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Mail adres kbo-veldhoven-dorp@leaweb.nl

Nieuws uit het bestuur 7 maart 2022
Je merkt aan alles en iedereen dat de lente komt, mensen
knappen op na een saaie, natte winter.
We hebben goed bericht: Henk van Hak is aangeschoven omdat 
hij erover nadenkt lid van ons bestuur te worden. Dit is de 1e 

stap naar zijn lidmaatschap hopen wij.

De Seniorenraad en de kring van de KBO-Veldhoven zijn weer 
in gesprek gegaan om op sommige punten een samenwerking 
aan te gaan. Er blijven problemen als woningnood en te weinig 
zorgpersoneel voorkomen in Veldhoven. Hoe groter de groep is 
die hierover praat hoe belangrijker we worden voor de gemeen-
te als gesprekspartner.

Op 1 april is de jaarvergadering. Voor het eerst in 2 jaar mogen 
we weer op volle sterkte leden uitnodigen. Ik hoop dat het druk 
wordt. Als toetje na de corona-periode hebben we Wim Daniels 
uitgenodigd. Hij zal een lezing houden,
Zijn praatjes/lezingen zijn altijd onderhoudend en grappig.

Onze zanggroep “Zingen houdt Jong” gaat voortaan eens per 
maand op vrijdagmiddag zingen. Hebt u nog een plaatsje in de 
agenda ga dan eens luisteren. Ze kunnen nog leden gebruiken. 
Kijk in de KBO-er wanneer ze repeteren in D'n Bond.

We bespreken de begroting en balans. Ondanks de corona zien 
we
geen al te slechte cijfers over 2021. We hebben niet veel kun-
nen organiseren de laatste tijd maar de bloemen en oliebollen 
acties waren een succes en de uitgave zeker waard.

Op 20 april is er weer een reis georganiseerd. We gaan naar 
een glasblazerij en daarna een rondvaart maken met natuurlijk 
stop voor koffie, lunch en diner. De aanmeld bon zit bij deze 
KBO-er.

Omdat we tijdens deze vergadering midden in de oorlog van 
Rusland tegen de Oekraïne zitten hebben we besloten om een 
bedrag over te maken aan GIRO555. Onze penningmeester re-
gelt dit ter plekke.
Laten we hopen dat deze oorlog als u dit leest afgelopen 
is…………

Tot ziens op de jaarvergadering, 
Gerry van Tuijl-Engelen
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Agenda Algemene Leden Vergadering 1 April 2022

13.15 uur;

13.30 uur;

Inloop met koffie+of thee+

Welkom en opening door de Voorzitter.

- Jaaroverzicht 2021

- Ledenverloop gedurende het jaar. ( Ad van Amelsfort)

Goedkeuring Notulen Algemene leden jaarvergadering 2021

· Toelichting door de Voorzitter

Wat verwachten ouderen in de wijk.?

· Toelichting Voorzitter

Bestuursverkiezing

- Aftredendvolgensrooster zijn;

14.00 uur.

14.10 uur

14.20 uur;

: Geeft aan niet herkiesbaar te zijn.

: Geeft aan niet herkiesbaar te zijn.

: Stelt zich herkiesbaar

· Ben Schellekens

· Lau Donkers

· Gerard de Wilt

· Henk van Hak heeft zich aangemeld als kandidaat.

· Mogelijke andere kandidaten kunnenzich melden tot 5 dagen voor 

aanvang van de jaar vergadering.

14.30 uur; Financieel jaarverslag 2020

- Balans en exploitatie 2021

- Begroting2022

- Verslag kascontrole commissie (Cor van Eckert- Wil Dirkx en Henk van Hak )

- benoemen nieuwe kascontrole commissie.

Rondvraag / Pauze Voorzitter

-Jubilarissen worden uitgenodigd en gehuldigd.

- Bij niet in de gelegenheid aanwezig te zijn, worden zij persoonlijk benaderd.

14.40 uur

15.00 uur Verhaal van “Wim Daniels” schrijver, taalkundige, cabaretier,

16.15 uur;

16.30 uur.

Loterij.

