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Stand van zaken omtrent de samenvoeging

Allereerst wensen de beide besturen u een gelukkig en gezond 2022 toe. Voor beide KBO afdelin-
gen wordt 2022 het jaar van de samenvoeging. Sinds 1973 heeft Cuijk twee KBO afdelingen en de
laatste tijd werd het ons steeds duidelijker, dat een fusie het beste is voor de beide afdelingen. Er 
werd al veel samengewerkt op diverse fronten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de activiteiten en op 
het gebied van zorg en welzijn. 
 We zijn straks een afdeling met 800 leden en kunnen dan meer invloed uit gaan oefenen op diver-
se fronten en dit komt het welzijn van de Cuijkse senioren alleen maar ten goede.
Ook wordt het steeds moeilijker om vrijwilligers te vinden, die ons helpen om de KBO optimaal 
draaiende te houden.

Het belangrijkste dat momenteel telt, is dat we zo snel mogelijk een Algemene Ledenvergadering 
kunnen houden. Er dienen diverse zaken besproken te worden, alwaar de mening van de leden 
erg belangrijk kan zijn en waar zaken behandeld dienen te worden waarover besluiten genomen 
moeten worden. Deze zal plaatsvinden op woensdag 16 februari, mits de coronamaatregelen dit 
toelaten.

Allereerst is het belangrijk dat het voor iedereen voldoende duidelijk moet zijn, dat de samenvoe-
ging pas een definitief beslag kan krijgen als tijdens een binnenkort te houden ALV uitdrukkelijk is 
ingestemd met de onderstaande manier van samenvoegen. Daarom kan KBO Cuijk Noord, Katwijk
en Heeswijkse Kampen pas opgeheven worden na deze ALV. 

Tevens zullen op deze ALV nieuwe bestuursleden en een nieuwe voorzitter gekozen worden. Alle 
leden kunnen zich  kandidaat stellen voor een bestuursfunctie of het voorzitterschap. Zij kunnen 
zich tot een half uur voor aanvang van de ALV hiervoor opgeven.

Omdat de voorzitter rechtstreeks door de leden wordt gekozen, zullen de overige functies door het 
nieuwe bestuur in overleg verdeeld worden.
Tijdens de ALV zal het voorzitterschap overgedragen worden en de gekozen bestuursleden nemen
plaats in het bestuur.  Ook zal er afscheid genomen worden van de aftredende bestuursleden.

Tijdens de ALV zal als naam voor de nieuwe afdeling “Senioren Cuijk” worden voorgesteld. 
In het logo als subtitel: “KBO vereniging voor 50 plussers”. Zo blijft de naam KBO toch geborgd en 
spreken we ook de jongere senioren aan met de toevoeging: “vereniging voor 50 plussers”. We 
voldoen hiermee aan de wensen van KBO Brabant om meer jongere senioren bij onze afdelingen 
te betrekken.
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Na de ALV zullen de financiële middelen van Noord onverkort worden overgeheveld naar het Cen-
trum. 
Het is belangrijk dat het bestuur van Cuijk Noord in de periode tussen de ALV en de officiële ophef-
fing, geen beslissingen neemt, die financiële of juridische consequenties kunnen hebben. 



De kascommissie van Noord dechargeert de penningmeester en de boeken worden gesloten. De 
rekening van Noord kan daarna opgezegd worden.
Vervolgens wordt Noord uitgeschreven uit het register van KvK. Dan houdt Noord definitief op te 
bestaan. Overigens dienen ook andere instanties geïnformeerd te worden.

Alle leden van KBO Brabant ontvangen een nieuwe ledenpas. We hebben KBO Brabant verzocht 
te wachten met de ledenpassen voor de beide afdelingen, tot na de ALV, i.v.m. de samenvoeging 
en de beoogde naamsverandering. Mocht de ALV niet tijdig gehouden kunnen worden, dan wordt 
er, als afdeling, vermeld KBO Cuijk.

Er zullen nieuwe statuten gemaakt moeten worden. Via KBO Brabant kunnen modelstatuten aan-
gevraagd worden. 
Het aanpassen van de statuten, het beleidsplan, huishoudelijk reglement, onkostenreglementen en
dat soort zaken, dienen door het nieuwe bestuur, in een later stadium, bekeken te worden.

