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Algemene ledenvergadering 

donderdag 23 april 2020 

Leybron  -  aanvang 14.00 uur 
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Senioren Belangen Riel heeft een bankrekening bij Rabobank 
De Zuidelijke Baronie  
 
Op onderstaand rekeningnummer kunt u uw bijdragen voor 
activiteiten, cursussen, reizen,  contributies, donaties, etc. 
storten 
 
Rekening nummer  NL 43 RABO 01023 39 228  
ten name van Senioren Belangen Riel 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lay-out   Jenny Mulders 
Eindredactie    Jan Houtepen 
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Agenda ALV Senioren Belangen Riel 
 

 
 

Punt Onderwerp Staat op blad 

   

1 Opening door de voorzitter  

2 Mededelingen voorzitter/bestuur  

3 Vaststelling agenda vandaag  

4 Goedkeuring verslag ledenvergadering  2019 4 

5 Jaarverslag activiteiten en gebeurtenissen 2019 7 

6 Kort overzicht terugkerende activiteiten 2019 10 

7 Algemene ondersteuning 11 

8 Financieel jaarverslag 2019 12 

9 Verslag kascontrolecommissie 13 

10 Verkiezing nieuw lid voor kascontrolecommissie 13 

11 Vaststellen begroting en contributie 2021 14 

12 Bestuursverkiezing  

• het bestuur stelt Engelien van de Pas voor als nieuw 

bestuurslid voor Belangenbehartiging                                                                                                                                                                                                                                                 

15 

13 Benoeming Engelien van de Pas   

14 Rondvraag   

15 Sluiting  

   

 Organisatiestructuur Senioren Belangen Riel  

 

16 

 Overzicht terugkerende activiteiten en verantwoordelijke 

contactpersonen (bewaarbijlage) 

 

17 

 Gegevens bestuur (bewaarbijlage) 18 
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         Op zondag 12 april 2020 herdenken wij  
         tijdens de Eucharistieviering onze  
         overleden leden  
 
 
 

 
 
Wij nodigen u uit voor deze Eucharistieviering, waarin - in de intenties – de overleden 
leden van de afgelopen periode van Senioren Belangen Riel worden herdacht. 
 
De viering vindt plaats in de parochiekerk St. Antonius Abt te Riel en begint om 09.30 
uur.  
 

 

Overleden leden Senioren Belangen Riel 
in 2019/2020 

 
03.04.2019 mevrouw Annie Lemans - van den Abbeelen 
26.06.2019  de heer Wim van Riel 
19.07.2019  mevrouw Naantje Zegers - Hendrikx 
22.07.2019  de heer Ad Schellekens 
11.10.2019  mevrouw Anneke Verhoeven - van Engelen 
22.12.2019  de heer Cees Severijns 
14.01.2020  mevrouw Johanna ten Have – v.d. Broek 
30.01.2020  mevrouw Annie van Diesen - Vaes 
14.02.2020  mevrouw Sandra Sadhoe 
16.02.2020  mevrouw Dyonne Staps – van den Hout 
25.02.2020  de heer Martin Lucassen 
 

 
 

4.  Algemene leden-/jaarvergadering 2019  
(Opgemaakt door Jenny Mulders – secretaris SB-Riel)  

 
Aantal aanwezige leden 39 en 5 bestuursleden -  totaal 44 SB-Riel leden; van KBO-
Goirle 4 afgevaardigden   
 
De voorzitter (Frans van Dongen) opent de vergadering; iedereen van harte welkom; 
speciaal welkom aan collega’s KBO-Goirle.  
We kregen van 8 leden bericht van verhindering.  
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Hierna enkele huishoudelijke mededelingen o.a. over de consumpties en de AVG 
(Algemene Verordening Gegevensbescherming) – de privacy wetgeving. Niemand 
had bezwaar dat foto’s op de website en/of facebook worden geplaatst. Na de 
vergadering hebben we geen quiz, maar een muzikale afsluiting door het Biks Trio. 
De voorzitter noemde de namen van de 10 leden die afgelopen periode overleden en 
vroeg de aanwezigen te gaan staan om hen tijdens een moment van stilte te her-
denken. 
 
Bij het agendapunt “mededelingen voorzitter/bestuur” meldde de voorzitter dat onze 
huisdrukker zijn bedrijfsactiviteiten momenteel afbouwt en daarna stopt. Wij zoeken 
een alternatief voor het drukwerk van de Nieuwsbrief. 
Tot nu toe ontving u een overlijdenskaartje als een van de leden was overleden; dit 
kon door de flexibiliteit van onze huisdrukker en bereidheid van bezorgers. 
Met de nieuwe drukkerij kunnen we deze service niet garanderen; u ontvangt geen 
overlijdenskaartje meer - als een van de leden overlijdt komt dit in de volgende 
Nieuwsbrief en wordt bekend gemaakt via de website.  
De leden vinden het jammer dat deze service vervalt, maar hebben begrip voor de 
situatie. De suggestie om leden per mail te informeren stuit op praktische problemen 
en is niet mogelijk.  
 