Sluiting met dankwoord van de Voorzitter.
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WEKELIJKSE ACTIVITEITEN

Biljarten : Maandag van 09.00-12.00 uur
(okt. t/m mrt.),
Dinsdag hele dag alleen onderlinge.
Competitie, (periode juni, juli, aug.
Alleen voormiddag).
Woensdag namiddag ?
Vrijdag nm. KBO Kring-competitie
(okt. t/m febr.).

Computerc@fé: Elke tweede en vierde dinsdag van de
maand van 13.30 tot 16.00 uur 
Zie meer informatie

Zingen houd Jong: Elke 3de Vrijdagmiddag in de maand.
Fietsen : Aanmelden bij KBO afd. Meerveldhoven
Gymnastiek : woensdag om 0845– 0930 uur.
Linedance : woensdag om 10.00 uur 
Handwerken: donderdag van 09.30-11.30 uur. 
Wandelen : donderdag van 10.00 tot 11.30 uur.
Kaarten : donderdagmiddag vanaf 13.30– 16.30 uur.
Kienen : dinsdag van 13.30-16.30 uur.
Spelmiddag : maandag van 13.30-16.30 uur

(Tafeltennis, sjoelen, darten en Koersballen).

Al deze bijeenkomsten zijn in Dorpshuis D ńBond, 
Rapportstraat.29, tel.253.44.46.

Kienen in 't Tweespan aan de Mira:

elke donderdag van de maand van 13.30 –16.00 uur.

De openingstijden van D'n Bond zijn:
Maandag t/m Donderdag :
ochtend 
middag 
avond 
Vrijdag:  
ochtend 
middag

van 09.00-12.00 uur
van 13.00-17.00 uur
van 19.00-24.00 uur

Gesloten
van 13.00-17.00 uur

avond van 19.00-24.00 uur
In het weekend is D'n Bond gesloten, tenzij anders 
vermeld.
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NIEUWE LEDEN

De Heren:

De Dames:
Mevr. Lia de Goei- Keeris. Mevr. Magda Broeren

Mevr. Paula Seuntjens.

OVERLEDEN LEDEN

Mevr. Betsie van de Sanden-Kuipers
Mevr. Jeanne Vermeer.
Mevr. Riek van Kasteren– Sanders 
Mevr. Riek van Gerwen-Groenen

Fietsen met Afd Meerveldhoven.

In overleg met Piet Kemp die voor Meerveldhoven de Fiets ritten 
uitzet en begeleidt, is hiermee afgesproken dat er niet meer dan 10 
mensen vanuit onze afdeling hieraan mee kunnen doen.
Dus meld je aan bij de Heren Piet Kemp en
Leo van Keulen.
Hun telefoonnummers staan vermeld bij de routes op pagina 20 en 
21 van deze uitgave.
Noteer de namen en telf. Zodat je altijd je eigen kunt aanmelden of 
er nog plaats is.

Mvrgr
Ad Michielsen

Samen Uit Eten
Reserveren tot vrijdag vòòr het eten: 

Bij Gerry van Tuijl 06-25471418 of 040-2542400

Dag datum locatie adres

dinsdag 15-mrt Sowieso
Lange Kruisweg 
66

donderdag 14-apr Dorpsgenot Toterfout 13A

dinsdag 17-mei Crème de la Crème Meiveld 164

donderdag 16-jun De Wok Heuvel 15a
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U dient zeer alert te zijn op rijbewijskeuring voor 75-

plussers.

In de regio zijn artsen die, voor leden van de KBO, zo'n 

keuring doen.

Veldhoven: Mevr. M. Elings, Berkt 18. 

Voor afspraken bellen

Tussen 19.00 en 20.00 uur. Tel.nr. 040 230 14 52. 

Kosten: € 30 voor KBO-leden en € 40 voor niet leden.

Veldhoven: Dorpshuis D'n Bond

keuringsarts is dhr. W. van de Pas

Wenst U een afspraak dan kan dat door te bellen naar: 

REGELZORG tel: 088 232 33 00
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WIJ FELICITEREN DE JARIGEN IN April 2022

