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Bestuur:
Het afgelopen jaar zijn er drie bestuursmutaties geweest. Roos Daemen, Gerard van
Uden en Lies van Bree traden af. Roos Daemen werd herkozen als voorzitter. Lies van
Bree werd door KBO Brabant onderscheiden voor haar verdiensten niet alleen voor de
vereniging maar ook op kring niveau. Lies van Bree en Gerard van Uden werden
opgevolgd door Maria Rentmeester en Greet van Poppel.
Het bestuur vergadert in principe één keer per maand. In 2019 werden 12 vergaderingen
gehouden. Vaste agendapunten zijn de ingekomen en uitgaande stukken, overleg met
andere verenigingen, opstarten nieuwe activiteiten en evaluatie van de gehouden
activiteiten.
Periodiek wordt overleg gevoerd met andere verenigingen en instanties, o.a.:
• Kring Heeze-Leende.
De kring Heeze-Leende bestaat uit de drie kbo’s van Heeze, Leende en Sterksel.
In kringverband wordt 4 keer per jaar vergaderd. Eén keer per jaar is de
wethouder van de gemeente Heeze-Leende daarbij aanwezig. Onze voorzitter,
mevr. R. Daemen, is ook voorzitter van de kring en Maria Rentmeester is
bestuurslid.lid
• Stichting Seniorenbelangen.
In het bestuur van deze stichting zijn wij vertegenwoordigd door
mevr. M Rentmeester en dhr. F. Segers.
• Adviesraad sociaal domein.
In deze raad zijn wij vertegenwoordigd door mevr. M. Rentmeester.
• KBO-Brabant.
De algemene en regionale vergaderingen, waarin het beleid voor de komende
jaren wordt vastgesteld, worden door mevr. R. Daemen en mevr. Rentmeester
bezocht.
Met alle activiteitengroepen wordt één keer per jaar overleg gevoerd door afstemming
met de coördinatoren. De ruim 90 vrijwilligers werden bedankt voor hun inzet tijdens een
gezellige middag in het gebouw van de korfbal vereniging in Heeze.
In de algemene ledenvergadering werden de gebruikelijke agendapunten, zoals het
jaarverslag secretaris en penningmeester, vaststellen begroting en verkiezing nieuwe
bestuursleden behandeld. Na de pauze was er een zeer geslaagd optreden van de het
orkest For You Of Us en ons eigen koor Levensvreugde.
De najaarsbijeenkomst werd op 23 oktober gehouden. Daarin gaf Frans Cuijpers een
lezing over ’het circus’. Daarna was er een optreden van zanggroep 5Beaufort uit
Woerden.
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Kerstviering
Op zondag 22 december namen circa 140 leden deel aan de viering in ’t Perron, waarbij
ds. mevr. van Nie en pater Mervin een kerstverhaal vertelden. Tevens trad het
dameskoor Midlife uit Sterksel op. De middag werd afgesloten met een warm buffet,
wederom uitstekend verzorgd door catering van Grunsven.
Jubileum jaar.
2019 stond in het teken van het 60 jarig jubileum. Vrijwel alle activiteiten groepen
hadden iets bijzonders georganiseerd voor hun leden. Op 8 september werd in ’t Perron
de jubileum tentoonstelling geopend. Op 29 september werd in ’t Perron voor ruim 400
leden een groots feest gegeven
Ledenadministratie:
Mutaties ledenbestand 2019
Het aantal leden eind 2018
Het aantal leden eind 2019
Aantal nieuwe leden
Aantal beëindigd
(33 overleden, 18 opgezegd, 12 verhuisd
en 3 overig.)
Toename 2019

1078
1106
94
66

28

Accommodatie:
Wij huren twee lokalen in ‘t Perron, waarin onze activiteiten plaatsvinden. Voor grotere
activiteiten huren wij de Rabozaal of maken gebruik van een andere accommodatie in
Heeze.
Onze voorzitter mevr. R. Daemen is namens de Seniorenvereniging kbo Heeze
vertegenwoordigd in de gebruikersraad 't Perron.
Activiteiten:
De programmacommissie is in 2019 weer zeer actief geweest. Er werden in 2019 maar
liefst 22 zeer diverse en gevarieerde activiteiten aangeboden (exclusief jubileumfeest).
Aan deze activiteiten namen 1397 mensen deel.
In samenwerking met de kring Heeze-Leende werd van 1- tot een met 10 mei een
meerdaagse busreis gehouden naar Cattolica in Italië.
De jaarlijkse dagtocht “de Linge & Chocolade” vond dit keer plaats op 10 juli.
Informatie:
Elf keer per jaar ontvangt elk lid vanuit KBO-Brabant de ONS. Daarbij is de nieuwsbrief
van onze afdeling gevoegd. Tevens hebben wij een eigen website die goed wordt
bezocht. Op verzoek krijgen de leden een Nieuwsflits per e-mail. In de Nieuwsflits wordt
extra aandacht geschonken aan belangrijke activiteiten.
Wij hebben 30 enthousiaste vrijwilligers die maandelijks de ONS en de nieuwsbrief bij de
leden bezorgen.
Cliëntondersteuners, Belasting invulhulpen en Vrijwillige Ouderen Adviseurs.
Elk jaar weer wordt er op grote schaal gebruik gemaakt van de belasting invulhulpen.
Het aantal ingevulde biljetten inkomstenbelasting is het afgelopen jaar weer met
ongeveer 10 % gestegen tot 180 aangifte biljetten.
Ook de cliëntondersteuners hebben een drukker jaar gehad, zoals was te verwachten.
Niet alleen de hulp in de huishouding was een belangrijk item, maar ook andere
hulpmiddelen zoals traplift, scootmobiel en dergelijke blijken zeer belangrijke
hulpmiddelen te zijn, die echt nodig zijn. De leden weten de weg naar de WMO met de
Cliëntondersteuners steeds meer te vinden.
De ouderenadviseurs krijgen steeds meer vragen op allerlei terreinen. Mocht deze zelf
niet het antwoord kunnen geven, dan weet hij de weg om het antwoord te vinden.
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