Wij zoeken nog versterking binnen het bestuur, Werkgroep ROC of als ondersteuning 
bijv. als Vrijwillige Ouderen Adviseur of Cliëntondersteuning. Wilt u iets doen voor 
onze vereniging; u bent van harte welkom – er zijn meerdere mogelijkheden. 
2 x per jaar hebben we overleg met collega’s van KBO-Goirle over lopende zaken en 
samen met hen overleg met de wethouder en de (leden van de) Participatieraad.  
Een van de afspraken van afgelopen jaar met KBO-Goirle is inmiddels aangepast; 
leden van Goirle kunnen deelnemen aan Rielse activiteiten en Rielse leden kunnen 
deelnemen aan Goirles activiteiten als er nog plaatsen over/mogelijkheden zijn 
Met de gemeente hebben we overleg over diverse onderwerpen; in het verleden 
hebben wij aangedrongen op een sociale kaart en inmiddels is de website 
www.goolsegids.nl gestart; hierop kunt u per onderwerp/vereniging kijken wat zij 
voor u kunnen doen. 
Een ander onderwerp is de woonvisie – het rapport van de Werkgroep Wonen en de 
initiatieven van Rielse particulieren hebben we van harte aanbevolen. 
Samen met Dorpscollectief Riel hebben wij de belangen van de Rielse inwoners in-
gebracht in de zogenaamde inclusie-agenda. De bedoeling hiervan is dat alle in-
woners – jongeren, ouderen, gehandicapten, minima, etc. – kunnen (blijven) deel-
nemen aan de maatschappij. Hierbij moet aandacht zijn voor toegankelijkheid – 
zowel fysiek als financieel -  eenzaamheid, woonsituatie, sociale omstandigheden, 
gezondheidsproblemen, etc.  
Uiteraard volgen wij de ontwikkelingen op de voet en houden u op de hoogte. 
Op 1 juli 2019 is een algemene informatiedag over openbaar vervoer gepland; geor-
ganiseerd door gemeente met een externe partij. U krijgt informatie via de nieuws-
brief, om deel te nemen moet u zich via SB-Riel aanmelden  
 
 
 

http://www.goolsegids.nl/
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Volgend jaar is een bijzonder jaar – onze vereniging bestaat 60 jaar in 2020.  
Wij laten dit natuurlijk niet zo maar voorbij gaan en zullen speciale aandacht vragen 
voor een aantal activiteiten. Uw inbreng stellen wij zeer op prijs; dus wilt u een steen-
tje bijdragen of heeft u een idee → meldt u bij een van de bestuursleden. 
Mutaties in ons vrijwilligersteam → Gerben Bokma – gestopt als lid werkgroep ROC 
en Christ Krijnen als Vrijwillige Ouderenadviseur; wij bedanken hen voor hun inzet.  
We verwelkomen 3 nieuwe bezorgers ONS, Nieuwsbrieven, etc. te weten  
Ria van Gestel, Lia Krijnen en Henk Aerts 
 
Er zijn geen aanvullingen/wijzigingen op de agenda voor vandaag 
Het verslag van vorige ALV in april 2018 wordt zonder op-/aanmerkingen goedge-
keurd en dus hiermee vastgesteld Ook op het jaarverslag activiteiten en gebeurte-
nissen 2018 zijn geen op-/aanmerkingen, dit wordt eveneens vastgesteld 
 
Voor een toelichting op het financieel jaarverslag 2018 geeft de voorzitter het woord 
aan de penningmeester (Carool Kennes). Carool licht het financieel verslag van 2018 
toe; de kascontrole-commissie heeft voorgesteld het resultaat op te splitsen in voor-
zieningen voor jubileum en automatisering  -  gevolg (positieve) resultaat wordt min-
der. De aanwezigen zijn – na toelichting -  akkoord met deze aanpassing/wijziging 
 
De kascontrolecommissie – bestaande uit Jack Kouwenberg en Toon Schellekens - 
heeft de financiële stukken doorgenomen en de verklaring ondertekend dat de admi-
nistratie correct is uitgevoerd; waarna de vergadering de penningmeester dechar-
geert.  
 
Jack Kouwenberg is 2 jaar lid geweest en treedt af; Jack bedankt voor je inzet.  
Als nieuw lid meldt zich de heer Henk Aerts – hij voert volgend jaar samen met de 
heer Toon Schellekens de kascontrole uit. 
   
Daarna licht de penningmeester de begroting voor 2020 toe; ten opzichte van voor-
gaande jaren geen grote wijzigingen/veranderingen. Het bestuur heeft besloten de 
contributie per 1.1.2020 ongewijzigd te laten op € 24,- per persoon per jaar. 
Carool Kennes (penningmeester) en Jenny Mulders (secretaris) zijn aftredend; 
beiden stellen zich herkiesbaar. Geen van de aanwezigen heeft bezwaar, dus zijn zij 
herkozen voor een volgende periode van 3 jaar.  
 