DAMES
Truus van de Akker

Riet van Buul 

Marianne Coppelmans 

Jo Dassen

Betsy van Gerwen 

Riet Gijbels

Ton Gilissen 

Nellie Heeren

Dorie Kamperman Sanders 

Mia Klerkx

Corrie Kox 

Maria Lommers

Wilma van der Meijden 

Ria Meulendijks

Petrie Michielsen 

Gea Mulder

Annie van den Oetelaar 

Pia Ouwerkerk 

Francien Paulussen

W. Peeters 

Trees Roijmans 

Janny Roosen 

Jutta Scheffer 

Jo Schriks 

Nelly Smits 

Anja Strik

Riet van de Tillaar 

Diny Visser

HEREN
Thieu Baetsen

Harrie Biemans  

Jan ter Bogt 

Jan Gerrits 

Wim Habraken 

Piet Hoeks 

Hilco Kalmijn

Jo van Kasteren 

Tiny Roelofs 

Robin Schattefor 

Henry Sloots

Jan van der Velden 

Mario Verbakel

Cor Verheijden 

Jack Verheijen
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Jaarverslag overzicht 2021

BESTUUR

1- april-2022

Het bestuur was op 1 januari 2021 als volgt samengesteld:

Voorzitter
Vice-Voorzitter  
Secretaris

: Gerard de Wilt
: Ria Donkers
: Ad Michielsen

2e secretaris : Ria Donkers (ad interim)
Penningmeester : Kees Joosten
2e Penningmeester : Ad van Amelsfort (ad interim)
Ledenadministratie
Leden

: Ad van Amelsfort
Ben Schellekens, Lau Donkers
Gerry van Tuijl-Engelen 
Frans Dijkhoff

Allereerst willen wij alle overleden leden herdenken die ons in 2021
zijn ontvallen.
Helaas hebben we dit niet in de hand en zullen we hiermee moeten
verder leven.
We hopen dan ook dat de nabestaande en directe familie de kracht
vinden het verdriet van hun geliefde een plaats te kunnen geven in
hun verdere leven.

#
Zo ook dit jaar 2021, zijn we nogal gehinderd geweest door de co-
rona maatregelen. We waren niet altijd in de gelegenheid om bij 

elkaar te komen. Omdat Den Bond niet altijd open mocht zijn om

mensen te ontvangen. Of alleen maar op gezette tijden zonder ho-

reca. Verder waren we ook niet in de gelegenheid elkaar fysiek te 

ontmoeten.

Toch hebben we getracht onze leden zo dicht mogelijk bij ons te 

houden en wanneer mogelijk elkaar te zien.

Zo zijn wij onze maandelijkse KBO-er blijven bezorgen bij onze le-
den, om hen op de hoogte te houden van wat er speelt rondom de 

corona perikelen.

Maar ook met een inhoud van; opbeurende verhaaltjes, puzzels, en 

informatie op allerlei gebied.

Met een inhoud van; opbeurende verhaaltjes, puzzels, en infor-

matie op allerlei gebied.

Hierin hebben wij vaak vermeldt hoe de mensen elkaar kun-

nen helpen in deze moeilijke tijd, en contact te houden met 

elkaar door te bellen etc.
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Hierbij ook er regelmatig op geattendeerd dat wanneer er proble-

men zich voordoen in welke vorm dan ook ze het ingestelde 

gemeentelijke telefoonnr. voor hulp bij boodschappen etc. 

konden bereiken.

Daarbij waren wij natuurlijk ook bereikbaar wanneer problemen 
zich voor deden. Om ze dan weer op weg te helpen.

Tijdens de periode dat we een meer open maatschappij mochten
hebben we de gelegenheid op gepakt om toch elkaar te ont-
moeten.
In de periode van juli t/m september is Dn Bond weer open
geweest om de hun en onze activiteiten weer doorgang te 
laten vinden. Daarbij waren wel de restricties van de desbe-
treffende coronaregels.

Verschillende acties bij speciale gelegenheden.

o Zo hebben we tijdens Paastijd 

speciale kaarten laten drukken om de 

leden toch een hart onder de riem te 

steken. Deze zijn bij het bezorgen van 

de KBO-er bij de mensen thuis afgele-

verd.

o In september, toen we weer iets meer van de vrijheid mochten 

genieten buiten, hebben we een prachtig Muziek feest gehad op De 

Plaatse. Dit feest werd ter ere van Veldhoven 100 jaar georgani-

seerd door het VMK met support vanuit KBO Veldhoven-dorp.

o In Oktober hebben we ook nog een mooie Dag busreis naar de 

Eifel kunnen organiseren. Al was het die dag niet het beste weer 

met wind en regen toch hadden de mensen geweldig genoten.

