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aangesloten bij KBO-Brabant

Algemene ledenvergadering
donderdag 22 april 2021
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
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Agenda ALV Senioren Belangen Riel
Punt
1
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11

Onderwerp

Staat op blad

Opening door de voorzitter
Mededelingen voorzitter/bestuur
Vaststelling agenda vandaag
Terugblik op 2020 – inclusief 60 jarig jubileum
Jaarverslag 2020
2020 in vogelvlucht – een korte terugblik
Bestuursactiviteiten
Mutaties in vrijwilligersbestand
Werkgroepen en Kunstkring
Kort overzicht terugkerende activiteiten
Algemene ondersteuning (Cliëntondersteuners, Vrijwillige

4
7

8
9
10

Ouderen Adviseurs, Belasting invulhulp, boekenkast/bibliotheek)

12
13

Financieel jaarverslag 2020
Kascontrolecommissie – verslag en verkiezing nieuw lid

11
12

volgend jaar

14
15

16
17
18

Vaststellen begroting en contributie 2022
Bestuursverkiezing
•
•

aftredend en niet herkiesbaar Jan Houtepen – vicevoorzitter
aftredend en herkiesbaar voor volgende periode van 3 jaar
Ton van der Poel - bestuurslid ROC en Activiteiten

•

aftredend en voor een periode van maximaal één jaar herkiesbaar
Frans van Dongen – voorzitter

Herbenoeming Ton van der Poel en Frans van Dongen
Rondvraag
Sluiting
Organisatiestructuur Senioren Belangen Riel
Overzicht terugkerende activiteiten en verantwoordelijke
contactpersonen (bewaarbijlage)
Gegevens bestuur (bewaarbijlage)

13
14

15
17
18
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Eerste Paasdag – zondag 04 april 2021 herdenken wij tijdens de Eucharistieviering
onze overleden leden van de afgelopen
periode

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 2020/2021
02.02.2020
21.04.2020
05.05.2020
augustus 2020
24.10.2020
27.10.2020
23.11.2020
02.01.2021
26.01.2021
31.01.2021

4.

de heer Jan Schellekens
de heer Jan Bertens
mevrouw Marga van de Westelaken
de heer H. van Lankveld
mevrouw Nelleke Janssens – Van den Broek
de heer Alphons van Gestel
mevrouw Zus Vermeer – Hermans
de heer Cees Vromans
de heer Harrie Kools
mevrouw Francien van de Kamp - Kock

Terugblik op het jaar 2020

(Opgemaakt door Jenny Mulders – secretaris SB-Riel)

2020 gaat de boeken in als het jaar van de wereldwijde corona-pandemie.
Begin 2020 brak het virus uit in China en verspreidde zich binnen de kortste keren
over de gehele wereld; ook Europa en Nederland werden zwaar getroffen.
Dit betekende dat de overheid – in samenspraak met het RIVM – drastische maatregelen aankondigde vanaf medio maart 2020 om verspreiding van het virus te voorkomen; Nederland ging in een zogenaamde intelligente lockdown.
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Restaurants, cafés, verenigingshuizen, sportscholen, sportclubs, buurthuizen, etc.
gingen allemaal dicht. Er mochten geen bijeenkomsten met meerdere aanwezigen
plaatsvinden en nog een aantal andere maatregelen.
Iedereen werd geadviseerd zoveel mogelijk thuis te blijven, vaker handen te wassen,
als je zelf of een van je huisgenoten ziek (verkouden/griep/koorts) bent/is in zogenaamde thuisquarantaine te gaan. En belangrijk was om 1,5 meter afstand houden.
Alles bij elkaar behoorlijk ingrijpend - dus ook voor ons en onze activiteiten had dit
gevolgen. Alle geplande en structurele activiteiten – zowel binnen als buiten – gingen
vanaf 16 maart 2020 niet meer door. Rond augustus waren er enkele versoepelingen
en konden sommige activiteiten – gelukkig - weer worden opgestart.
De geplande Algemene leden-/jaarvergadering (ALV) donderdag 23 april 2020 kon
ook geen doorgang vinden. In eerste instantie hadden wij de hoop dat het na enkele
maanden voorbij zou zijn, zodat we in de loop van 2020 alsnog de ALV konden
organiseren. Echter medio 2020 werd duidelijk dat de situatie nog lange(re) tijd zou
gaan duren, waarop wij besloten de belangrijkste punten – waarvoor de aanwezige
leden tijdens de ALV goedkeuring moeten geven - via de nieuwsbrief juni 2020 aan u
voor te leggen.
Hierop kwam geen reactie, dus hebben wij in de nieuwsbrief van juli/augustus 2020
vastgesteld dat u akkoord was met het jaaroverzicht, het financiële verslag 2019 en
de begroting 2021. De besluiten op een rijtje
• jaaroverzicht activiteiten etc. en financieel verslag 2019 goedgekeurd; de
penningmeester is hiermee gedechargeerd voor het beheren van de financiën.
• begroting 2021 goedgekeurd met de opmerking dat de voorgestelde contributieverhoging per 01 januari 2021 NIET doorgaat
• mevrouw Engelien van de Pas benoemd als bestuurslid met als speciaal aandachtsgebied Belangenbehartiging.