Het laatste punt van de vergadering is de “Rondvraag”. 
Gevraagd wordt of de uitgaven voor de bingo-prijsjes – gezien de stijgende kosten – 
kan worden aangepast; het bestuur neemt dit mee en komt hier op terug. 
De webmaster stelt voor te zijner tijd de informatie - als een lid is overleden - op de 
website te plaatsen 
Er wordt een oproep gedaan om mee te doen aan Meer Bewegen voor Ouderen – 
seniorengym op maandagmorgen; het bestuur ondersteunt deze oproep van harte. 
Heeft u interesse - ga maandagmorgen naar de Leybron en bespreek de 
mogelijkheden met de docent/coördinator.. 
Wilt u mee wandelen, maar vindt u 6 – 7 km te ver; kom naar de Leybron – woens-
dag om 09.30 uur - en geef aan hoever u kunt wandelen; wij passen de route aan 
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De voorzitter deelt mee dat we 2 echtparen in ons midden hebben die dit jaar 60 jaar 
getrouwd zijn. Het bestuur en alle aanwezigen feliciteren de bruidsparen van harte 
met deze bijzondere mijlpaal; uiteraard worden zij door iedereen toegezongen. 
Nog een laatste mededeling van de voorzitter → 18 oktober 2019 wordt een toneel-
stuk opgevoerd over de 8 fases van Dementie. Een zeer confronterend en indruk-
wekkend stuk dat wij bij eenieder aanbevelen. We organiseren dit samen met Dorps-
collectief Riel en Vrouwen Netwerk Riel. De dementie-consulenten, huisarts(en) en 
andere belanghebbenden nodigen wij uit. 
Hierna vraagt een van de leden een applaus voor het bestuur voor hun inzet voor 
alle activiteiten, de organisatie van de Kunstkring, etc.   -  dank daarvoor. 
 
Omdat er geen verdere punten meer aan de orde zijn, bedankt de voorzitter iedereen 
voor zijn/haar bijdrage en aanwezigheid en sluit formeel de vergadering. 
 
Na een korte pauze wordt de middag muzikaal afgesloten door Biks Trio.  
Zij brachten een mix van zeer herkenbare liedjes ten gehore die door velen werden 
meegezongen en ………. er werd door enkele leden een dansje gedaan; iedereen 
genoot van dit optreden. 
 
 

5.  Jaarverslag 2019    
Op 1 januari 2019 hadden we 341 leden.  
Gedurende het afgelopen jaar overleden 10 leden, meldden zich 11 leden af 
(opgezegd en verhuisd) en kregen we 16 nieuwe leden erbij, waardoor we per  
31 december 2019 in totaal 336 leden hadden. 
 
 

2019 in vogelvlucht  -  een korte terugblik  
• in februari brachten we – op uitnodiging van CDA-Brabant – een bezoek aan het 

provinciehuis in Den Bosch 

• u werd bijgepraat door een deskundige van Veilig Verkeer Nederland over de 
laatste wijzigingen/veranderingen in de verkeersregels 

• de Europese wet AVG (Algemene Verordening gegevensbescherming – kortweg 
AVG genoemd – trad in mei 2018 in werking; wij hanteren deze wetgeving vanaf 
maart 2019; informatie vindt u op de website 

• Werkgroep Wonen organiseerde een algemene informatie avond, waarbij een 
aantal particuliere initiatieven werden toegelicht 

• we genoten van de musical “Herrie op het eiland” -  opgevoerd door de leerlingen 
van Basisschool De Vonder 

• door de gemeente werd - in samenwerking met een aantal partners - een OV-dag 
georganiseerd, waarbij u kennis kon maken met de diverse mogelijkheden van 
openbaar vervoer 

• zomer-activiteiten → dit jaar waren er 4 activiteiten, te weten jeu de boules 
wedstrijd in Riel met een drankje en wat lekkers. Rondvaart door de Piushaven; 
bezoek aan Brabants Museum in Oosterhout en het geboortehuis en Paviljoen 
van Peerke Donders in Tilburg 
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• de zomer-/dagreis naar Gouda ging helaas – wegens te weinig aanmeldingen - 
niet door  

• voor de jaarlijkse vrijwilligersmiddag gingen we met z’n allen met de bus vanaf 
Goirle naar Turnhout. We maakten een stadswandeling, bezochten de grote kerk 
en het Begijnenhof. Uiteraard hebben wij tijd genomen voor een gezamenlijke 
lunch. We sloten de dag af met een drankje en daarna weer met de bus terug 
naar Goirle. Einde van een zeer geslaagde vrijwilligersmiddag 2019   