Tussen Kerst en Nieuwjaar toen we weer allemaal binnen moesten 
blijven en niet meer dan 4 personen thuis
mochten ontvangen hebben we toch ge-
zorgd dat al onze leden 5 stuks “kakel 
verse oliebollen konden afhalen bij de Dn 
Bond. Ook dit was een groot succes.
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Wat betreft de jaarvergadering van 2021 zijn we toch in de gele-

genheid geweest deze te organiseren in September. De opkomst 

was groot omdat vele van onze leden toch blij waren om elkaar 

te zien, en te horen van het bestuur wat er allemaal het afgelo-

pen jaar was gebeurd en wat er in 2022 op de planning staat.

Het fijne van deze bijeenkomst was toch ook voor de 25 Jubilaris-

sen die we op deze manier fysiek konden huldigen en in de bloe-

metjes te zetten, om ze onder een luid applaus van de aanwezige 

van harte te feliciteren.

Een mooie opsteker voor hen.

· Financiële zaken 2021

o Ook voor dit jaar geldt dat de balans en exploitatie kosten 

minder zijn dan de jaren voor de Corona tijd. De reden natuurlijk 

is dat we minder activiteiten hebben kunnen doen i.v.m de coro-

na perikelen. Wat betreft de huurpenningen is te zien dat deze 

lager zijn dan begroot omdat er in goed overleg met Ontmoe-

tingscentrum Dn Bond een afspraak is gemaakt hierover. Dit om 

wanneer alles weer beter gaat verzekerd te zijn van een goede -

veilige en vertrouwde thuishaven.

Zoals hierboven beschreven kan ik stellen dat het bestuur 

van de KBO-Afdeling Veldhoven-dorp, Zonderwijk en t'Look 

zich positief en naar behoren heeft ingezet om, met gezien 

alle regels en voorzichtigheid, onze leden zoveel mogelijk 

te betrekken om zich in deze moeilijke tijd staande te hou-

den.

Want zoals iedereen weet sluipt eenzaamheid bij de oude-

ren binnen wanneer ze beperkt worden in hun bewegings-

vrijheid, waardoor sociale contacten sterk afnemen.

Mvrgr

Ad Michielsen

Secretaris KBO Veldhoven-dorp 

06-20605852



de entree is gratis,

U krijgt 1 consumptiebon en 1 lotje voor de loterij 

De middag wordt afgesloten met een loterij

De Feestcommissie
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ORANJEFEEST 2022

KONINGSDAG
Op vrijdag 22 April 2022

Zaal open vanaf 13.00 uur.

Van 13.30 tot 14.30 uur is er een presentatie In het 
kader van

“Veldhoven gezond”

door Diëtiste Mevr. Gonnie Geraerts-Keeris 
over gezond eten

Het feest begint om 14.30 uur
U wordt ontvangen met een heerlijk 
kopje koffie of thee met iets lekkers.
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Slaaptherapie Wanneer slapen niet meer vanzelfsprekend is.

Heeft u moeite met inslapen, doorslapen, wordt u te vroeg wakker of 
combinaties hiervan?
Heeft u last van vermoeidheidsklachten, concentratieproblemen, 
vergeetachtigheid, een kort lontje, doemdenken, moedeloos gevoel, piekeren?

Dan kunt u baat hebben bij een behandeling door de slaapoefentherapeut.

De dag beïnvloedt de nacht en een slechte nacht heeft invloed op uw dag. 
Wanneer u slecht slaapt of slaap tekortkomt heeft u hier last van in uw dagelijks 
functioneren. Daarnaast beïnvloeden uw gevoel, denken, handelen en omgeving 
uw nachtrust. Een slaapprobleem is een 24-uurs probleem. Chronische 
slapeloosheid heeft gevolgen voor uw lichamelijke en geestelijke gezondheid.
Wetenschappelijk onderzoek bewijst dat het leidt tot een verhoogde kans op 
hart- en vaatziekten, diabetes type 2, overgewicht, alzheimer, borstkanker, 
chronische pijn, angst, depressie en (verkeers)ongevallen.

