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Verslag 8 september 2021  
 
De jaarlijkse ledenvergadering van KBO Erp-Keldonk-Boerdonk is gehouden op woensdag 8 
september 2021 tijdens een bijeenkomst van de leden in Ontmoetingscentrum ”Ter Aa” te 
Erp vanaf 13.30 uur. Joanne Scheepers is verhinderd en de overige bestuursleden met 
penningmeester zijn aanwezig. 

 
Welkom en openingswoord door de voorzitter Ine van Vugt-van Moorsel  
De voorzitter heet iedereen hartelijk welkom op deze middag met  een speciaal welkom aan 
onze geestelijk adviseur en erelid pastoor Rombauts, erelid Jo Relou Kuijpers en de 
ouderenadviseurs en belastinginvulhulpen.  
Na de huishoudelijke mededelingen wenst de voorzitter namens het bestuur iedereen een 
goede vergadering. Na afloop van de vergadering is het genieten van het optreden van Jos 
Thomasse met zijn conference Zoete Koek en wordt het vrijwilligersbloemetje uitgereikt.  
 
Woord van bezinning   
De geestelijk adviseur, pastoor Rombauts, spreekt een overdenking uit met als thema de 
herdenkingsplek bij de kerk (bijlage1). 
 
De voorzitter bedankt hem voor de mooie bemoedigende woorden waarbij hij ons 
deelgenoot maakt van een terugblik.  
 
Algemene ledenvergadering 
 
1. Opening 

De voorzitter opent de ledenvergadering, staat stil bij hen die ons ontvallen zijn en 
steekt de KBO-kaars aan.  
 

2. Herdenking overleden leden vanaf 2 september 2019 tot en met 31 augustus 2021 
De secretaris Bernadette Habraken krijgt het woord. 
We hebben in 2020 tot heden de jaarlijkse H. missen in Erp, Keldonk en Boerdonk 
vanwege de Coronabeperkingen, met name qua aantal bezoekers, nog niet kunnen 
houden, zodat we de overleden leden speciaal willen herdenken met het noemen 
van de namen.  
Zij spreekt de 68 namen van de overleden KBO-leden uit en vraagt om een minuut 
stilte. 

 
3. Verslag jaarvergadering 28 oktober 2020 

Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het verslag. De notulen van de 
jaarvergadering van 28 oktober 2020 worden ongewijzigd vastgesteld.  

 
4. Verslag secretaris jaaractiviteiten 2020  

De voorzitter geeft het woord aan de secretaris Bernadette Habraken-van den Bergh 
voor een toelichting op het sociaal verslag. Het verslag van de activiteiten is 
opgenomen in de Nieuwsbrief 8-2021. De secretaris memoreert dat in 2020 alles  
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anders is geweest, vaste activiteiten lagen nagenoeg stil en evenementen zijn niet 
doorgegaan. 

 
5. Financieel verslag 2020 

De voorzitter geeft het woord aan onze huidige penningmeester, aspirant bestuurslid 
Jan van Stiphout. 
Jan geeft een korte toelichting op de begrijpelijke afwijkingen ten opzichte van 
voorgaande jaren omdat er veel minder activiteiten hebben plaatsgevonden. 
Bijvoorbeeld zijn de betaalde huren lager dan begroot en dus ook de bijdragen in de 
huren zijn lager. Toch is er een positief resultaat geboekt van € 4.068,61.  
Er zijn geen vragen vanuit de vergadering.    
 

6. Verslag kascontrolecommissie  
Van de kascommissie neemt mevrouw Mien Timmers- van der Heijden het woord. Zij 
geeft aan dat de commissie geen onregelmatigheden heeft geconstateerd, de 
administratie ziet er goed en naar behoren uit. Voorgesteld wordt om aan het 
bestuur décharge te verlenen.  
Bij acclamatie is aan het bestuur décharge verleend.   
De voorzitter bedankt de penningmeester en de kascommissie.     
 
Gewoonlijk treedt jaarlijks één persoon van de kascommissie af en wordt een nieuw 
lid benoemd. Milly van Gessel uit Keldonk is volgens rooster aftredend. In eerste 
instantie meldt zich niemand om zitting te nemen in de kascommissie.  
De voorzitter vraagt aan mevrouw Timmers of zij het goed vindt om de komende 
periode met twee personen verder te gaan als kascommissie. Zij en de rest van de 
vergadering gaan daarmee akkoord. 
 

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

 
Mededelingen door de voorzitter:  
- Activiteiten 
Zoals jullie weten hebben we gelukkig een aantal activiteiten kunnen hervatten maar 
nog niet alles. Zingen bij ons koor “Vrolijk zingen wij”, bridgen en kaarten op dinsdag- 
en donderdagmiddag kan nog niet. Gezondheid en bestrijding van de Coronacrisis 
gaan voor en wij horen dat onze leden er begrip voor hebben. We waarderen dit en 
zodra het weer kan, wordt ook dit hervat. De volgende persconferentie wachten we 
af.  
 