• de jaarlijkse 55+ dag weer goed bezocht; deelnemers genoten van de georgani-
seerde activiteiten en konden deelnemen aan diverse workshops 

• samen met Dorpscollectief Riel en Vrouwen Netwerk Riel organiseerden wij in 
oktober een toneelstuk over Dementie. In een bomvolle zaal brachten de twee 
zeer professionele toneelspelers de verschillende fasen van het dementieproces 
in beeld. Het was een zeer indrukwekkende, aangrijpende en soms beangstigen-
de maar vooral een levensechte voorstelling 

• in november brachten we met een volle bus een bezoek aan het Europees 
Parlement in Brussel  -  een zeer informatieve en leerzame dag 

• de opbrengst Rabobank Club Support 2019 bedroeg € 356,46 

• we gingen 3 keer “Samen uit eten” → in maart bij Gasterij de Commanderie; eind 
mei waren we te gast bij Klooster Nieuwkerk en in oktober bij Flanders in Goirle  
Deze populaire en goed bezochte activiteit continueren we zeker ook volgend jaar 

• vrijdag 6 december 2019 ontving Jan Houtepen (onze vice-voorzitter) uit handen 
van burgemeester Mark Van Stappershoef de Vrijwilligersprijs 2019 van de 
gemeente Goirle  

• ook dit jaar was de Kerstbrunch bij Gasterij de Commanderie. Ruim 110 leden 
waren aanwezig; na ontvangst met koffie/thee en het openingswoord brachten we 
een toost uit. Daarna genoten we van een voortreffelijke brunch en er was gele-
genheid om bij te kletsen. Tussen de gangen door werd de middag gevuld met 
kerstmuziek door gitariste Anke van Noppen. Een kerstverhaal werd voorgelezen 
en er was een kunstzinnige bijdrage van Mart Janssens.  
Ook de traditionele loterij – in een nieuw jasje gestoken – vond plaats en op het 
einde van de bijeenkomst kreeg iedereen een kleine attentie mee. 

 
In 2018 waren we gestart met de fotowedstrijd. Wegens onvoldoende inzendingen 
hebben we besloten hiermee te stoppen. 
 
Het magazine ONS - maandblad van KBO Brabant - werd 11 keer bij u bezorgd, 
tezamen met onze nieuwsbrief. 
 

Het bestuur bedankt alle vrijwilligers voor hun inzet bij de organisatie van  
activiteiten en het bezorgen van bladen, nieuwsbrieven, folders, etc. 

 
 

Bestuursactiviteiten  
Het bestuur vergadert één keer per maand. De 3e donderdag van de maand hebben 
we werkoverleg; u heeft de gelegenheid een vraag te stellen of een bestuurslid te 
spreken. In de nieuwsbrief staat maandelijks de datum en tijdstip van het spreekuur. 
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Verder bezocht de voorzitter vergaderingen van Kring Beekland en bijeenkomsten 
van KBO-Brabant, waaronder de Werkgroep Beleid.  
Zoals gebruikelijk twee keer overleg met collega’s Goirle en samen met hen even-
eens twee keer overleg met de wethouder over lopende zaken 
Met SCAR/Leybron hadden we 1 x overleg.  
Bij de gemeente Goirle hebben wij twee maal ingesproken bij de raadsvergadering; 
eenmaal over de woonvisie en de tweede keer over de inclusie-agenda. Helaas is de 
inclusie-agenda - ivm bezuinigingen bij de gemeente - van de agenda gehaald. 
We participeerden in de 55+ dag in oktober en bezochten de themadagen van KBO-
Brabant.  
 
 

Werkgroepen en Kunstkring    

• Werkgroep ROC en Activiteiten  
Leden Werkgroep ROC en Activiteiten (Recreatie, Ontspanning en Cursussen) orga-
niseerden de etentjes, zomer-activiteiten, zomer-/dagreis en leverden een bijdrage 
aan de organisatie van de Kerstbijeenkomst. Daarnaast zijn een aantal leden verant-
woordelijk voor een of meerdere van de terugkerende activiteiten  
 
De activiteiten en contactpersonen - vindt u elders in dit overzicht en op de website 

www.sb-riel.nl   
 

• Werkgroep Wonen  
Leden Werkgroep Wonen onderhouden contacten met o.a. de gemeente over allerlei 
relevante zaken mbt wonen, veiligheid, etc. U kunt hun advies vragen over allerlei 
zaken betreffende wonen zoals bijv. woningaanpassing. 
 

