ledenwerfcampagne geweest in februari/maart met als resultaat 25 nieuwe leden. 
Het bestuur is aanwezig bij de volgende bijeenkomsten: 
Vergadering Kring Bernheze  -  Overleg Ouderen Bernheze  -  bijeenkomst Samen Sterk 
 
Activiteiten in het jaar 2022: 
Door corona zijn in de eerste maanden van het jaar nog activiteiten geannuleerd. Maar langzaam kwam er toch 
weer actie. Helaas moest de carnavalsactiviteit op het allerlaatste moment nog afgezegd worden vanwege veel 
coronagevallen. Met de groep Sakkerdju en een fritesbuffet is dit goed gemaakt op 23 april. In maart is ook na 
twee keer uitstel de film “Wei” toch nog doorgegaan. 
Notaris Altena gaf op 23 maart een interessante lezing voor 29 bezoekers. 
De goed bezochte algemene ledenvergadering op 6 april werd afgesloten met een ludiek optreden van Hans 
Verbaarschot. 
Op vrijdag 15 juli zijn we met 44 leden naar het gilde St. Barbara in Dinther geweest. We kunnen terugzien op 
een goed georganiseerde en geslaagde dag mede door de stichting “Voor je Buurt”. 
Op maandag 8 augustus hebben we een geslaagd jeu-de-boulestoernooi gehouden bij “Den Hoek” met 22 
spelers en 10 supporters. 
Op donderdag 8 september werden we met 30 personen bij Hans en Marion Heerkens welkom geheten om 
appels te plukken. Was een erge leuke activiteit. 
Op 14 september hadden we onze busreis naar de Kagerplassen met touringcaronderneming Dortmans. Met 
46 personen sloten we de dag af met een diner in de Wis. 
Op woensdag 21 september was de officiële opening van de Klusdienst met 4 Loosbroekse vrijwilligers. 
Op woensdag 19 oktober hebben we met 10 leden de voedselbank in Veghel bezocht. 
Op vrijdag 28 oktober werden weer de verjaardagen van de ouderen 80/85 jaar en ouder en 60 jrg 
huwelijksjubilea gevierd met 39 leden. 
Op 15 november hebben we met 9 deelnemers een bezoek gebracht aan de bibliotheek. 
Op zaterdag 19 november werden onze oudste leden op Laverhof bezocht. 
Op donderdag 15 december sloten we het jaar af met een drukbezochte kerstviering met 97 leden. De dag 
met dienst in de kerk, zang van Wout van Venrooij en toneel van onze eigen toneelclub werd afgesloten met 
een voortreffelijk 3-gangen diner in de Wis. 
Van september t/m mei werd er gekaart, wat Harrie vd Boom iedere keer netjes verzorgt. 
Dezelfde woensdag werd er ook enthousiast gekeesd, verzorgt door Josefien en Betsie. 
In februari, september en november hebben we gekiend wat telkens werd georganiseerd door Harrie vd Boom. 
Het wekelijkse biljarten werd goed bezocht. 
Eind april t/m oktober werd er de 1e en 3e woensdag van de maand gefietst onder leiding van Jan de Wit.  
Van het duofietsen zou meer gebruik mogen worden gemaakt. We hebben 7 fietsvrijwilligers. 
De Rabo Clubsupport stemcampagne in oktober heeft € 581,32 opgebracht. Alle stemmers hiervoor onze 
hartelijke dank. 
Alle leden hebben maandelijks in 2022 weer het KBO blad “’ONS” ontvangen met onze KBO- 
activiteitenkalender. Dank aan Gerard en Riek Hommeles en Harrie vd Boom voor de bezorging. 
De website wordt iedere keer aangevuld met nieuwe informatie met dank aan Toos van Boxmeer. 
 
KBO Loosbroek ziet terug op een goed jaar met in de eerste maanden nog wat naweeën van corona. 
Iedereen bedankt voor de inzet en medewerking. 
 
Voorzitter:  Antoon van der Wijst                  Secretaris:  Betsie van Zutphen 
                                                      
                                                                         

Notulen algemene vergadering d.d. 6 april 2022 
Aanwezig: 42 personen incl. bestuur (4 afmeldingen) 
 
Opening door de vice-voorzitter. 
Diny Lunenburg opent de vergadering om 13.30 uur en heet iedereen welkom,                   
speciaal onze nieuwe leden. Ons ledenaantal is de afgelopen maanden met 25 gegroeid.          2 