- Bestuurlijke aansprakelijkheid 
Wat betreft de aansprakelijkheid van het bestuur is de bestaande situatie met het 
aansprakelijkheidsrecht inclusief regels omgezet in nieuwe wetgeving. De WBTR (Wet 
Bestuur en Toezicht Rechtspersonen) is per 1 juli jongstleden van kracht geworden. 
In de huidige situatie zijn alle bestuursleden gebonden aan de AVG (Algemene 
Verordening Gegevensbescherming), de ledenadministrator heeft een extra AVG 
vrijwilligersverklaring ondertekend en er is extra veiligheid gewaarborgd ten aanzien  
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van de penningmeester. Laatstgenoemde stuurt ter supervisie maandelijks een 
overzicht van de (bancaire) af- en bijschrijvingen naar de voorzitter.  
Zodra de statuten gewijzigd worden om een of andere reden zal de wijziging in het 
kader van de WBTR uiteraard worden meegenomen. Daarop vooruitlopend zal het 
huishoudelijk reglement hier op aangepast worden. In de volgende ledenvergadering 
2022 zullen de wijzigingen aan al onze leden ter goedkeuring worden voorgelegd.  
 
- Woonvisie 
De gemeente is bezig met de woonzorgvisie. Niet alleen puur het wonen maar ook de 
omgeving met zorg en welzijn is daarbij van belang. Als voorzitter van de KBO-Kring 
ben ik betrokken bij het opstellen van de woonvisie. Daarvoor ben ik en zijn wij als 
bestuur van Erp, Keldonk en Boerdonk benieuwd naar de mening van jullie als 
achterban, als senior bewoners van Meierijstad. Wij horen graag uw wensen, hoe het 
goed of beter kan, waar bouwen, levensloopbestendig of met domotica enzovoort.  
Laat je stem horen dan kan de gemeente daarmee rekening houden bij het opstellen 
van de woonzorgvisie.  
 
- Ledenwerving 
Helaas zijn ons de afgelopen jaren, mede door Corona, extra leden ontvallen. Toch 
willen wij het ledenbestand graag weer op het oude niveau terugbrengen. Het aantal 
senioren neemt toe dus een toename van leden zou toch moeten kunnen. Om ook 
jongere senioren aan te trekken zijn we bezig met, ik noem het maar verjonging van 
de activiteiten. Een voorbeeld is het schaken en dammen dat in het najaar opgestart 
wordt. Hebben jullie nog ideeën, geef het aan ons door.  
 
- De Internationale Dag van de Ouderen 
In de Nieuwsbrief hebben we het al aangekondigd. Ook de Internationale Dag van de 
Ouderen gaat door maar dan met minder bezoekers in Ter Aa en verdeeld over twee 
dagen. Hierdoor kunnen we jullie en alle inwoners van de voormalige gemeente 
Veghel de kans bieden om er een gezellige avond van te maken. We zijn druk bezig 
met het programma. Realisatie op de eerste maandag van oktober is niet mogelijk 
gebleken. Daarom zijn we uitgeweken naar woensdag 13 en donderdag 14 oktober. 
Noteer het maar vast in de agenda.  
 
Vanuit de vergadering zijn er geen mededelingen. 

 
8. Bestuursverkiezing  

Joanne Scheepers-VandenCrommenacker is aftredend volgens rooster en is niet 
herkiesbaar. Zij laat zich verontschuldigen omdat zij helaas verhinderd is en deze 
vergadering niet bij kan wonen. Joanne heeft zich als bestuurslid en ook als 
penningmeester ten volle en met grote nauwgezetheid voor onze vereniging ingezet. 
Het bestuur betreurt haar vertrek maar we hebben begrip voor haar keuze om zich 
niet herkiesbaar te stellen. Het bestuur heeft op gepaste wijze met een mooie bos 
bloemen afscheid genomen en onze dank aan haar uitgesproken.  
 
Het bestuur draagt Jan van Stiphout voor als kandidaat voor de vrijgevallen 
bestuursfunctie. De meesten van jullie kennen hem al uit zijn vele vrijwilligerswerk  
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waaronder 10 jaar als bestuurslid en penningmeester van onze vereniging. 
Momenteel vervult hij alweer de functie van penningmeester.  
 
Er zijn geen overige kandidaten aangemeld en het bestuur stelt voor om Jan te 
benoemen tot bestuurslid. Nu we minder kandidaten hebben dan vacatures wordt 
Jan bij acclamatie gekozen en benoemd.  
Jan, gefeliciteerd en bedankt dat jij je opnieuw binnen het bestuur voor onze 
vereniging wilt inzetten.  
 