• Kunstkring    
In januari 2019 startten we het tweede volledige jaar van de Kunstkring Riel, met 
nagenoeg dezelfde samenstelling van de groep. Coördinator Mart Janssens bleef 
ons ook dit jaar begeleiden met gevarieerde informatie over allerlei kunstzinnige 
ontwikkelingen en daaraan werd dan steeds een praktische activiteit gekoppeld. 
Omdat we in 2018 waren geëindigd met een uitgebreide kennismaking met dans 
kwam in januari een bijzondere combinatie aan de orde: dans en film. 
In februari verdiepten we ons in de textielkunst en bezochten we een tentoonstelling 
in het prachtige Textielmuseum in Tilburg. In maart volgde een inleiding over Land-
Art en gingen we naar De Pont in Tilburg om het werk van Richard Long - een van de 
pioniers van die kunst - te bezoeken. In april schakelden we weer over naar een 
geheel ander onderwerp: architectuur. We volgden een fietsroute door Tilburg met 
opmerkelijke gebouwen (met toelichting) en eindigden tenslotte in de Lochal waar we 
een rondleiding kregen van een architectuurdeskundige.  
Na een welverdiende vakantie startten we in oktober met een overzicht van de 
schilderkunst ven de Gouden eeuw met de nadruk op kunst met symbolische 
betekenis.  
We gingen in het Dordrechts museum kijken naar de tentoonstelling ‘Beet’, waar blijkt 
dat vooral vissen in schilderijen meerdere betekenissen kunnen hebben.  
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In november richtten we ons op twee Nederlandse kunstenaars - Rembrandt en Van 
Gogh - met de vraag waarom deze twee kunstenaars nou zo wereldberoemd zijn 
geworden. Vervolgens gingen we naar de tentoonstelling van Gogh’s intimi in het 
Noord-Brabants museum.  
Tot slot gingen we in december in op de relatie tussen fotografie en beeldende kunst. 
We bezochten vervolgens het atelier van de Tilburgse kunstenaar Paul Bogaers die 
een toelichting gaf bij zijn beelden, waarin foto’s een belangrijke rol spelen.  
Vanaf december 2019 zijn de bijeenkomsten in de aula van basisschool De Vonder. 
 
 

Kort overzicht terugkerende activiteiten 2019 
Bingo  
2e vrijdag van de maand bingomiddag. De 10 bingomiddagen werden weer druk 
bezocht door ongeveer 20 enthousiaste bingospelers/–speelsters. Net als andere 
jaren hielden we in december de Kerstbingo, waarvoor veel belangstelling was.  
 

Fietsen   
Al jaren is woensdagmiddag DE fietsmiddag voor senioren om in clubverband een 
rondje te fietsen. Iedereen kan en mag daar aan deelnemen. Toch waren we het 
afgelopen jaar vaak maar met een groepje van ongeveer 10 personen. We maakten 
tochtjes van 30 – 40 of 50 km.; altijd met een pauze onderweg. 
In mei 2019 maakten we gebruik van het tweedaagse fietsarrangement van de Rooi 
Pannen. Eerst fietsten we naar de vernieuwde horecavakschool in Breda. Vandaar 
naar de Rooi Pannen in Tilburg voor de overnachting. Heel gezellig met zo'n groep. 
Ook de driedaagse tocht stond weer op het programma:  
in juli naar Rijkevorsel in België. Een andere omgeving, waar we mooie tochten 
maakten. Het logeeradres en de diverse horecagelegenheden - om iets te eten en/of 
te drinken - waren allemaal prima - Belgische gastvrijheid. 
Iedereen is welkom om woensdagmiddag mee te fietsen, met een e-bike of een 
gewone fiets; vertrek om 13.00 uur vanaf Dorpsplein. 
 

Jeu de boules  
Elke donderdagmiddag spelen ongeveer 20 deelnemers 3 – 4 wedstrijdjes; tussen 
door nemen we een consumptie bij de Leybron – op eigen kosten.  
Wilt u ook een keertje meespelen, kom donderdagmiddag naar de Oude 
Tilburgsebaan.  
 

Koersbal   
Op vrijdagmiddag spelen we dit balspel op een mat in de Leybron. Met veel animo 
werd door 15 spelers/speelsters wederom geijverd om de hoogste score.  
De collega’s van koersbalclub Gilze speelden weer met ons mee; het was – zoals 
elke keer - een hele gezellige middag. 
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Wandelen   
Elke woensdagmorgen - vertrek 09.30 uur bij de Leybron. We proberen elke week 
een andere route van 6 á 7 km. te lopen en na afloop drinken we – uiteraard geheel 
vrijblijvend en op eigen kosten - gezamenlijk een kopje koffie.  
Iedereen is welkom en mag mee wandelen. 
 