Notulen algemene vergadering d.d. 8 september 2021.  
De notulen worden goedgekeurd en ondertekend door vice-voorzitter en secretaris. 
Jaaroverzicht 2021. 
Hierop zijn geen aanmerkingen.  
We zijn in 2021 vanwege corona terughoudend geweest in het organiseren van activiteiten, maar kunnen toch 
o.a. terugzien op een mooi feest ter ere van het 60-jarig bestaan.  
Financieel overzicht 2021. 
Het financieel verslag wordt ter inzage rondgedeeld. De kascontrole is uitgevoerd door Gerard Hommeles (2e 
keer) en Wout van Venrooij (1e keer). Het verslag ziet er overzichtelijk en correct uit en is goedgekeurd. Met dank 
aan Jan van Eerd.   
Voor 2022 nemen Wout van Venrooij en Chantal Kanters de kascontrole op zich.  
Post ‘Diverse inkomsten’: het betreft hier met name giften van genodigden van het jubileumfeest. 
Post ‘Subsidie’: het betreft hier de jaarlijkse subsidie van de gemeente en een extra bedrag van € 1000,-- van 
de gemeente, wat gebruikt is voor de ontmoetingsdag bij Revival.  
Verder enkele kleine bedragen van KBO Brabant, o.a. gebruikt voor Kerstmis. 
Activiteiten 2022. 
Op de vraag of er animo bestaat voor een busreis in september (naar de Kagerplassen, met een rondvaart, lunch 
aan boord en bij terugkomst een diner zijn er diverse positieve reacties. Dit zal worden uitgewerkt door het 
bestuur.  
Op 15 juli gaan we via een mooie route per fiets naar het Gilde in Dinther voor een leuk spelprogramma, gevolgd 
door een Chinees buffet. Vanwege subsidie is het aantal deelnemers gelimiteerd.   
Voor een informatieve bijeenkomst in de bibliotheek is onder de aanwezigen weinig interesse.  
Hans Heerkens nodigt onze leden uit om in zijn boomgaard fruit te komen plukken. 
Mededelingen. 
Contributie blijft ongewijzigd: € 22,-- per jaar (waarvan € 13,-- afdracht aan KBO Brabant). 
Dank aan Gerard Hommeles voor het uitzetten van de fietstochten in 2021. Het stokje wordt overgedragen aan 
Jan de Wit. 
KBO Brabant ondersteunt ons bestuur in het kader van de WBTR, de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen. 
Deze wet is bedoeld om bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen te verbeteren door het opstellen 
van regels over taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid.  
De leden die een Powerpointpresentatie wensen te ontvangen van de lezing van de notaris kunnen dit doorgeven 
aan Betsie van Zutphen.  
Vriendelijk verzoek aan de leden om de opgave voor activiteiten zo snel mogelijk te doen en niet te wachten tot 
de laatste dag. 
Er zijn geen reacties op de vraag of er kandidaten zijn voor een bestuursfunctie.   
Bestuursverkiezing. 
Aftredend en herkiesbaar: Betsie van Zutphen.  
De vice-voorzitter spreekt haar dank uit voor al het werk dat Betsie verzet als secretaris.  
Na de schriftelijke stemming worden de stemmen geteld door Toos van Boxmeer en Els Kerkhof. Betsie wordt 
voor 3 jaar herkozen met 40 stemmen (1 blanco stem) en zegt toe door te zullen gaan als tevoren. Veel succes! 
Aftredend en niet herkiesbaar: Diny Lunenburg. 
Betsie dankt Diny voor al het werk dat zij heeft gedaan in de afgelopen twaalf jaar, haar inbreng bij 
bestuursvergaderingen, de deelname aan vergaderingen in Heeswijk-Dinther, etc.  Vanaf nu zal Diny als 
ondersteuning van Harrie vd Boom, het verzorgen van de prijzen voor kaarten en rikken op zich nemen. Zij 
verdient het Erelidmaatschap van de KBO. Ook Willy bedankt voor het ‘uitlenen’ van Diny. 
Betsie overhandigt Diny een beeldje met inscriptie, een VVV-bon en een bos bloemen.  
Diny dankt het bestuur en de leden voor het in haar gestelde vertrouwen. 
Wij wensen Diny heel veel geluk en gezondheid voor de toekomst! 
Rondvraag. 
Geen vragen. 
Sluiting van de vergadering. 
De vice-voorzitter sluit de vergadering om 14.15 uur.   
 
Notuliste: Betsy Kézér   
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Voorstel activiteiten 2023 
• Dagfietstocht met picknick/lunch 

• Busreis in mei 

• Jeu-de-boulestoernooi in augustus 

• Activiteit met ondersteuning van ‘Voor je Buurt’. 
 

Informatie vaste activiteiten 
 
Kluscafé Bij Harrie 

v Zoggel 
3e zaterdag vd maand 
09.30 -11.30 u. 
 
21 jan     20 mei      16 sept  
18 feb     17 juni      21 okt 
18 mrt     15 juli      18 nov 
15 apr     19 aug      16 dec 
 

  

Rikken De Wis 1e woensdag vd maand 19.45 u. Harrie vd Boom 
Betsie v Zutphen 
 

06 20149160 
06 16390908 

Keezen 
 

De Wis 1e woensdag vd maand 19.45 u. Betsie v Zutphen 
Mieke de Wit 
 

06 16390908 
06 51735521 

Kienen De Wis 4x per jaar, zie maandkalender 
maandag 14.00 u 

Els Kerkhof 
Betsie v Zutphen 
 

06 42809906 
06 16390908 

Biljarten De Wis dinsdag 14.00 – 17.00 u. Harrie vd Boom 
Henk de Mol 
 

06 20149160 
06 22258940 

Kaarten  
maken 

De Wis dinsdag 14.00 – 16.00 u. 
in de even weken 

Annie vd Boom 
Toos v Boxmeer 
 

06 10260784 
0413 229771 

Gym De Wis donderdag 13.30 – 14.30 u. Anja Westbroek 
Adri vd Velden 
 

0413 366040 
0413 229843 

Wandelen De Wis donderdag 09.00 – 10.00 u.  Toos v Boxmeer 
Mien Oosterholt 
 

0413 229771 
06 10601431 

Fietsen De Wis 1e en 3e woensdag vd maand 
april tot oktober 13.00 u.  

Jan de Wit 
Jan v Eerd 
 

06 25253595 
06 40619969 

Jeu de boules Den Hoek zomertijd: maandag 19.00 u.  
wintertijd: maandag 14.00 u.  

Henk de Mol 
Gerard Hommeles 
 

0413 229619 
0413 229918 

Duofietsen  op afspraak  Toos v Boxmeer 
Wim Smits 
 

0413 229771 
06 40199453 
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