We hebben hierdoor nog 1 vacature en volgend jaar stopt onze secretaris Bernadette 
na 9 jaren trouwe dienst. Wij vragen jullie dan ook nadrukkelijk om uit te zien naar 
kandidaten voor het bestuur en hopen dat jullie iemand aandragen.  
Als iemand zich kandidaat wil stellen of iemand wil voordragen, neem dan contact op 
met een van de zittende bestuursleden. 

 
9. Rondvraag en sluiting ledenvergadering 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.  
 
Met dank aan allen voor de aanwezigheid en aandacht sluit de voorzitter de 
vergadering en hamert af om 14.20 uur. 
 
 

Voorzitter     Secretaris 
 
 
 
 

L.G.M. van Vugt-van Moorsel  B.L.A. Habraken-van den Bergh   
 
 
Optreden Zoete Koek door Jos Thomasse 
 
Vrijwilligersbloemetje 
Voorzitter: We zijn als vereniging veel dank verschuldigd aan onze vrijwilligers en zetten er 
elk jaar een in het zonnetje door een bos bloemen uit te reiken. Een van de mooiste dingen 
die je als voorzitter mag doen. Dit jaar is de keuze gevallen op Jan en Tiny van Stiphout. 
Jan heeft al een bestuurslidmaatschap van tien jaar achter de rug en is opnieuw terug als 
penningmeester. Hij coördineert de Erpse Krant, regelt het bridgen, bezorgt het maandblad 
ONS en Erpse Krant, niet alleen in zijn eigen gebied maar hij vervangt ook bezorgers die ziek 
zijn of op een andere manier zijn verhinderd, hij zet zich in als penningmeester bij het 
biljarten en is belastinginvulhulp. Tiny moet haar duizendpoot daardoor veel missen maar 
steunt hem in alles waardoor zij ook veel voor onze vereniging betekent. 
Een welverdiende bos bloemen voor Jan en Tiny met een daverend applaus.       
 
Verkoop loten handwerkgroep     
De opbrengst van de loterij bedraagt € 294,00. De opbrengst wordt gebruikt om nieuwe 
materialen aan te kopen.  
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Bijlage 1, woord van bezinning door Pastoor Rombauts 
 
Het zijn beladen maanden geweest die nu achter ons liggen, beste mensen van de KBO. 

Wie van ons heeft NIET te maken gehad met corona? Sommigen van heel dichtbij in een 

beangstigend ziek-zijn van jezelf of van je naasten, of erger nog het overlijden van een 

dierbare.  

We hoeven hier niet alle gevolgen van dat virus te benoemen; het is al zo vaak en door velen 

gedaan. U weet wellicht bij de kerk van Erp ’n herdenkingsplek is ingericht (nog te zien tot 9 

oktober); 11 panelen met foto’s en verhalen.  

Ik mocht daarin iets betekenen. Ik wil het graag voorlezen:  

 

Ruim ’n jaar is ’t nu geleden – teruggerekend vanaf heden  

alles kon en alles mocht – men vond, nadat men had gezocht 

overal vertier en lol – het glas was cónstant helemaal vol 

géén loc down en helemaal vrij – ieder straalde en was blij 

terras, theater, Ziggo Dome – alles was één grote droom 

we versterkten onze band – ’n kus, ’n knuffel of ’n hand 

en stonden ’s zaterdags langs de lijn – dat vond ons korfbalmeisje fijn 

Seven Sunday op de Roost – gaf daar duizenden ’n boost 

Ryan Air vloog op en neer – iedere dag wel twintig keer 

naar Bonaire, naar Curaçao – ”ik app je wel ’n keertje” ciao 

in de winter op de latten – om daarna er veel te vatten 

totdat inééns…… héél onverwacht – niemand had dat ooit gedacht 

ja, er was wat in Wuhan – ver van eigen bed en dan? 

ja, daar was, naar ’t scheen ’n virus – maar wees gerust, voordat dat hier is 

is ’t al lang op zijn retour – zoals de overheid bezwoer 

en we leefden vrolijk voort – met Carnaval werd flink gescoord. 

Maar toen kwam het virus hier – en binnen al ’n dag of vier 

sloeg het onbarmhartig toe – Erp werd geraakt, en hoe. 

Ziek, ver weg werd men gebracht – waar met velen werd  getracht 

staande aan zoveel bedden - om wie ons lief is nog te redden. 

Onnavolgbaar al die hoeders – al die zusters, al die broeders 

en ze stonden allen borg – onvoorwaardelijk was hun zorg.  

En nu is een jaar voorbij – maar we zijn nog lang niet vrij 

wel zijn we een beetje wijzer – dankzij Seneca en Pfizer. 

We hopen om een ommekeer – zodat al het mooie weer  

kan gebeuren net als toen – die kus, die knuffel of die zoen.  

Dus, hou vol en steun elkaar – samen spelen we het klaar. 

 ECHT WAAR 

 