55+ dag  -  ihkv de Internationale Dag van de Ouderen   
Jaarlijks wordt de 55+ verwendag georganiseerd.  
Net als voorgaande jaren deden deelnemers mee aan diverse workshops en kregen 
zij een lunch aangeboden. De gezellige dag werd afgesloten met een nostalgische 
matinee met Bob en Trudy te Vree 
 
 

Algemene ondersteuning   
Heeft u hulp/ondersteuning nodig dan kunt u een beroep doen op een van de leden 
van het vrijwilligersteam binnen de gemeente Goirle.  
Dit team – bestaande uit leden van SB-Riel en KBO-Goirle - bestaat uit 2 gediplo-
meerde Cliëntondersteuners (CO), een aantal Vrijwillige Ouderen Adviseurs (VOA) 
en een aantal Belasting invul-hulpen. Tevens kunt u gebruik maken van de diensten 
van de Formulierenbrigade. 
Hieronder in het kort wat de ondersteuners voor u kunnen doen 
 

Cliëntondersteuners (CO) 
Om u te ondersteunen bij een aanvraag op grond van de Wmo (Wet maatschap-
pelijke Ondersteuning) via ’t Loket.  
Wij raden u aan van hun diensten gebruik te maken. 
 

Vrijwillige Ouderen Adviseur (VOA)    
Wijst leden - die daar behoefte aan hebben - de weg in het grote aanbod regelingen 
op sociaal en financieel gebied. Indien gewenst gaan zij op preventief huisbezoek of 
hebben telefonisch of mondeling contact   
 

Belasting invulhulp   
Voor het doen van uw belastingaangifte en voor aanvragen/aanpassen van huur-/ 
zorgtoeslag kunt u hun hulp inroepen. Wilt u meer weten, neem  dan contact op met 
de KBO-coördinator voor Goirle en Riel, Antoon van den Dungen - telefoon 013 534 
1419 of 06 574 397 54 Hij verwijst u naar één van de invullers; of maak zelf een 
afspraak met Piet Drijvers telefoon 013 518 1686.  
Heeft een van de andere leden van het team u vorig jaar geholpen, dan kunt u ook 
rechtstreeks contact met hem/haar opnemen 
 
 
Wij bedanken de vrijwilligers die deel uitmaken van het team voor algemene ondersteuning. 
Er blijft behoefte bestaan aan meerdere adviseurs. U hoeft geen bestuurslid te worden om 
deze functie te vervullen; dus heeft u interesse in het Vrijwillige Ouderen Adviseurschap, 

Belasting Invulhulp, Cliëntondersteuner of wilt u de Formulierenbrigade versterken, meldt u 
aan. U kunt een cursus volgen; die wordt gegeven door KBO-Brabant. 
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Boekenkast    
In de Leybron – naast de bar - staan twee goedgevulde boekenkasten, waar u zo 
een boek uit mee kunt nemen. Veel bezoekers maken hiervan gebruik. 
Om de kast actueel te houden vragen wij u boeken - die u heeft gekregen/gekocht en 
niet wilt bewaren - bij de kast te zetten. Wij zetten deze in de kast, zodat anderen er 
ook van kunnen genieten. Wij wensen u veel leesplezier 
 

Tijdschriftenrek  
Voor het tijdschriftenrek geldt dezelfde werkwijze als voor de boekenkast.  
Het aanbod van tijdschriften is tot nu toe (te) mager. Dus heeft u een tijdloos 
tijdschrift - dat er goed uitziet en u vindt het jammer dit weg te gooien - zet het in het 
tijdschriftenrek, zodat andere lezers/lezeressen ook hiervan kunnen genieten.   
 
 

6.  Financieel verslag 2019 

Verlies- en winstrekening 2019 (bedragen in €)  
 

Ontvangsten 2019 Uitgaven 2019 

contributie 7.844,- afdracht contributie  
KBO-Brabant 

4.044,- 

subsidie gemeente 971,- kosten bestuur 411,- 

rente 2,- kosten vrijwilligers 434,- 

donaties 1.616,- bankkosten 167,- 

55+ evenement 452,- algemene kosten 147,- 

  kosten ICT 299,- 

  themadag(en) 376,- 

  administratie-/kopieer-
kosten 

805,- 

  jaarvergadering 549,- 

  attractie Pasen 185,- 

  publiciteit 169.- 

    

Eigen bijdrage -/- kosten (= netto bedrag)  

koersbal 24,- bingo 196,- 

reizen 393,- zomer-activiteiten 239,- 

Meer Bewegen voor Ouderen 139,- kerstbijeenkomst 925,- 

  samen uit eten 80,- 

    

  Resultaat 2.415,- 

Totaal 11.441,- Totaal 11.441,- 

 
 
Huur Leybron € 2.247,- zit in diverse kostenposten 
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7.  Verslag kascontrolecommissie  
 

Betreft: Verslag kascontrole commissie 
 
Rekening en verantwoording over het boekjaar 2019. 
 
Door ons werd op vrijdag 06 maart 2020 de controle verricht op de financiële 
administratie over 2019. 
Wij constateren dat de administratie zorgvuldig werd gevoerd en op de juiste wijze is 
verantwoord in het financiële jaarverslag, zoals dat op de algemene jaarvergadering 
wordt voorgelegd. 
 
Wij stellen voor de penningmeester te déchargeren voor het door hem gevoerde 
beleid. 
 
