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Verslag 20 maart 2019 

De jaarlijkse ledenvergadering van KBO Erp-Keldonk-Boerdonk is gehouden op woensdag 20 
maart 2019 tijdens een bijeenkomst van de leden in Ontmoetingscentrum ”Ter Aa” te Erp 
vanaf 13.30 uur. Er zijn 169 aanmeldingen. 

 
Welkom door de voorzitter Ine van Vugt-van Moorsel  
De middag wordt geopend door de voorzitter. Ine van Vugt-van Moorsel heet iedereen van 
harte welkom met een speciaal woord van welkom aan onze ereleden Jo Relou-Kuijpers en 
Pastoor Rombauts, tevens geestelijk adviseur, aan onze vrijwillige ouderenadviseurs en 
belastinginvullers.  
Het bestuur is blij met de grote opkomst en wenst allen een goede vergadering toe.  
 
Openingsgedachte door Pastoor Rombauts   
Pastoor Rombauts vraagt aandacht voor het feit dat we onze wensen door kunnen geven 
aan hen die na onze dood achterblijven maar dat we dat goed moeten communiceren. 
Bijvoorbeeld wanneer je nabestaanden niet wilt belasten met het bijhouden van jouw graf 
en je te kennen geeft dat je gecremeerd wilt worden. Maar geef je dan ook door of je wel of 
niet een afscheidsdienst in de kerk wilt? Hij vraagt zich hardop af of dit preken voor eigen 
parochie is. 
De voorzitter merkt op: de kerk staat voor meer dan een gebouw waar diensten gehouden 
worden. De kerken in Erp, Keldonk en Boerdonk vormen een centraal punt in het dorp. Het is 
fijn dat buren en dorpsgenoten van de overledene dichtbij huis samen afscheid kunnen 
nemen, ook door bijeen te zijn in de kerk en op het kerkplein.       

 
Presentatie door Karin Kanters  
Karin Kanters heeft een presentatie gegeven over wat zij zoal als mantelzorgmakelaar kan 
betekenen. Ben je mantelzorger en weet je de weg niet meer in het woud van regels en 
instanties dan kun je contact met haar opnemen. Maar ook wanneer je als mantelzorger 
gewoon even rust nodig hebt dan kan Karin wat taken overnemen terwijl je zelf de regie 
blijft houden.  
 
De voorzitter bedankt Karin voor haar uiteenzetting. Ze voegt toe dat niet alleen de door 
Karin genoemde instanties en personen op dit gebied in onze gemeente diensten verlenen. 
Ook vanuit KBO-Brabant is een cliëntondersteuner in onze gemeente actief en binnen onze 
afdeling zijn er ook vrijwillige ouderenadviseurs en belastinginvulhulpen en is er het Infopunt 
op de dinsdagmiddag. 
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Jaarvergadering 
Het bestuur neemt plaats achter de bestuurstafel en de voorzitter opent de jaarvergadering. 
De secretaris, Bernadette, is onverwacht verhinderd en Ine is bereid te notuleren. 
 
1. Verslag jaarvergadering 21 maart 2018 

Er zijn geen opmerkingen op het verslag. 
De notulen van de jaarvergadering van 21 maart 2018 worden zo vastgesteld.  

 
2. Verslag secretaris jaaractiviteiten 2018 

Het sociaal jaarverslag van 2018 is als bijlage 2 toegevoegd aan de uitnodiging voor 
deze vergadering. De voorzitter wijst op de extra activiteiten en het groot aantal 
deelnemers. Gesterkt hierdoor worden deze extra’s voortgezet.  
In 2018 hebben we ten opzichte van andere jaren een paar 90- en 95-jarigen minder 
mogen feliciteren i.v.m. overlijden kort voor het bereiken van deze bijzondere 
verjaardagen. Noemenswaard zijn ook het 55-jarig jubileum van onze KBO, de 
koninklijke onderscheidingen van Gerard van Kol en Joke van den Elsen-van den 
Bergh uit Boerdonk en de uitreiking van de zilveren speld met oorkonde aan Jan van 
Stiphout, penningmeester. 
Op 31 december 2018 telt de KBO 742 leden. Een mooi aantal maar toch iets gedaald 
ten opzichte van 2017. We willen graag meer nieuwe leden werven. 
Er zijn geen vragen of opmerkingen en de voorzitter spreekt dank uit aan de 
secretaris voor het samenstellen van het sociaal jaarverslag. 
 