Slapeloosheid heeft een grote gedragsmatige component. Een 
slaapoefentherapeut helpt mensen door middel van bewustwording en 
gedragsverandering. We behandelen slaapproblemen als een onderdeel van uw 
algemeen dagelijks functioneren en andere klachten die overdag een rol spelen. 

De therapie is gebaseerd op recente wetenschappelijke inzichten en is voor u 
direct toepasbaar.

De focus van de slaaptherapie
We richten ons met name op ‘zachte’ slaapproblemen zoals insomnie,  
hypersomnie en bioritmeproblematiek. Slaapproblemen kunnen meerdere  
oorzaken hebben en daarom zoekt de slaapoefentherapeut met u naar oorzaken

op biologisch, psychologisch en sociaal vlak. Daarnaast kan sprake zijn van 
kwetsbaarheidsfactoren en/of in standhoudende factoren. Ook bieden we nazorg 
(na behandeling in het slaapcentrum) voor apneu, restless legs en 
parasomnieen.

De aanpak van de slaaptherapie
De slaapoefentherapeut is gespecialiseerd in het bereiken van positieve
gedragsverandering. We werken aan de duur, de kwaliteit en het tijdstip van de 

slaap. Zowel de dag als uw nacht nemen we in onze 24-uurs aanpak onder de 
loep. We doorbreken vicieuze cirkels waarin u terecht bent gekomen bij 
slaapproblemen.

Maak gerust een afspraak om hier meer over te weten te komen

Fysiotherapie Veldhoven Zuid
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Misschien is dit voor U 

een mooie gelegenheid 

om hier Uw advertentie 

te plaatsen

Misschien is dit voor U een mooie gelegenheid om hier Uw 

advertentie te plaatsen

Wanneer interesse neem contact op met 

Ad van Amelsfort

kbo-veldhoven-dorp@leaweb.nl

Dan melddehij dat onze oud penningmeesterHub Lodewijks, gaat verhuizen 
naar Leerdam. Reden is dat hij vele uren per dag verzorging nodig heeft en daar 

in een verzorgingscentrumdicht bij zijn directe familie kan zijn.

Door het VMK is een Eeuwfeest aan de Gender georganiseerd waar de KBO Veld-

hoven is bij aangesloten om voor de ouderen van Veldhoven een gezellige muzi-
kale ochtend te organiseren met daarbij een drankje en lekkere versnapering. Dit

alles gebaseerd op 100 Jaar Veldhoven.

Hierop inhakendmeldt Gerarddat op vrijdagmiddag 15 Oktober in samenwerking
met de gemeenteeen gezellige middagwordt georganiseerd met als Thema 100 

jaar Veldhoven.Dit met filmpjes en foto’s en mooie herinneren welke samen ge-
deeld kunnenworden. Natuurlijk hoort hierbij koffie en gebaken misschien wel 

een spraakzaamborreltje.
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Katholieke Bond van Ouderen
Afd. Veldhoven-dorp, Zonderwijk, ’t Look

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Notulen van de AlgemeneLedenvergaderingop vrijdag 10 september2021 in 

D’n Bond.

Aanwezig:Ad van Amelsfort,Frans Dijkhoff, Kees Joosten, Ad Michielsen, Ben 
Schellekens, Gerry van Tuijl, Gerardde Wilt en ongeveer 50 leden.

Afwezig: Lau Donkers, Ria Donkers

1. Opening door voorzitterGerardde Wilt en mededelingen

Gerard de Wilt heet iedereen vanharte welkomen is verheugd te zien dat de op-
komst groter is dan verwacht. Zeker na de 1 ½jaar Corona dat we met ons allen 

binnenmoestenblijven en op 1 ½meter vanelkaar moesten leven. De vooruit-
zichten zijn gedurendede laatste maanden beter gewordenen mogen we weer 

meer naar buiten en elkaar ontmoeten in horeca en andere culturele activiteiten. 
Ook kunnenwe binnen de KBO weer onze activiteiten opstarten om zo het soci-

ale leven weer op te pakken. Toch wil Gerard ook even memoreren dat er toch 

vele leden van onze afdeling en die van KBO Brabant totaal zijn overleden aan 

deze intense pandemie.Hij vraagt dan ook even stil te staan bij deze overlede-
nen om hen te gedenken. Terugblikkendop 2020 was het al met al een moeilijk 

jaar waar we als KBO bestuur zoveel als mogelijk hebbenblijven functioneren om 
de sociale cohesie te handhavenen een aantal keren met kaarten, bloemetjes en 

kerstpresentjes te laten weten dat we al is het niet fysiek, toch aan jullie denken 
en een hart onder de riem te steken in die (eenzame)moeilijke tijd.

