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Nieuwsbrief april/mei 2021  
 

 
 

Overleden in de afgelopen periode 
  
Afgelopen periode hebben wij afscheid genomen van twee van onze leden, te weten 

• de heer Mart Beerens op 22 maart 2021 op 74-jarige leeftijd 
• de heer Harrie Hutjens op 23 maart 2021 op 86-jarige leeftijd   
 
Wij wensen familie, vrienden en bekenden veel sterkte met dit verlies. 
 
 

Besluiten ALV (Algemene Leden-/jaarvergadering) 
Omdat de ALV ook dit jaar - vanwege de corona-beperkingen - niet kon doorgaan ontving u 
gelijktijdig met de vorige nieuwsbrief het jaaroverzicht over 2020.  
Wij vroegen u te reageren bij vragen/opmerkingen over het overzicht en/of financiële cijfers. 
Ook kon u reageren op het voorstel van de contributieverhoging per 01.01.2022 en de 
herbenoeming van Ton van der Poel - voor een volgende periode van drie jaar - en van 
Frans van Dongen - voor een maximale periode van één jaar. 
 
Wij ontvingen enkele reacties - hieronder beantwoorden wij de vragen/opmerkingen die wij 
kregen 
(1) in het financieel verslag van 2020 (op bladzijde 11) staat bij eigen bijdrage -/- kosten       

(= netto bedrag) in de kolom ontvangsten eerst koersbal en daarna bingo; bij de uitgaven 
is dit omgedraaid. De bedragen die achter de activiteit staan kloppen. 
Onze excuses als dit verwarrend was → wij maken een notitie om in het volgende 
overzicht de activiteit bij ontvangsten en uitgaven op dezelfde regel te vermelden 

(2) is het mogelijk om – ter vergelijking – niet alleen de begroting van komend jaar, maar ook 
die van het lopende jaar te vermelden.  
Ook deze suggestie nemen wij mee voor het volgende overzicht 

(3) op de vraag over de herbenoeming van de voorzitter – Frans van Dongen – voor een 
maximale periode van één jaar, heeft de voorzitter betrokkene per mail geïnformeerd 
over de achtergrond van deze beslissing. Dit werd door betrokkene geaccepteerd.  

 
Aangezien er geen verdere vragen/reacties waren stellen wij vast dat u akkoord bent met het 
jaaroverzicht, financiële verslag 2020 en de begroting 2022. 
De leden van de kascontrole commissie – de heer Henk Aerts en mevrouw Agnes Funk-
Hoedemaker -  hebben hun goedkeuring gegeven aan de financiële verslaglegging 2020 – 
wij danken hen voor hun bijdrage.  
 
Henk Aerts heeft twee jaar de kascontrole uitgevoerd, dus is aftredend  -  Henk dank je wel. 
Wilt u volgend jaar – samen met Agnes Funk-Hoedemaker – de kascontrole commissie 
vormen?? Stuur dan een mailtje naar secretariaat@sb-riel.nl 
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Hieronder de besluiten op een rijtje  
➢ jaaroverzicht activiteiten etc. – geen opmerkingen → dus goedgekeurd 
➢ financieel verslag 2020 en begroting 2022 → goedgekeurd 

Hiermee is de penningmeester gedechargeerd voor het uitvoeren van de financiën. 
➢ contributieverhoging per 01 januari 2022 met € 1,- per persoon per jaar; contributie wordt 

dan € 25,- per persoon per jaar 
➢ herbenoeming Ton van der Poel – bestuurslid Werkgroep ROC en Activiteiten – voor een 

volgende periode van drie jaar 
➢ herbenoeming Frans van Dongen – voorzitter – voor een maximale periode van één jaar  
➢ aftredend Jan Houtepen – vicevoorzitter - omdat Jan de maximale periode als bestuurslid 

(volgens advies van KBO-Brabant) heeft bereikt. 
Jan nogmaals dank voor al je inzet voor SB-Riel 

 
Het jaaroverzicht staat – als u dit nog een keertje wilt doornemen – inmiddels op de website 

www.sb-riel.nl onder tabblad Organisatie. Onderaan staat Algemene Ledenvergadering; 
als u daar op klikt vindt u het jaaroverzicht onder de naam “Jaaroverzicht 2020/2021”  
   
 

Vacatures  
In bovenstaande besluitenlijst heeft u gelezen dat de voorzitter Frans van Dongen voor een 
periode van maximaal één jaar herkozen is. Volgend jaar – april 2022 – is Frans definitief 
aftredend; dus zijn wij op zoek naar een opvolger.  
Wilt u hier meer over weten of heeft u vragen en/of interesse neem dan contact op met Frans 

via 013 518 1391 of 06 384 44172 of via voorzitter@sb-riel.nl 
 
U kunt – desgewenst – nu al aan de slag binnen het bestuur als vicevoorzitter.  
Er is dan voldoende tijd om u in te werken, zodat u in de komende periode kennis kunt 
maken met alle inns en outs van SB-Riel - wij wachten op uw telefoontje of mailtje!!!!!!!!! 
 