3. Financieel verslag 2018 
Op de tafels liggen de financiële stukken.  
De penningmeester Jan van Stiphout geeft een toelichting bij een aantal posten. 
Door de extra kosten voor het 55-jarig bestaan van onze vereniging hebben we een 
negatief resultaat maar wanneer we deze kosten buiten beschouwing laten zou er  
een positief resultaat van circa € 2.300,-- geboekt zijn. Voor de begroting zijn er dan 
ook geen relevante wijzigingen. 
Vanuit de vergadering zijn er geen vragen of opmerkingen over het verslag met 
begroting. 
 

4. Verslag kascommissie met benoeming kascommissie 
De voorzitter vraagt aan wie van de kascommissie zij het woord mag geven. 
Wim van Asseldonk neemt het woord namens de kascommissie. De commissie heeft 
geen onregelmatigheden geconstateerd, de administratie ziet er goed en naar 
behoren uit.  Voorgesteld wordt om decharge te verlenen.  
Als de ledenvergadering ook instemt met het gevoerde beleid kan decharge aan het 
bestuur worden verleend. Middels acclamatie wordt ingestemd en decharge is 
verleend. De voorzitter bedankt de penningmeesters en de kascommissie. 
 
Van de kascommissie is, in verband met het rooster van aftreden, Wim van 
Asseldonk aftredend. Milly van Gessel-Otto en Huub van de Wijdeven blijven.  
Op de vraag van de voorzitter wie zitting wil nemen in de kascommissie stelt 
mevrouw Timmers-van der Heijden uit Boerdonk zich beschikbaar. De vergadering 
stemt hiermee in. Dank aan mevrouw Timmers. 
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De voorzitter bedankt Wim van Asseldonk voor zijn inzet in de kascommissie de 
afgelopen drie jaren. 
 

5. Aanvullende agendapunten en mededelingen door de voorzitter 
Er worden geen aanvullende agendapunten aangedragen. 

 
Mededelingen door de voorzitter:  

- KBO-Brabant heeft de aangekondigde verhoging van de afdracht door de afdelingen 

opnieuw uitgesteld en mogelijk zal dit in 2020 worden doorgevoerd. De kosten voor 

de opleiding en bijscholing van de vrijwillige ouderenadviseurs, belastinginvulhulpen, 

cliëntondersteuners etc. worden door de meeste gemeentes gedragen en voor onze 

vereniging door de Gemeente Meierijstad.  

We wachten af of de verhoging van de afdracht doorgaat maar houden het wel in 

gedachte. Zoals vorig jaar terecht opgemerkt is, is voor een contributieverhoging van 

onze vereniging vooraf toestemming nodig. Dit betekent dat als we in de volgende 

jaarvergadering toestemming voor verhoging vragen deze pas in 2021 kan ingaan. 

- Ik breng in herinnering dat statutair opzegging van het lidmaatschap van de KBO vóór 

1 januari van het betreffende jaar gedaan moet worden. Dit omdat de bijdrage aan 

KBO-Brabant van € 11,93 per lid wordt berekend op basis van het aantal leden per 1 

januari. 

- KBO-Brabant heeft de website vernieuwd en ook onze site is daardoor beter 

bereikbaar geworden. Als iemand mee wil helpen om onze website of facebook 

pagina te beheren kunt u zich bij de voorzitter melden, ook na afloop van de 

vergadering. 