Mutaties in vrijwilligersbestand
Tijdens de ALV geven wij een overzicht van de mutaties in het vrijwilligersbestand in
het afgelopen jaar. Omdat de ALV niet doorging - hieronder het overzicht - in 2019
waren volgende mutaties.
Nieuwe vrijwilligers → bezorger - Ad van Bavel; VOA’s in opleiding Engelien van de
Pas en Joop van Iperen; contactpersoon jeu de boules André Wesel
Ook zijn enkele vrijwilligers gestopt t.w. coördinator seniorengym Han de Graaf Han – dank je wel. Corry Hovers als contactpersoon jeu de boules en Werkgroep
ROC (Corry blijft contactpersoon wandelen) en Marga van de Westelaken (†) – bezorger.
Vanwege de beperkingen/maatregelen besloten we dit jaar geen Paaseieren uit te
reiken. In plaats daarvan kreeg u - omstreeks de vakantie periode - een kleine
traktatie in de vorm van een Tony Chocolonely reep; uit de reacties constateren wij
dat dit door u op prijs werd gesteld.
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60 jarig jubileum
In 2020 bestond onze vereniging 60 jaar; de oprichting was 06 september 1960.
Door de heer Jan de Rooij waren posters ontworpen die op veel plaatsen in Riel
werden opgehangen om de aandacht op ons jubileum en de activiteiten te vestigen;
Jan nogmaals heel hartelijk bedankt.
Samen met een aantal contactpersonen hadden wij een leuk programma opgesteld
voor dit jubileum; door sommigen was er al veel tijd en energie in gestoken, MAAR
……. ook hier was corona een grote spelbreker.
We begonnen de viering van ons jubileumjaar voortvarend met het jubileum koersbal
toernooi vrijdag 07 februari 2020; zo’n 35 gasten togen naar de Leybron. Na een
woord van welkom door de voorzitter en tekst en uitleg door 2 ervaren spelers uit
Gilze gingen we aan de slag.
Koersbal wordt gespeeld met vier spelers per ronde; twee aan twee vormen zij een
koppel en natuurlijk is het de bedoeling meer punten te behalen dan de tegenstanders. Na afloop werden de punten geteld en kregen de winnaars van de eerste,
tweede en derde plaats een prijsje. De deskundigen uit Gilze en de contactpersoon –
die alles had georganiseerd – kregen resp. een attentie en een bloemetje.
In de pauze was er koffie/thee met iets lekkers en na afloop werd er - onder het
genot van een hapje en drankje - nagepraat en de ervaringen uitgewisseld.
Een geslaagde start van ons jubileumjaar.
We keken allemaal uit naar de overige activiteiten, maar helaas konden deze door de
opgelegde beperkingen niet doorgaan. Zo vervielen de gezinswandeling zaterdag
28 maart en de kunstveiling in het weekend van 18/19 april.
In het kader van Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO) zouden leden van senioren
gym een demonstratieles geven en aan de yogales konden belangstellenden deel
nemen. Hoofdactiviteit van MBvO was de workshop van Olga Commandeur – zij
presenteert het TV-programma “Nederland in beweging” – maar ook deze activiteiten
vervielen. Hetzelfde gold voor het jeu de boules toernooi in mei en de fiets 3-daagse
in juni 2020.
Vanwege de beperkingen niet met meerdere mensen bij elkaar, 1,5 meter afstand,
een aantal locaties gesloten, etc., etc. besloten wij de geplande zomer-activiteiten en
de jaarlijkse zomer-/dagreis eveneens niet te laten doorgaan.
Ook de jubileumbijeenkomst/-viering 16 september 2020 verviel vanwege de onzekerheid over wat wel/niet mag – en omdat we geen enkel risico wilden lopen.
In september 2020 liep het aantal besmettingen weer op met als gevolg dat er werd
aangedrongen op het opvolgen van de richtlijnen. Daarna volgde nog enkele keren
verscherping van de maatregelen en sluiting van de horeca.
Omdat wij - bestuur SB-Riel - van mening waren dat de gezondheid van iedereen
veel belangrijker is dan de viering van ons jubileum, besloten wij de nog resterende
jubileum activiteiten - bingo 09 oktober en kaarttoernooi 07 november - eveneens
niet te laten doorgaan.
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Hetzelfde gold voor de Kerstbijeenkomst 19 december; ook deze kon (helaas) niet
doorgaan. Om u toch een hart onder de riem te steken in dit lastige jaar, waarbij
praktisch geen activiteiten konden plaatsvinden – ontving u bij de laatste nieuwsbrief
2020 een kerst-/puzzelkrant met een woordje van de voorzitter, kerstverhaal, uiteraard enkele puzzels en recepten voor hartverwarmende drankjes in deze donkere
periode. Daarnaast ontving u een kerstpakketje (één per huisadres) met enkele
versnaperingen om de feestdagen en (lange) wintermaanden door te komen.
Ook deze jaarafsluiting werd door u – afgaande op het aantal leuke en positieve
reacties die wij ontvingen – zeer op prijs gesteld.