Na de ALV, zal er ook een nieuwe nieuwsbrief bij het maandblad ONS verschijnen en de be-
zorgroutes zullen dan ook aangepast gaan worden
Er wordt een nieuwe website ingericht. De Facebookpagina van Cuijk Noord wordt aangepast en 
er zullen nieuwe email adressen aangemaakt gaan worden. Deze kunnen pas na de ALV gaan 
functioneren.

Tot zover de stand van zaken omtrent de samenvoeging van de twee KBO afdelingen in Cuijk. Tij-
dens de ALV zullen wij alles nog eens nader toelichten. Alles dient zo optimaal geregeld te zijn, zo-
dat er onder onze leden geen bezwaren meer zullen bestaan, als we de samenvoeging gaan be-
krachtigen. 
Mocht u eventueel bereid zijn om u beschikbaar te stellen voor een functie, neem dan contact op 
met een van beide secretariaten. Zonder vrijwilligers kan ook de vernieuwde afdeling niet bestaan!

Rest nog te melden dat er geregeld overleg is geweest met KBO Brabant omtrent deze samenvoe-
ging. Zij staan volledig achter het samengaan van beide afdelingen en deze samenvoeging zelfs 
stimuleert. Ook de wijze van aanpak is geheel afgestemd met KBO Brabant.
De activiteiten blijven voorlopig ongewijzigd.

De Besturen van: 
KBO Cuijk Centrum 
KBO Cuijk Noord, Katwijk en Heeswijkse Kampen.
______________________________________________________________________________

Onze activiteiten
‘t Fort:
Rikken: maandag 14 en 28 februari. Aanvang 13.30 uur            
Kienen: Dinsdag 8 februari. Aanvang 14 uur
Bridge: Donderdag 3, 10, 17 en 24 februari. Aanvang 14 uur
Tekenen: iedere woensdag 14 uur

MFA:
Kaarten: Maandag 7 en 21 februari. Aanvang 13.30 uur
Kienen: Vrijdag 4 februari. Aanvang 14 uur
Koersbal: Dinsdag 1,8, 15 en 22 februari. Aanvang 9.30 uur
Handwerken: Woensdag 2, 9, 16 en 23 februari. Aanvang 9.30 uur
Cursus bridge: De deelnemers worden nog geïnformeerd

7,14,21en 28 februari, Handwerk club in het Wozoco-gebouw Hof Van Cuijk 1. Aanvang 13.30 uur 
inlichtingen tel. 317766 

Deze activiteiten vinden alleen plaats indien de coronamaatregelen dit toelaten.



KBO-Brabant doet samen met andere (ouderen)organisaties dringend beroep op kabinet en 
Tweede Kamer 
Een nieuw kabinet is aangetreden, met nieuwe plannen. Zoals het er nu naar uitziet pakken die 
plannen voor senioren niet goed uit. Senioren hadden gehoopt op een regeerakkoord dat de koop-
krachtpositie en bestaanszekerheid van senioren betekenisvol verbetert. Het tegendeel is echter 
het geval. KBO-Brabant deed daarom in de eerste helft van januari samen met andere 
(ouderen)organisaties een dringend beroep op het nieuwe kabinet en Tweede Kamer. De organi-
saties treden bewust gezamenlijk op om hun gedeelde zorgen onder de aandacht te brengen. Ze 
vragen om: 
A. De voorgenomen loskoppeling van AOW, wettelijk minimumloon en het sociaal minimum 
terug te draaien.  
Praktisch betekent dit dat de voorgenomen stijging van het wettelijk minimumloon volledig zou 
moeten worden verwerkt in de AOW en dat de in het akkoord opgenomen bezuinigingen op het so-
ciaal minimum worden geschrapt. 
B. Met een goed doordacht antwoord te komen op de toenemende vergrijzing.  
De overheid heeft geen goed antwoord op de toenemende vergrijzing. De gebrekkige doorstro-
ming op de woningmarkt bijvoorbeeld laat dit pijnlijk duidelijk zien. De gezamenlijke organisaties 
geven in vijf punten goede handvatten voor een afgestemd beleid en zijn graag bereid hierover in 
gesprek te gaan met de nieuwe bewindslieden. Ouderenbeleid betekent gezamenlijk en afgestemd
beleid, interdepartementaal op het gebied van inkomen, wonen, welzijn, veiligheid, digitalisering, 
zorg en zingeving. 