 
DE KASCOMMISSIELEDEN   
                   
Toon Schellekens  was getekend Toon Schellekens 
 
Henk Aerts   was getekend Henk Aerts 
 
 

8.  Verkiezing leden kascontrole commissie  
De heer Toon Schellekens is – na 2 jaar - aftredend; dus vragen wij een nieuw lid 
voor de kascontrole commissie. 
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9.  Vaststellen begroting en contributie 2021   
 
Het bestuur stelt onderstaande begroting voor; deze wordt tijdens de vergadering 
toegelicht  
 

Voorstel begroting 2021 Bedragen in € 

Inkomsten 

contributie 7.800,- 

subsidie gemeente 1.800,- 

donaties 600,- 

rente 5,- 

Bijdragen voor 

samen uit eten/reizen 5.900,- 

bingo 500,- 

kerstbijeenkomst 1.400,- 

koersbal 400,- 

overige ontvangsten/cursussen 500,- 

zomer-activiteiten 500,- 

Meer Bewegen voor Ouderen 6.200,- 

Totaal   25.605,- 

 

Uitgaven 

afdracht contributie 4.200,- 

bestuurskosten (inclusief reprokosten) 2.800,- 

samen uit eten/reizen 5.900,- 

publiciteit 500,- 

cursussen en voorlichting 500,- 

zomer-activiteiten 700,- 

ontspanning  1.200,- 

overige kosten ICT 750,- 

kerstbijeenkomst 2.000,- 

algemene kosten 170,- 

Meer Bewegen voor Ouderen 6.200,- 

Totaal 24.920,-  

  

Resultaat  (inkomsten -/- uitgaven)  685,-  

  

 
Het bestuur stelt de algemene vergadering voor de contributie per 1 januari 2021  
– ivm stijging van diverse kosten en hogere afdracht naar KBO-Brabant -  met € 1,- per 
persoon te wijzigen naar € 25,- per persoon per jaar. 
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10.  Bestuursverkiezing   
Het bestuur stelt Engelien van de Pas voor als nieuw bestuurslid. 
 
 

11.  Benoeming Engelien van de Pas  
 
 

Wij zoeken nog bestuursleden voor verschillende bestuurs- of  
ondersteunende taken - wie komt ons bestuur versterken? 

 Kandidaten zijn van harte welkom. 
 

Heeft u interesse maar toch nog vragen, neem dan contact  
op met een van de bestuursleden. 

 
 
 

12. Rondvraag 
 
 

13. Sluiting  
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Organisatiestructuur Senioren Belangen Riel 
Het bestuur bestaat uit Frans van Dongen  -  voorzitter; Jan Houtepen  -  
vicevoorzitter; Jenny Mulders  -  secretaris; Carool Kennes  -  penningmeester;  
Ton van der Poel  - werkgroep ROC en Activiteiten en Engelien van de Pas – 
Belangenbehartiging   

Voor onze gegevens zie pagina 18 of de website www.sb-riel.nl   
 
 

Ledenadministratie    Toon Schellekens 

 

Ouderenadviseur     Toon Schellekens 

      Engelien van de Pas  -  VOA in opleiding 

      Joop van Iperen  -  VOA in opleiding 
als vrijwilligers van het team Riel-Goirle 
 

Belasting invulhulp   Piet Drijvers  

als een van de vrijwilligers van het team Riel-Goirle 
 

Cliëntondersteuners (CO) 
Heeft u hulp nodig neem dan contact op met het secretariaat – wij verwijzen u naar een van 
CO’s van het team vrijwilligers Riel-Goirle 
 

Boekenkast Leybron   Ria van Gulik 
 

Coördinatie magazine ONS en nieuwsbrieven    
 Theo Smulders en Toon Schellekens 
 

Bezorgers magazine ONS en nieuwsbrieven   
Henk Aerts  Antoon de Jong 
Ad van Bavel Arie Kolleman 
Lia Baans Lia Krijnen 
Ria van Beek-Oomen Theo Smulders 
Riet van Eijck Theo Verhoeven 
Ria van Gestel  Marian Wesel 
Toon Graafmans Han Wouters 
  
 

KBO Kring Beekland 
bestuurslid/lid kringraad    Frans van Dongen 
 

Kunstkring  
Coördinator/contactpersoon Mart Janssens 

Penningmeester   Christ Buiks 
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Website      www.sb-riel.nl  
Webmaster    Siem Maas  

 
 

Werkgroep ROC (Recreatie, Ontspanning en Cursussen) en 
Activiteiten  
Bestuurslid Werkgroep ROC en Activiteiten Ton van der Poel.  

Gegevens van overige leden – zie  website www.sb-riel.nl 
 

Werkgroep Wonen   
Voorzitter/contactpersoon Jan Timmermans.  
 