mailto:kbo-veldhoven-dorp@leaweb.nl


Onze penningmeester Kees Joosten gaf een verduidelijking van de cijfers die te

zien zijn tijdens de presentatie. Overigens zullen deze ook op de website worden

geplaatst. Hij gaf aan dat gezien de Corona perikelen er weinig activiteiten zijn

geweest. Dus ook geen onverwachte financiële wijzigingen of aanpassingen in de

balans en begroting. Wel gaf hij aan dat de huur van Dn Bond natuurlijk minder is

dan begroot, maar dat in goed overleg met het bestuur van Dn Bond is gesproken

dat we samen in de toekomst verderwillen endus dat ook wij als KBOeen steentje

bij hebben gedragen dat de Dn Bond niet in de problemen komt.
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1. Ledenbestand

AdvanAmelsfortgeeft eenduidelijke toelichting ophetverloopbinnende KBO 
Brabant, KBOVeldhovenennatuurlijk binnenonzeeigenafdeling.

Het is duidelijkdat er neergaandetrendis te zien in deafgelopen jaren.
Binnenonzeafdeling is hetaantal ledenvan800in 2015gedaaldnaar680 leden 
op1 januari 2021.Dezedaling is hetgevolgvanverhuizingen, overlijden, etc. 

maarookdoordatmensenhun lidmaatschapopzegden.Wathiervande reden is 
nietprecies aan te geven.Dit is ookeenprobleem binnenKBOBrabantomde 

hier de vinger achter te krijgen.Er zijnhetafgelopen jaar welopzeggingendoor-
dater geen activiteitenwarendoorcorona.
Een van de reden is dat jonge ouderen zich niet meer voelen aangetrokken tot
het lid worden van een ouderenvereniging en vaak hun eigen plan trekken voor 

invulling van hun pensioengerechtigde leven. Daarom doen wij een oproep naar 

iedereen om binnen hun kennissen kring of leefomgeving te zien of hier “jongere 

ouderen” zijn die ons willen steunen in het opzetten van nieuwe aantrekkelijke 

activiteitenvoor deze “jonge ouderen”. Om zo het aantal leden weer tot een ac-

ceptabel niveau te krijgen. Maar ook aanwas te hebbenvan de jongere onder-

kant van onze samenleving binnen de KBO. Die ons helpen om de verandering 

door te voeren. Natuurlijk moet dit de activiteiten die wij hebben niet verdringen 

maar een toevoeging zijn voor deze activiteiten.

1. Notulenalgemeneledenvergaderingdd. 22 maart 2019
Opdit verslag,opgenomenindeKBO-er, zijngeenop- of aanmerkingen,waarmee 

het is goedgekeurd onder dankzegging aan de notulist.

2. Jaarverslag2020
In dit verslag, samengesteld door Ad Michielsen, valt alles te lezen over alle acti-

viteiten die er door het jaar heen georganiseerd worden en ook dit is te lezen in

de KBO-er. Ook hierover zijn er geen vragen en daarmee is ook dit verslag goed-

gekeurd met een hartelijkwoord van dank aan de samenstellers.

3. Financieel Jaarverslag2020

Hiervoor was het noodzakelijk om onze statuten aan te passen met een regel die 

door de KBO Brabant werd goedgekeurd. Verder was het noodzakelijk om ook 

het beleidsplanaan te passen. Deze zaken zijn afgelopen jaar gedaan en met jul-

lie als leden schriftelijk (i.v.m Corona) afgestemd. Ze zijn ook als zodanig op de 

website geplaatst. Na veel heen en weer contact te hebben gehad met de belas-

tingdienst in samenwerkingmet KBO Brabant, heeft de belastingdienst de aan-

vraag toch afgekeurd. En zijn we dus als afdelinghiermee gestopt.

Daarom nogmaals de goedkeuring de vraag voor goedkeuring hiervan. 