Op de website www.kbo-brabant staan diverse nieuwsberichten over deze onderwerpen. Wie meer
wil weten kan daar de diverse verzonden brieven en persberichten terugvinden. 
______________________________________________________________________________

Rijbewijs verlengen:

Op de website van KBO Brabant https://www.kbo-brabant.nl/zoeken/?keyword=rijbewijs
vind u heel veel informatie als u uw rijbewijs wilt verlengen. Ook vind u er een pagina: aanvragen 
hulp bij verlenging van uw rijbewijs.
Heeft u problemen bij het verlengen van uw rijbewijs? Neem contact op met Edith Mostert, beleids-
medewerker, emostert@kbo-brabant.nl.
Snelle verlenging rijbewijs: doe het digitaal
Verlengen van het rijbewijs voor 75+ 

Het CBR is bezig met een speciale CBR-internetpagina voor 75+ klanten waarin men extra uitleg 
en informatie geeft over de verschillende stappen die moeten worden gezet om hun rijbewijs te 
vernieuwen. Hier kunnen nieuwe Gezondheidsverklaringen van 75-plussers volledig in het snelle 
digitale proces worden behandeld. Dit betekent dat de arts de benodigde keuringsinformatie direct 
digitaal, via Zorgdomein, naar het CBR kan sturen. Als mensen nú kiezen voor de digitale route, 
dan scheelt dat weken. Het CBR adviseert klanten om de Gezondheidsverklaring digitaal (via com-
puter, laptop, tablet of mobiel) in te sturen en dit minstens vier maanden vóór afloop van het rijbe-
wijs te doen. En zelfs zes maanden als iemand verwacht naar één of meer medisch specialisten te
moeten.
Hoe gaat dit in zijn werk?
CBR wil bestuurders sneller duidelijkheid geven over hun geschiktheid om te rijden. Hiervoor is het
belangrijk dat iedereen zijn gezondheidsverklaring digitaal – via de website van het CBR – ver-
stuurt. U hebt dan DigiD met sms-code nodig. Op www.cbr/nl [linken naar https://www.cbr.nl/nl/rij-
bewijs-houden/nl/gezondheidsverklaring/gezondheidsverklaring-invullen.htm ] leest u hoe dit werkt.



Begin op tijd
Bent u ouder dan 75 jaar en wilt u het rijbewijs vernieuwen? Dan hoort daar een rijbewijskeuring 
door een arts bij. Stuur eerst uw gezondheidsverklaring minimaal 4 maanden voordat het rijbewijs 
verloopt digitaal naar het CBR, ook als er medisch geen belemmeringen zijn. En plan de afspraak 
met de arts dan ook meteen. Heeft u aandoeningen waarvoor u nog naar medisch specialisten 
moet, en misschien een rijtest? Begin dan 5-6 maanden voordat uw rijbewijs verloopt.
Digitaal is sneller
Het digitale systeem werkt. Voor beroepschauffeurs is de hele route al gedigitaliseerd. De invoe-
ring gaat helaas wel minder snel dan gepland. Daardoor wachten klanten momenteel langer en is 
de CBR-klantenservice helaas niet goed bereikbaar. De digitale route is het snelst. Bent u niet ge-
wend om met de computer te werken, vraag dan hulp. Bijvoorbeeld van een familielid, kennis of 
buurman/-vrouw

________________________________________________________________________________

We gaan weer op reis!
We hebben dit jaar de stoute schoenen aangetrokken en 2 meerdaagse reizen in elkaar geknut-
seld, of laten knutselen.

Van 2 t/m 6 mei willen we afdalen naar ons eigen Limburgse land. We logeren in Valkenburg en 
hebben een mooi programma, met bezoeken aan Thorn, Valkenburg, Maastricht en Hasselt. Er 
worden stadsbezichtigingen te voet, trein of boot  gemaakt en allerlei dingen bekeken en geproefd.

