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Ook in 2021 werden veel van onze activiteiten gedomineerd door 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. Roos Damen heeft na 12 jaar 
voorzitterschap tijdens de ALV 2021 afscheid genomen van het bestuur. Ze heeft daarbij de 
onderscheiding ‘zilveren speld met gouden rand’ uit handen van het bestuur van KBO-
Brabant mogen ontvangen. Door het bestuur van Seniorenvereniging kbo Heeze is zij 
benoemd tot erelid van de vereniging.  
In deze vergadering is Co van Laarhoven door de leden gekozen als nieuwe voorzitter. 
Tijdens deze ALV is Antoon Bax herbenoemd als secretaris en is William Pollé gekozen als 
bestuurslid met de programmacommissie als aandachtsgebied.  

Het bestuur vergadert in principe één keer per maand. Het bestuur heeft in 2021 11 
vergaderingen gehouden. Sommige vergaderingen werden met behulp van ZOOM 
ondersteund. 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 oud voorzitter Roos Daemen blijft 
voorlopig nog actief als voorzitter van de kring. Maria Rentmeester is tevens lid van het 
kringbestuur. Co van Laarhoven zal als nieuwe voorzitter aanschuiven. 

• 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, vanwege de Corona maatregelen heeft dit overleg in 2021 niet plaats 
kunnen vinden.  
Het bestuur heeft voor de ruim 90 vrijwilligers, als dank voor hun inzet, een bijzondere 
middag kunnen organiseren in het korfbal gebouw. 

Vanwege de Corona maatregelen moest de jaarlijkse kerstviering opnieuw worden 
geannuleerd. Als alternatief heeft het bestuur alle leden verrast met een kortingsbon van  
€ 7,50 te besteden bij een aantal lokale winkeliers. 



                                                                               

Algemene Ledenvergadering (ALV). 
Door de beperkingen vanwege Corona, waardoor fysieke bijeenkomsten niet mogelijk 
waren, heeft de geplande algemene ledenvergadering in maart 2021 geen doorgang kunnen 
vinden. Deze is later in het jaar nog gehouden op 8 september.  
Na afloop van deze ALV is uitgebreid afscheid genomen van Roos Daemen als voorzitter. 
Marie Christien zorgde voor de muzikale omlijsting. 

De najaarsbijeenkomst heeft geen doorgang kunnen vinden vanwege de beperkingen voor 
fysieke bijeenkomsten.  

Ledenadministratie: 

Accommodatie: 
Wij huren twee lokalen in ‘t Perron, waar een groot deel van onze activiteiten plaatsvindt. 
Voor grotere activiteiten huren wij de Rabo-zaal of maken gebruik van een andere 
accommodatie in Heeze. Onze voorzitter Roos Daemen was namens de Seniorenvereniging 
kbo Heeze vertegenwoordigd in de gebruikersraad 't Perron, haar rol in deze is vanaf 
oktober overgenomen door Co van Laarhoven. 

Activiteiten: 
De programmacommissie is in 2021, door de beperkingen rond Corona, gedeeltelijk  actief 
geweest. Vanaf mei zijn een aantal activiteiten weer voorzichtig opgestart. In november 
maakte een nieuwe lock down dit weer verder onmogelijk. 
Er werd geen programmaboekje meer uitgebracht. Jaarlijks komt er een informatie boekje 
met de belangrijkste issues. Voor actuele informatie over de activiteiten van de programma 
commissie wordt verwezen naar de Nieuwsbrief, website en nieuwsflits. 

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. 

Cliënt ondersteuners, Belasting invulhulpen en Vrijwillige Ouderen Adviseurs.  
Elk jaar weer wordt er op grote schaal gebruik gemaakt van de belasting  invulhulpen en de 
cliënt ondersteuners. Ook de ouderenadviseurs krijgen veel vragen op allerlei terreinen. 
Mochten deze niet zelf het antwoord kunnen geven, dan weten zij de weg om het antwoord 
te vinden. 
De gemeente maakt gebruik van onze cliënt ondersteuners, die onafhankelijk hun advies en 
steun aanbieden aan senioren die hierom vragen.
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