5.

Jaarverslag 2020

Gedurende het afgelopen jaar overleden 13 leden, meldden zich 12 leden af (opgezegd en/of verhuisd) en kregen we 8 nieuwe leden erbij.
Per 31 december 2020 hadden we in totaal 323 leden
De verdeling in ledenaantal is → vrouwen 178 en mannen 145; er zijn dus meer
vrouwen lid van onze vereniging. Bij de gemiddelde leeftijd zijn de mannen iets ouder
nl. 77,06 jaar tegenover 76,88 jaar.

6.

2020 in vogelvlucht - een korte terugblik

Zoals al aangegeven konden een groot aantal activiteiten niet doorgaan vanwege de
corona perikelen. Desondanks hebben wij wel genoten van de twee activiteiten die
nog wel doorgingen, te weten
• Samen uit eten in februari bij Den Overkant
• in september de jaarlijkse “dank je wel activiteit” voor onze vrijwilligers.
Ook dit moest allemaal anders; we gingen met z’n allen naar Gasterij De
Commanderie en genoten van een voortreffelijke brunch en het zeer aangename
weer. Ondanks alle beperkingen was het toch een zeer geslaagde vrijwilligersmiddag 2020
Het magazine ONS (magazine van KBO Brabant) werd - ondanks alle
coronamaat-regelen - 11 keer tezamen met onze nieuwsbrief bij u bezorgd,
Het bestuur bedankt alle vrijwilligers voor hun inzet bij de organisatie van
activiteiten en het bezorgen van bladen, nieuwsbrieven, folders, etc.

7.

Bestuursactiviteiten

Vanwege de coronaperikelen waren ook de bestuursactiviteiten dit jaar anders dan
anders. Enkele maanden was het niet mogelijk bij elkaar te komen, dus konden geen
fysieke vergadering(en) plaatsvinden. Dit gold zowel voor onze eigen bestuurs
vergaderingen als voor bijeenkomsten met anderen.
In principe vergadert het bestuur één keer per maand; in de maanden dat we niet bij
elkaar mochten komen of toen de Leybron was gesloten – ging alles per mail.
De voorzitter bezocht de vergaderingen van Kring Beekland.
We hebben afgelopen jaar twee keer overleg gehad met de collega’s van KBO-Goirle
en één keer met de wethouder over lopende zaken.
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8.