De vergadering gaf bij hand opsteken hiervoor hun goedkeuring.
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1.Begroting2021

Deze begroting is min of meer hetzelfde als die van 2020 om reden dat bij de

opstelling hiervan de coronaregels nog van dien aard waren dat we niet konden

voorspellen wat de invloed van deze pandemie nog zou zijn. Inmiddels weten we

dat er positieve signalen komen dat we weer meer mogen dus ook het opstarten

van onze activiteiten.

2.VerslagKascontrolecommissie

De kascontrolecommissie bestaande uit Harm Kruize en Wil Dirks hebben hun

goedkeuring gegeven aan het financieel verslag jaarverslag. Hiermee is de pen-

ningmeester gedechargeerd.

De voor het komende jaar zullen de heren Henk van Hak en Cor van Eekert zich

beschikbaar stellenvoor de kascommissie.

3. Bestuursverkiezing
Aftredend volgens rooster en herkiesbaar zijn Frans Dijkhoff enAd Michielsen. De 

beide heren worden door de vergadering met hand opsteken herkozen.

4. AanpassingStatuten en beleidsplan

De voorzitter verduidelijkt wat hiermee wordt bedoeld en wat de reden hiervan 

is. We zijn meer dan een jaar geleden gestart om te onderzoekenof de afdeling 

ook een ANBI status kan verwerven zoals KBO Brabant dit ook heeft.

Een ANBI is een algemeennut beogende instelling. Een instelling kan alleen een 

ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

Wat zijnde voordelenvan die ANBI- status

Voor organisaties is het belangrijk om een ANBI verklaring van de belasting-

dienst te hebben, niet alleen voor de organisatie zelf: het maakt ze aantrekkelij-

ker voor donateurs. Voor de donateur van de gift is prettig te wetendat zijn gift 

aftrekbaar voor de belasting is.
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1. Rondvraag

Enkeleopmerkingen/vragenvanuit devergaderingzijn;
·  Datdebanken(bijna)nietmeerfysiekbereikbaarzijn.

o Devoorzitterzal dezevraagmeenemennaardeseniorenraadof via de 

onzegemeentehier iets aantedoenis.
o Hetis namelijkzodatondernemingen /bankendit zelf bepalenendat 

degemeentedaarweinig aankandoen.
Hetzijnwelalgemeennut instantiesmaar toch.

· Dandeopmerkingdatnabij deMerefelt het rijdenmetrollatorswordtbe-
moeilijktdooraflopendeinritten indetrottoirs ed.

· Dat zingen binnen nogwordt bemoeilijkt door de coronaregels maar dat bui-
tenditwel is toegestaan.

o Daaromzal Zingen Houdt Jong deze maandbuiten bij de DnBond re-

peteren

2. Pauze.
Endanis hetnutijd voordepauze,omevendebenentestrekkenentegenieten 
vandeaangebodenconsumptie.

3. Huldigingjubilarissen

Dankomtdefeestelijkehuldiging vanonzejubilarissen.
Erzijn dit jaar24jubilarissendie25jaarlid zijn vandeKBO.
Devoorzitter brengteersteenalgemeendankwoorduit naardejubilarissen en 
vraagt aan de vergadering omal dezepersoneneen hartelijk applaus te geven
voor hun25jaar lidmaatschap. Daarna rijkt hij alle jubilarissen persoonlijk de 
oorkonde,debloemen,wijnendeenvelopmetinhouduit.
Erwarenmaar13 jubilarissenaanwezigdeoverige wordenthuis bezochtenkrij-
gendezelfdecadeaus.

Voorzitter: GerarddeWilt notulist: AdMichielsen
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deze OR-code Scan met uw tablet of smartphone om onze 

website te bezoeken of bezoek de website via : 

https://www.kbo-veldhoven.nl/

Raadpleeg voor het doorgaan van de activiteiten onze website

Nieuws uit het Computerc@fé.

Het Computerc@fé is weer open. U kunt daar weer te-
recht met al uw vragen over uw computer, laptop,
smartphone, IPad en IPhone. Het Computerc@fé is
open op de tweede en vierde dinsdag van de maand tel-
kens van 13.30 uur tot 16.00 uur.

In dringende gevallen kunt U altijd contact opnemen
met; cckbovhv@gmail.com.