 

Wanneer vinden de terugkerende activiteiten plaats en wie kunt u 
hiervoor benaderen  
(Bewaar deze gegevens zodat u ze bij de hand heeft als u iets wilt weten over een van de 
(terugkerende) activiteiten) 
 

55+ verwen dag  
In het kader van de door de Verenigde Naties uitgeroepen “Internationale dag van de 
Ouderen” -  wordt jaarlijks in oktober de 55+ verwen dag georganiseerd.  
Informatie bij Jozef van den Corput, telefoon 013 518 1796 of per mail 
boerenschuur@planet.nl 
 

Bingo   
2e vrijdag van de maand van 14.00 – 16.00 uur in de Leybron – bingomaster  
Marcel Vermeulen.  
Informatie bij Nelly van Bavel, telefoon 013 518 1266 of per mail bavelva@xs4all.nl 
of bij Riet de Jong, telefoon 013 518 1338 
 

Fietsen  
Het hele jaar door bij goed (fiets-)weer op woensdag; vertrek 13.00 uur op 
Dorpsplein.  
Informatie bij Han Wouters, telefoon 013 518 1671 of per mail 
hanwouters@hotmail.com 
 

Jeu de boules  
Donderdag vanaf 13.30 uur op de banen achter het Dorpsplein aan de Oude 
Tilburgsebaan. 
Informatie bij André Wesel, telefoon 013 518 1537 / 06 539 42 464 of per mail 
andrewesel@hotmail.com      
 

Kaarten en spelletjesmiddag   
Maandag van 13.30 – 16.30 uur in de Leybron.   
Informatie bij Rina de Bruijn, telefoon 013 518 1852 

http://www.sb-riel.nl/
mailto:andrewesel@hotmail.com
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Koersbal   
Vrijdag van 14.00 – 16.30 uur, behalve de 2e vrijdag van de maand in de Leybron. 
Informatie bij Nelly van Bavel, telefoon 013 518 1266 of per mail pbavelva@xs4all.nl 
 

Schilderen/tekenen  
Maandag van 19.30 – 22.00 uur in de Leybron.  
De kosten per les bedragen € 5,-; deelnemers betalen gezamenlijk de zaalhuur. 
Informatie bij Toos Heeffer, telefoon 06 222 64 424 of per mail 
Toos.heeffer@gmail.com 
 

Wandelen  
Woensdag - afstand 6 á 7 km - vertrek 09.30 uur bij de Leybron; iedereen is welkom. 
Informatie bij Corry Hovers, telefoon 013 518 1575 of 06 396 91 445 of per mail 
corry_hovers@hotmail.com 
 
 

“Meer Bewegen voor Ouderen”  
Seniorengym  
Maandag van 10.00 – 11.00 uur in de Leybron. 
Informatie bij Toon Schellekens, telefoon 013 518 1449 
 

Yoga  
Dinsdag van 08.45 – 09.45 uur en van 10.00 – 11.00 uur in de Leybron. 
Informatie bij Jo Bekkers, telefoon 013 518 1732  
 
 

Gegevens bestuur     
 

Frans van Dongen    voorzitter    
voorzitter@sb-riel.nl  telefoon 013 518 1391 of 06 384 44172  
 

Jan Houtepen   vicevoorzitter   
vicevoorzitter@sb-riel.nl  telefoon 013 504 1687 
 

Jenny Mulders    secretaris     
secretariaat@sb-riel.nl     telefoon 013 518 1600  
   
Carool Kennes   penningmeester     
penningmeester@sb-riel.nl telefoon 013 518 1811 
 

Ton van der Poel   bestuurslid ROC en Activiteiten 
werkgroeproc@sb-riel.nl  telefoon 013 518 2379 
 

Engelien van de Pas  bestuurslid belangenbehartiging 
hcvandepas@gmail.com  telefoon 013 518 1793 
 

mailto:vicevoorzitter@sb-riel.nl
mailto:secretariaat@sb-riel.nl
mailto:penningmeester@sb-riel.nl
mailto:werkgroeproc@sb-riel.nl
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Voor verdere informatie over activiteiten, Nieuwsbrief, gegevens contactpersonen, 

bestuur etc., etc. verwijzen wij u naar onze website www.sb-riel.nl  
 

U kunt ons ook vinden op Facebook, dus like en volg ons     voor het allerlaatste 
nieuws 
 
 

Schrijfruimte voor vragen en notities 
 
  

http://www.sb-riel.nl/
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Met dank aan 
 
 
➢ al onze vrijwilligers 

 

➢ gemeente Goirle 

 

➢ Koopcentrum De Boerenschuur 

 

➢ SCAR/Leybron – bestuur en vrijwilligers 

 

➢ Annetje van Puijenbroek Stichting 

 

➢ Platform Welzijn en Gezondheid 

 

➢ en alle andere instellingen en/of individuelen die op enigerlei wijze hebben 

bijgedragen aan de belangenbehartiging van de senioren in de kern van Riel 

 

 
 

Het bestuur van Senioren Belangen Riel hoopt dat deze goede samenwerking tot in 
lengte van jaren zo mag blijven. 
 