Mutaties in vrijwilligersbestand

Ook afgelopen jaar zijn sommige vrijwilligers gestopt met hun activiteiten.
Gelukkig hebben zich ook een aantal nieuwe vrijwilligers gemeld.
Vrijwilligers die gestopt zijn
➢ Toon Schellekens in oktober/november 2020 als leden administrateur en coördinator verspreiding ONS en nieuwsbrieven. In de loop van 2020 is Toon gestopt
als VOA (Toon blijft contactpersoon seniorengym en lid Werkgroep Wonen)
➢ Ria van Gestel - Lia Baans en Toon Graafmans als bezorger nieuwsbrief en
ONS resp oktober/november en per 01 januari 2021
➢ Jo Bekkers per januari 2021 als contactpersoon yoga
Wij danken hen voor hun inzet in de afgelopen periode/jaren.
Nieuwe vrijwilligers
➢ Martin Brouwers heeft va. Oktober/november 2020 het stokje overgenomen van
Toon Schellekens als ledenadministrateur en coördinator verspreiding ONS en
nieuwsbrieven
➢ nieuwe bezorgers vanaf 01 januari 2021 Toon Schellekens - Meta
Schipperheijn – Ad Verhoeven en Diny Verhoeven
➢ Ton van Gulik verzorgt vanaf 01 januari 2021 - samen met Ria - de boekenkast/
bibliotheek in de Leybron
➢ Lia Krijnen vanaf januari 2021 contactpersoon yoga
Wij verwelkomen onze nieuwe vrijwilligers en wensen hen succes

9.

Werkgroepen en Kunstkring

Werkgroep ROC en Activiteiten
Van de activiteiten die de leden van Werkgroep ROC en Activiteiten (Recreatie,
Ontspanning en Cursussen) gepland of in voorbereiding hadden kon – door de
uitbraak van corona – alleen Samen uit eten in februari 2020 doorgaan.
Alle overige activiteiten – dus ook de zomeractiviteiten en de jaarlijkse dagreis werden geannuleerd.
Een aantal leden van de Werkgroep is tevens contactpersoon/coördinator 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. gemeente over diverse
relevante zaken mbt wonen, veiligheid, etc. U kunt hun advies vragen over allerlei
zaken betreffende wonen bijvoorbeeld woningaanpassing.
Jan Timmermans en de voorzitter hebben in 2020 deelgenomen aan een frequent
overleg over bouwplannen in het centrum van Riel (Coremans/De Rooij). Dit heeft
geleid tot een plan dat bij de gemeente is ingediend en in procedure is.
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Verder zijn een aantal senioren aangesloten bij de CPO Riel, zodat zowel senioren
als starters hier een mooie woonplek kunnen vinden.

Kunstkring
Ook hiermee begonnen we voortvarend in januari 2020 met een toelichting op het
thema film m.n. bewegende foto’s en beelden. In de volgende bijeenkomst werd de
rol van de regisseur nader voor het voetlicht gebracht. Daarna kwam een filmdeskundige/docent van de filmacademie in Amsterdam, die tekst en uitleg gaf over
wat er allemaal komt kijken bij bijv. het regisseren van een film.
De volgende bijeenkomst kregen we een inleiding in toneel/toneelspelen en een
demonstratie hoe het er bij een repetitie aan toe gaat. Begin maart hadden we de
laatste bijeenkomst – een tipje van de sluier over de weg naar het modernisme in de
20e eeuw. En toen kwam corona en gingen bijeenkomsten en bezoeken aan musea
etc. niet meer door

10.

Kort overzicht terugkerende activiteiten 2020

Bingo
Normaal gesproken 2e vrijdag van de maand bingomiddag. Maar bingo is in de
Leybron en die was een groot deel van het jaar gesloten vanwege de beperkingen
als gevolg van corona.

Fietsen
In 2020 begonnen we enthousiast met onze woensdagmiddagfietstochtjes en maakten al plannen om weer een driedaagse fietsvakantie te houden.
In samenwerking met een verzekeringsmaatschappij en fietstechnici hebben we drie
middagen zitten brainstormen over het voorkomen van fietsongevallen. Er gebeuren
nogal veel fietsongevallen met senioren en met senioren met e-bikes; gelukkig heeft
onze fietsclub dat nog nooit meegemaakt.
Het plan was dat er ook een praktijkles “Leren Fietsen" zou volgen; maar door
corona is dat nog steeds niet doorgegaan
Toch hebben we bijna het hele jaar op woensdagmiddag in kleine groepjes gefietst.
Het was wel jammer dat ook horecazaken gesloten waren. Maar met een koffiekan
en/of een ander drankje was het gezellig aan een picknicktafel in de buitenlucht.
En fietsend konden we ons ook aan de anderhalve meterregel houden.
Iedereen mag op woensdagmiddag meefietsen. Of u met een e-bike of een gewone
fiets bent, we houden altijd rekening met elkaar, qua tempo en afstand.
Start van de fietstocht woensdagmiddag om 13.00 uur vanaf het Dorpsplein.