Mvrgr

Frans Dijkhoff
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KORTINGEN MET UW KBO-LEDENPAS

Onderstaande bedrijven geven korting aan KBO-leden:

- Bruna kantoorartikelen, Citycentrum (5%)

- ConXions, Computerondersteuning, Meiveld 154 (5%)

- Coppelmans, Sondervick (5%)

- Daniëlle's Kniphuis, Kruisstraat 70A (10%) 

(Alleen op Donderdag)

- Dürlinger Schoenen, Citycentrum (10%)

- Prinsen Tools & Techniek (5%

- Optiek Verhoeven (10% op een complete bril)
- Verhoeven hoor comfort: bij aankoop van een hoortoestel 

kunt u een Hoor Comfortplan afsluiten en krijgt u 10%

korting op dit plan

- VergroThuiszorgwinkel Kastelenplein (10%)

- Tuincentrum Groenrijk (5%)
- Hedo, Computer benodigdheden Burg.van Hoofflaan 95a 

(5%)

-Woninginrichting Sweere, Waalre (5-10%
- Frans Jansen, Waalre (€ 2,50 korting omzetten 

videobanden in Dvd's

-De Vocht Rolstoelen, Kruisstraat 92 C Veldhoven (10%)

-Baderie Heesakkers Kapelstraat Zuid 
(alleen bij Sanitair) (10%)

Isero (voorheen v.d. Winkel) Hurksestraat 20b Eindhoven
(15%) (uitgezonderd Elec mach. en accu gereedschap)
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INFORMATIE-ADRESSEN

www.kbo-veldhoven.nl

kbo-veldhoven-dorp@leaweb.nl

Website:  

E-mail:

Voorzitter: Hr. Gerard de Wilt, De Dam 11

5504 TC Veldhoven tel. 040-253.52.05 

E-mail: gamdewilt@kpnmail.nl

Secretariaat: Hr. Ad Michielsen, Pegbroekenlaan 36 

5504 MN Veldhoven tel. 040-253.57.33

E-mail: aggmmichielsen@onsbrabantnet.nl

Penningmeester: Hr. Kees Joosten, Rijenburg 78

5501 LD Veldhoven tel. 040-2543898

E-mail: chmmejoosten@onsbrabantnet.nl 

Contributie € 25,- p.p. per jaar.

Bankreknr. KBO Veldhoven
nr. NL68RABO0153698047

Ledenadm.: Hr. Ad van Amelsfort, Abdijtuinen 153

5504 ET Veldhoven - tel. 06-14123868 

Opzeggen lidmaatschap vóór 1 december 

bij Ad van Amelsfort.

Christus Koning, Kapelstraat-Zuid 18

5503 CW Veldhoven, tel. 040-253.22.31 

F. As, pastoor, tel. 040-282.70,68

H. CaeciliaKerk, Dorpstraat 18 

St. Jan de Doper, Oerle

Parochie:

Pastores:  

Kapellen:
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OUDERENADVISEURS KBO KRING VELDHOVEN

Veldhoven-dorp, Zonderwijk, 't Look 

Dhr. G. de Wilt De Dam 11 040-253.52.05

Meerveldhoven/d'Ekker

??????

Heikant/de Kelen

Dhr. H. Bukkems 

Dhr. T. Tuijtelaars

Zandzegge 45

Parklaan 83

040-254.90.47

040-787.35.18

CLIENTËNONDERSTEUNERS

Corry Pollemans 

Alien Kikkert–Heutink

040-254.96.43

040-253.61.38

BELASTINGINVULHULPEN

Dhr. H. Bukkems Zandzegge 45 06-300.823.32.

Dhr. E. Colnot Berg 80 040-254.05.97

Dhr. R. v. Lisdonk Biezenkuilen 90 06-196.656.12

Dhr. H. Hoffard Bovenhei 66 040-254.42.59

Dhr. H. Louwers Heuvel 42 06-230.341.32

Dhr. A. Lueb Hunnenberg 13 06-111.656.48

Dhr. P. Seuntiëns De Geelgieter 5 040-251.03.40

Dhr. T. Tuijtelaars Parklaan 83 040-787.35.18

http://www.kbo-veldhoven.nl/
mailto:kbo-veldhoven-dorp@leaweb.nl
mailto:gamdewilt@kpnmail.nl
mailto:aggmmichielsen@onsbrabantnet.nl
mailto:chmmejoosten@onsbrabantnet.nl