Heeft u interesse/belangstelling voor een andere bestuursfunctie binnen SB-Riel, ook dan 
zijn er mogelijkheden. Ook hiervoor kunt u contact opnemen met de voorzitter of secretaris 

Jenny Mulders via 013 518 1600 of secretariaat@sb-riel.nl 
  
 
Ook zoeken wij kandidaten voor Cliëntondersteuning - ter versterking van het team van 
KBO-Goirle en SB-Riel.  
Beide afdelingen maken zich sterk voor het ondersteunen van mensen om zo lang mogelijk 
thuis te kunnen blijven wonen. Als u bijvoorbeeld zorg, dagbesteding of hulpmiddelen nodig 
heeft, kunt u aankloppen bij ’t Loket binnen onze gemeente. Bij een hulpvraag kunt u ter 
ondersteuning een beroep doen op een van de cliëntondersteuners van het team van KBO-
Goirle en SB-Riel binnen onze gemeente; je hoeft het immers niet alleen te doen.  
 
Vanwege vertrek van een van de twee cliëntondersteuners zoeken we versterking - wie wil 
zich hiervoor inzetten? Als cliëntondersteuner help je de cliënt met het helder formuleren van 
vragen: ‘Waar loop ik precies tegenaan? en ‘Hoe wil ik dit oplossen?’.  
U adviseert en ondersteunt bij gesprekken of procedures voor het oplossen van kwesties 
over zorg en welzijn in het kader van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) in over-
leg met de Gemeente en Zorgverlener. De cliëntondersteuner staat naast de cliënt om 
zijn/haar belangen te behartigen.  
 

http://www.sb-riel.nl/
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KBO-Brabant zorgt voor opleiding, bijscholing en informatie over actuele ontwikkelingen 
zodat de cliëntondersteuner deskundig kan (blijven) functioneren.  
Bent u degene die wij zoeken? Meld u aan bij de voorzitter – Frans van Dongen – via  

013 518 1391 of 06 384 44172 of voorzitter@sb-riel.nl 
 
 

Tip – cadeau voor moederdag of vaderdag?? 
Heeft u al een cadeau voor moederdag en/of vaderdag?  
Nog niet of weet u nog niet wat u gaat geven → misschien is een cadeaukaart voor een 
lidmaatschap van één jaar van onze vereniging een idee.  

Wilt u meer weten → kijk op onze website www.sb-riel.nl of stuur een mailtje met uw vraag 

naar het secretariaat via secretariaat@sb-riel.nl 
 
 

Algemeen   
Nog even volhouden …..……. een of twee maanden en dan gaan we weer van start.  
Velen van u zullen al een of twee keer gevaccineerd zijn of deze en volgende maand de 
nodige injecties krijgen. Daarna is elkaar ontmoeten weer veilig en wij nemen aan dat de 
Leybron dan weer open kan. 
In onze volgende nieuwsbrief zullen we – hopelijk - al wat concreter (kunnen) worden; wij 
zien er in elk geval naar uit u allen weer te ontmoeten. 
 
 

Agenda terugkerende activiteiten en Service-informatie   
 

• Maand agenda    
Toen wij de nieuwsbrief moesten aanleveren voor het drukwerk was nog niet bekend of 
er versoepelingen komen en zo ja, welke. Dus het zou kunnen dat de Leybron vanaf eind 
april/begin mei 2021 (deels) opengaat ALS dit is toegestaan.  
Ook weten wij op dit moment niet wat dan de voorwaarden zijn, dus kunnen we ook (nog) 
niet aangeven of de activiteiten in de Leybron weer kunnen worden opgestart.  
Neemt u deel aan een van de activiteiten in de Leybron, dan hoort u via uw docente/ 
contactpersoon wanneer de activiteit weer wordt opgestart/begint 
 

• Boekenkast/Bibliotheek Leybron   
Tijdens de periode dat de Leybron is gesloten, kunt u alleen op woensdagmorgen 
tussen 10.00 – 11.00 uur gebruik maken van de boekenkast/bibliotheek.  
Uiteraard met in achtneming van de geldende richtlijnen – dus verplicht mondkapje 
dragen, 1,5 meter afstand houden en maximaal één persoon gelijktijdig bij boekenkast.  

 
 

Hulp nodig of wilt u hulp aanbieden ?  
 

• Cliëntondersteuners   
Wilt u hulp bij uw gesprekken met ’t Loket in het kader van de Wet Maatschappelijke 

Ondersteuning (Wmo) neem contact op met het secretariaat secretariaat@sb-riel.nl 
of telefonisch 013 518 1600  

 
 

http://www.sb-riel.nl/
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• Dorpscollectief Riel (DCR)        
Voor andere hulpvragen kunt u telefonisch contact opnemen met Dorpscollectief Riel via  

06 386 92845 
 
 

Wilt u meer informatie → bezoek dan onze website www.sb-riel.nl    
Hier vindt u ook deze Nieuwsbrief; de laatste informatie; de contactpersonen voor de diverse 
activiteiten en gegevens van het bestuur.  

Like en volg ons ook op Facebook      
 
 

De volgende Nieuwsbrief verschijnt in de week van 25 mei 2021 
Copy aanleveren tot uiterlijk 2 weken vóór verschijningsdatum bij het secretariaat via  

secretariaat@sb-riel.nl        
 
  
 
Het bestuur behoudt zich het recht voor aangeleverde copy aan te passen of te besluiten 
deze niet of slechts deels te plaatsen. 