Jeu de boules
Elke donderdagmiddag spelen ongeveer 20 deelnemers 3 – 4 wedstrijdjes; tussen
door nemen we – op eigen kosten - een consumptie bij de Leybron.
Wilt u ook een keertje meespelen, kom donderdagmiddag naar de Oude
Tilburgsebaan
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Koersbal
Net als bingo wordt koersbal ook in de Leybron gespeeld. Dus helaas konden de
spelers/speelsters heel weinig in actie komen vanwege de sluiting.

Wandelen
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 meewandelen.

11.

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 gediplomeerde Cliëntondersteuners (CO),
een aantal Vrijwillige Ouderen Adviseurs (VOA) en Belasting invulhulpen.
Tevens kunt u gebruik maken van de diensten van de Formulierenbrigade.
Hieronder in het kort wat de ondersteuners voor u kunnen doen

Cliëntondersteuners (CO)
Ondersteunen u bij een aanvraag op grond van de Wmo (Wet Maatschappelijke
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 invullen van uw belastingaangifte en aanvragen/aanpassen van huur-/zorgtoeslag kunt u een beroep doen op een belasting invulhulp.
Wilt u meer weten, neem dan contact op met de KBO-coördinator 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.

Boekenkast/Bibliotheek
In de Leybron – naast de bar - staan twee goedgevulde boekenkasten, waar u zo
een boek uit mee kunt nemen; veel bezoekers maken hiervan gebruik.
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Er vindt geen registratie/controle plaats en er is geen verplichting om de boeken
binnen een bepaalde periode terug te brengen.
Om de boekenkast actueel te houden vragen wij u boeken - die u heeft gekregen/
gekocht en niet wilt bewaren - bij de kast te zetten. De boeken dienen uiteraard wel
in goede staat te zijn, dus geen beduimelde exemplaren of boeken met (koffie)vlekken, etc. 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/bibliotheek.
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.

12.

Financieel verslag 2020

Verlies- en winstrekening 2020 (bedragen in €)
Ontvangsten
contributie
subsidie gemeente
rente
donaties

2020
Uitgaven
7.762,- afdracht contributie
KBO-Brabant
1.900,- kosten bestuur
2,- kosten vrijwilligers
1.783,- bankkosten
algemene kosten
kosten ICT
themadag(en)
administratie-/kopieerkosten
abonnementen
verzekering Leybron

Eigen bijdrage -/- kosten (= netto bedrag)
koersbal
104,- bingo
bingo
114,- koersbal
Kerstsponsoring via KBO200,- kerstattentie
Brabant
samen uit eten
Meer Bewegen voor Ouderen

Totaal

Resultaat
11.865,- Totaal

2020
4.020,279,482,127,586,178,110,1.451,8,16,-

183,237,3.375,20,788,-

5,11.865,-

Huur Leybron € 1.142,- zit in diverse kostenposten
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13.

Kascontrolecommissie

Betreft: Verslag kascontrole commissie
Rekening en verantwoording over boekjaar 2020.
Door ons werd op donderdag 04 februari 2021 de controle verricht op de financiële
administratie over 2020.
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
Henk Aerts

was getekend Henk Aerts

Agnes Funk-Hoedemaker

was getekend Agnes Funk-Hoedemaker

Verkiezing nieuw lid kascontrole commissie
De heer Henk Aerts is – na 2 jaar - aftredend; dus vragen wij een nieuw lid voor de
kascontrole commissie.
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14.

