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In 2020 werden we in maart verrast door de opkomst van het Corona virus. De door de
overheid opgelegde maatregelen in het kader van deze pandemie hebben al onze activiteiten
in sterke mate beperkt.

Bestuur:

Het afgelopen jaar zijn er enkele bestuursmutaties geweest. Peter Bakker was aftredend
en weer herkiesbaar. Er hadden zich geen tegenkandidaten gemeld. Peter is herbenoemd
voor een termijn van 3 jaar. Frans Segers is afgetreden, een oproep voor kandidaten kon
niet op tijd meegenomen worden in de agenda voor de ALV. De ontstane vacature zal
worden ingevuld bij de ALV van 2021.
Het bestuur vergadert in principe één keer per maand. Door de geldende corona
maatregelen zijn de vergaderingen van april en mei uitgevallen. Hierdoor heeft het
bestuur in 2020 9 vergaderingen gehouden. Sommige vergaderingen werden met behulp
van ZOOM 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,
Roos Daemen, is ook voorzitter van de kring en Maria Rentmeester is bestuurslid.
• Stichting SeniorenBelangen.
In het bestuur van deze stichting zijn wij vertegenwoordigd door
Maria Rentmeester (Vicevoorzitter) en Greet van Poppel (lid).
• Adviesraad sociaal domein.
In deze raad zijn wij vertegenwoordigd door Maria Rentmeester.
• KBO-Brabant.
De algemene en regionale vergaderingen, waarin het beleid voor de komende
jaren wordt vastgesteld, werden door Roos Daemen en Maria Rentmeester
bezocht.
Met alle activiteitengroepen wordt één keer per jaar overleg gevoerd door afstemming
met de coördinatoren. Door de beperkingen van de Corona maatregelen heeft het
bestuur voor de ruim 90 vrijwilligers voor hun inzet geen bijzondere middag kunnen
organiseren.
Vanwege de vele beperkingen door de Corona maatregelen heeft het bestuur voor de
leden voor een ‘opkikker’, in de vorm van een chocolade reep, gezorgd. Dank zij de extra
inzet van de ONS bezorgers is de reep bij alle leden thuisbezorgd (één per adres).
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Door de beperkingen vanwege Corona waardoor fysieke bijeenkomsten niet mogelijk
waren heeft de geplande algemene ledenvergadering op 25 maart 2020 geen doorgang
kunnen vinden. Aangezien er geen uitzicht was dat deze vergadering later in het jaar nog
gehouden zou mogen worden heeft het bestuur ervoor gekozen om de ALV voor 2020 op
een ‘administratieve’ manier af te handelen. Hiervoor heeft de secretaris een verslag
gemaakt met de verwachtingen per agendapunt alsof de vergadering wel zou zijn
gehouden. De concept notulen zijn toegevoegd aan de nieuwsbrief van mei 2020. De
leden zijn opgeroepen om aanvullingen en/of opmerkingen en/of vragen in te dienen.
Hier zijn geen reacties op ontvangen.
De kascommissie is wel bij elkaar geweest en heeft de boeken gecontroleerd. De
decharge verklaring van de kascommissie zou tijdens de najaarsbijeenkomst worden
voorgelegd aan de leden. Toen ook deze ook geen doorgang kon vinden is het verslag
van de kascommissie gepubliceerd in de Nieuwsbrief van oktober 2020 met verzoek tot
reactie. Hier zijn geen reacties op binnen gekomen, het bestuur beschouwt de decharge
verklaring dan ook als aanvaard.
De najaarsbijeenkomst heeft geen doorgang kunnen vinden vanwege de beperkingen
voor fysiek bijeenkomsten.
Door de corona maatregelen kon er dit jaar geen kerstviering worden georganiseerd.
Fysieke bijeenkomsten waren niet mogelijk. Als alternatief heeft het bestuur voor alle
leden een chocolade kerstkrans thuis laten bezorgen. Dit was mede mogelijk door de
extra inzet van de ONS bezorgers.
Ledenadministratie:
Mutaties ledenbestand 2020
Aantal
Aantal
Aantal
Aantal
Aantal
Aantal

leden op 01-01-2020:
nieuwe leden
overleden
verhuisd
opgezegd
leden op 21-12-2020

1098
+25
-32
- 7
- 2
1082

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 Roos Daemen is namens de Seniorenvereniging kbo Heeze
vertegenwoordigd in de gebruikersraad 't Perron.
Activiteiten:
De programmacommissie is in 2020, door de beperkingen rond Corona, gedeeltelijk actief
geweest. Er konden in 2020 maar 8 activiteiten doorgaan. Aan deze activiteiten namen
227 mensen deel.
Besloten werd om in 2020 geen programmaboekje uit te brengen wegens de grote
onzekerheid over het al dan niet doorgaan van de activiteiten.
Vanaf maart lagen ook alle vaste activiteiten stil. In de maanden augustus en september
zijn een aantal activiteiten met aangepaste regels weer opgestart. In oktober maakte de
2e lock down dit weer verder onmogelijk.

2

Informatie:
Elf keer per jaar ontvangt elk lid vanuit KBO-Brabant de ONS. Daarbij is de nieuwsbrief
van onze afdeling gevoegd. De nieuwsbrief wordt vanaf begin 2020 in kleur uitgebracht.
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.
Cliënt ondersteuners, Belasting invulhulpen en Vrijwillige Ouderen Adviseurs.
Elk jaar weer wordt er op grote schaal gebruik gemaakt van de belasting invulhulpen.
Ook de cliënt ondersteuners hebben een druk 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 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. Over
de invulling van rol wordt nauw samengewerkt met de gemeente.
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