- De privacy bescherming is veranderd. Er is door KBO-Brabant een handboek AVG 

gemaakt en we hebben twee exemplaren hier in de zaal ter inzage liggen. Mocht u 

een volledig exemplaar wensen, neem dan contact met Joanne, onze 

ledenadministrateur of Bernadette, onze secretaris dan sturen we u een digitaal 

exemplaar. Nieuwe leden ontvangen de verkorte privacyverklaring bij inschrijving. 

Overigens heeft de gemeente aangekondigd dat er een Verklaring Omtrent Gedrag, 

de VOG, verplicht zal worden voor alle vrijwilligers maar of dat gerealiseerd wordt, is 

nog maar de vraag. 

- De evenementencommissie heeft dit jaar weer mooie uitstapjes in het vooruitzicht 

gesteld. We hebben al de musical Mamma Mia en een vaartocht over de Binnendieze 

in Den Bosch gepland.  

- De nieuwe activiteitenfolder is deze maand bezorgd. Lees hem goed door en bewaar 

hem zodat u kunt nakijken welke reguliere activiteiten wij aanbieden en wanneer. 

- Op de vorige jaarvergadering heeft Esther de Bie van ONS Welzijn ons bijgepraat over 

SamSam en het Vriendschapsplein. Tijdens de activiteit Ontmoeting op Zondag 

hebben we een soort van Vriendschapsplein opgezet maar dan niet online. We 

bekijken oude foto’s en praten over alles wat we ons daarover kunnen herinneren en  

komen zo tot namen van de personen die op de foto staan. Gezellig samen terug in 

de tijd. 
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- Meer bewegen voor ouderen van ONS Welzijn zit verlegen om deelnemers, zowel in 

Erp, Keldonk als Boerdonk. Anja Westbroek leidt deze beweeggroep al jaren tot volle 

tevredenheid van de deelnemers. Heeft u interesse, ga dan een keer vrijblijvend 

kijken. 

- Op 26 en 27 januari is gevierd dat pastoor Cees Rombauts 40 jaar in Erp is: betrokken, 

ook bij onze vereniging, attent, geliefd en van grote betekenis voor de gemeenschap 

van Erp, Keldonk en Boerdonk. De pastoor heeft zijn waardering uitgesproken voor 

de wijze waarop zijn jubileum is gevierd. 

- We hebben bezorgers van de Erpse Krant en van de ONS die al jaren bezorgen. We 

willen graag weten hoelang ieder al bezorgt en binnenkort zal aan u gevraagd 

worden om aan te geven hoe lang u het al doet. Het hoeft niet precies als we maar 

een indicatie hebben.  

Vanuit de vergadering zijn er geen mededelingen. 
 
6. Bestuursverkiezing 

Aftredend en niet herkiesbaar:  
- Jan van Stiphout, penningmeester  
- Frits van den Tillaart, algemeen bestuurslid 

Aftredend en herkiesbaar zijn Ine van Vugt-van Moorsel, voorzitter en Bernadette 
Habraken-van den Bergh. 
Er zijn geen kandidaten aangemeld door de leden van de KBO. Het bestuur stelt voor  
om Ine en Bernadette te herkiezen. Nu er minder kandidaten zijn dan vacatures 
vragen wij uw standpunt bij acclamatie, een voor een. Ik geef daarvoor het woord 
aan onze vicevoorzitter Antoon van Lanen: 
 
We zijn blij dat Ine en Bernadette zich opnieuw herkiesbaar hebben gesteld om deel 
uit te blijven maken van het bestuur en dat zij zich zo voor onze vereniging willen 
blijven inzetten. 
We gaan stemmen voor Ine als voorzitter. Wie stemt voor? Een meerderheid en 
herkozen. 
Stemmen voor Bernadette. Wie stemt voor? Ook een meerderheid en herkozen. 
Ine en Bernadette, gefeliciteerd. 
 
Ine bedankt mede namens Bernadette de vergadering voor het in hen gestelde 
vertrouwen en zegt toe dat zij zich als voorheen zullen inzetten.  
 