Vaststellen begroting en contributie 2022

Het bestuur stelt onderstaande begroting voor; deze wordt tijdens de vergadering
toegelicht
Voorstel begroting 2022
Inkomsten
contributie
subsidie gemeente
donaties
rente
Bijdragen voor
samen uit eten/reizen
bingo
kerst
koersbal
overige ontvangsten/cursussen
zomer-activiteiten
Meer Bewegen voor Ouderen
Totaal
Uitgaven
afdracht contributie
bestuurskosten (inclusief reprokosten)
samen uit eten/reizen
publiciteit
cursussen en voorlichting
zomer-activiteiten
ontspanning
overige kosten ICT
kerst
algemene kosten
Meer Bewegen voor Ouderen
Totaal
Resultaat (inkomsten -/- uitgaven)

Bedragen in €
7.700,1.800,0,2,5.500,500,1.400,400,0,500,6.000,23.802,-

4.100,3.000,5.900,500,200,700,1.000,250,2.000,150,6.000,23.800,2,-

Het bestuur stelt de algemene vergadering voor de contributie per 1 januari 2022
– 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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15.

Bestuursverkiezing

De heer Jan Houtepen – vicevoorzitter – heeft 9 jaar een bestuursfunctie bekleed
binnen Senioren Belangen Riel. Dit is – volgens de adviezen/richtlijnen van KBOBrabant – de maximale periode, dus is Jan aftredend en niet herkiesbaar.
Wij danken Jan voor zijn multi-inzetbaarheid en de vele werkzaamheden die hij voor
SB-Riel heeft gedaan.
Ton van der Poel – bestuurslid Werkgroep ROC en Activiteiten – is aftredend en stelt
zich voor een volgende periode van 3 jaar herkiesbaar.
Frans van Dongen – voorzitter – is aftredend en wil nog voor een periode van
maximaal één jaar verder gaan

16.

Herbenoeming Ton van der Poel en Frans van Dongen
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.

17.

Rondvraag

18.

Sluiting
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Organisatiestructuur Senioren Belangen Riel
Het bestuur bestaat uit Frans van Dongen - voorzitter; Jan Houtepen - vicevoorzitter ((tot ALV april 2021); 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 tot 01.01.2021
Vanaf 01.01.2021 Martin Brouwers

Ouderenadviseur

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/Bibliotheek
Leybron

Ria en Ton van Gulik

Coördinatie magazine ONS en nieuwsbrieven
Toon Schellekens (tot 01.01.2021); Martin Brouwers (vanaf 01.01.2021)
en Theo Smulders

Bezorgers magazine ONS en nieuwsbrieven
Henk Aerts
Ad van Bavel
Lia Baans (t/m 31.12.2020)
Ria van Beek-Oomen
Riet van Eijck
Ria van Gestel (t/m november 2020)
Toon Graafmans (t/m 31.12.2020)
Antoon de Jong
Arie Kolleman

Lia Krijnen
Toon Schellekens (vanaf 01.01.2021)
Meta Schipperheijn (vanaf 01.01.2021)
Theo Smulders
Ad Verhoeven (vanaf november 2020)
Diny Verhoeven (vanaf november 2020)
Theo Verhoeven
Marian Wesel
Han Wouters
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KBO Kring Beekland
bestuurslid/lid kringraad

Frans van Dongen

Kunstkring
Coördinator/contactpersoon
Penningmeester

Mart Janssens
Christ Buiks

Website
Webmaster

www.sb-riel.nl
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.
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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 pbavelva@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

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

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 Lia Krijnen, telefoon 013 518 1725 / 06 214 95440
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Gegevens bestuur
Frans van Dongen
voorzitter@sb-riel.nl

voorzitter
telefoon 013 518 1391 of 06 384 44172

Jenny Mulders
secretariaat@sb-riel.nl

secretaris
telefoon 013 518 1600

Carool Kennes
penningmeester@sb-riel.nl

penningmeester
telefoon 013 518 1811

Ton van der Poel
werkgroeproc@sb-riel.nl

bestuurslid ROC en Activiteiten
telefoon 013 518 2379

Engelien van de Pas
voa@sb-riel.nl

bestuurslid belangenbehartiging
telefoon 013 518 1793

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
nieuws

voor het allerlaatste
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Schrijfruimte voor vragen en notities

Met dank aan
➢ al onze vrijwilligers
➢ gemeente Goirle
➢ Koopcentrum De Boerenschuur
➢ SCAR/Leybron – bestuur en vrijwilligers
➢ 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.
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