We hebben hierdoor nog vacatures. We zijn al in gesprek met een kandidaat en 
hopen in de loop van het jaar voldoende personen bereid te vinden om het bestuur 
aan te vullen. Mocht u zich kandidaat willen stellen of wilt u iemand voordragen, 
neemt u dan contact op met een van de zittende bestuursleden.  

 
7. Rondvraag en sluiting ledenvergadering 

Er zijn geen vragen. Met dank aan allen voor de aanwezigheid, aandacht en inbreng 
sluit de voorzitter de vergadering en hamert af. 
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Aftreden Frits van den Tillaart en Jan van Stiphout 
Als dank voor de jarenlange inzet en verdiensten reikt de voorzitter Frits de zilveren speld 
met oorkonde van KBO-Brabant uit. Lof voor de manier waarop hij vol enthousiasme zijn 
taken heeft vervuld, o.a. als webmaster, als lid van diverse commissies en als contactpersoon 
in de Dorpsraad. Vandaag nog heeft hij de KBO-vlag weer opgehangen. 
Ook Jan heeft zich jarenlang vol overgave ingezet. Hem is de zilveren speld al bij een vorige 
gelegenheid uitgereikt. Jan kan getypeerd worden met het woord samen. Samen bereikt hij 
veel en hij doet het voor samen. Het penningmeesterschap en de ledenadministratie waren 
hem op het lijf geschreven en daarnaast heeft hij nog in veel commissies zijn steentje 
bijgedragen. Vergeet ook het biljarten en bridgen niet.   
Dank ook voor de echtgenotes Maria en Tiny die het mogelijk hebben gemaakt dat Frits en 
Jan zoveel tijd en energie aan onze vereniging hebben kunnen besteden. Zij ontvangen een 
mooie bos bloemen. 
 
Pauze 
Tijdens de pauze wordt een tweede kopje koffie of thee aangeboden met een appelflap. Ook 
worden er loten verkocht met prijzen die voor een groot deel door de handwerkgroep zijn 
gemaakt. De handwerkgroep maakt ook werkjes voor goede doelen. Bent  u zelf ook 
creatief, aarzel dan niet en kom vrijblijvend in Ter Aa kijken op een dinsdagmiddag. 

 
Optreden van Theo Ottens  
We hebben nog een optreden voor de boeg van Theo Ottens uit Schaijk. Hij vormt samen 
met Janet Junier uit Gassel het Duo Janet en Theo. Helaas is Janet door ziekte verhinderd 
zodat Theo alleen staat. Hij brengt lekkere meezingliedjes, op humoristische wijze aan elkaar 
gepraat.  
  
Vrijwilligersbloemetje 
In de pauze van het optreden van Theo wordt het vrijwilligersbloemetje uitgereikt. We zijn 
als vereniging veel dank verschuldigd aan onze vrijwilligers. Zonder hen kunnen we niet 
blijven doorgaan en daar mogen we best even bij stilstaan. Elk jaar zetten we iemand in het  
zonnetje door een bos bloemen uit te reiken. Dit jaar is de keuze gevallen op Harrie 
Tielemans uit Keldonk en Theo van den Elzen uit Erp. Beiden hebben bijna 25 jaar de Erpse 
Krant bezorgd en zijn ook op andere gebieden als vrijwilliger actief geweest. Het zijn twee 
geweldige vrijwilligers. 
 
Verloting 
De opbrengst van de loterij is dit jaar € 579,00.  

 
Sluiting  
Sluiting om 17.00 uur met dank aan de aanwezigen, de handwerkgroep, Theo Ottens en de 
medewerkers van Ter Aa. 

 
Opgemaakt te Erp tijdens de algemene ledenvergadering van 20 maart 2019 

 
Voorzitter     Vice-voorzitter 

 
L.G.M. van Vugt-van Moorsel  Antoon van Lanen 