Van 28 sept t/m 5 oktober gaan we naar Filzmoos in Oostenrijk. Ook hier weer rondleidin-
gen, bezichtigingen en veel plezier. 

De 5 daagse reis hebben we zo ingekleed dat deze uitermate geschikt is voor mensen die van een
rustig tempo houden en minder mobiel zijn, maar wel nog zichzelf kunnen redden. 
De 8 daagse reis gaat in een vlotter tempo en is mede ook door de omgeving minder geschikt voor
mensen de minder mobiel zijn, dus houdt hier rekening mee! 
Beide vakanties bieden veel gezelligheid, een goede sfeer, veel medereizigers en zijn ook voor 
mensen die anders alleen op vakantie moeten een manier om toch nog met een gezelschap on-
derweg te zijn.
Op woensdag 2 febr is er een info bijeenkomst door de reisorganisator.  We starten om 10.30 in de
MFA de Valuwe met de informatie te geven. Dus let op! Dit is een andere locatie dan we gewend 
zijn.
Dennis heeft weer alle info voor ons over de reizen die we gaan maken.
Omdat we nog wel steeds met maatregelen te maken hebben en dus beperkt aantal plaatsen be-
schikbaar zijn, is het fijn als jullie melden dat jullie komen. Opgeven kan op die dag voor de mei va-
kantie en je mag wat langer denken over de najaarvakantie. 
Voor meer info en opgeven voor de presentaties en of de vakantie(s) kan bij
Karin van der Cruijsen    Cvandercuijsen@live.nl     06-24897517
Diny ten Haaf                  Dinytenhaaf@live.nl           06-572312



Agenda Algemene Ledenvergadering 16 februari 2022

Locatie: ‘t Fort
Tijd: 13.30 uur

1. Welkom.

2. Mededelingen.

3. Verslagen ALV’s en jaarverslagen (zie bijlagen)

4. Verslag kascommissies en decharge verlenen aan de penningmeesters (presentatie van verlies 
en winstrekening 2021) De stukken worden uitgereikt tijdens de ALV.

5. Bedanken aftredende bestuursleden: Huub Koot, Zus Willems, Mien Dikmans (niet aanwezig), 
Toon Roelofs, Willy Minten, Claar van Duijnhoven.

6. Benoemen en voorstellen nieuwe voorzitter: Peter Schouten.

7. Benoemen en voorstellen nieuwe bestuursleden: Koosje Mannem, Johan van Hoof, Martien Pe-
ters, Riky van Pinxteren en eventuele nieuwe aanmeldingen. Ida Thijssen blijft bestuurslid en is in 
2023 herkiesbaar

8. Naamswijziging.

9. Voorgenomen plannen nieuw bestuur: o.a. nieuwe werkwijze, activiteiten, contributie, statuten, 
huishoudelijk reglement.

10. Rondvraag.

Deze bijeenkomst kan alleen doorgang vinden mits de coronaregels dit toelaten.

Verdere informatie kunt verkrijgen bij:
secretariaat@kbocuijkcentrum.nl
kbocuijknoord@gmail.com

Voor deze vergadering zijn de geldende coronamaatregelen van kracht.

Bij binnenkomst draagt u een mondkapje en laat u de QR code zien.



VERSLAG DIGITALE JAARVERGADERING mei 2021

Door de nog steeds van kracht zijnde corona beperkingen is het niet mogelijk een fysieke vergade-
ring te houden. Om toch te voldoen aan de statutaire verplichtingen is, mede na ingewonnen ad-
vies bij KBO Brabant, besloten de noodzakelijke punten digitaal aan de leden voor te leggen. Hier-
voor is bij de Nieuwsbrief van mei 2021 een stembiljet bijgevoegd waarop de leden hun mening
kenbaar konden maken. De inlevering van de stembiljetten kon zowel digitaal (per e-mail) als door
afgifte bij de meegestuurde inleveradressen.

In totaal zijn 40 stembiljetten ingeleverd. Voldoende om te voldoen aan het statutaire minimum.
Hoewel het aantal ingeleverde stembiljetten tegenviel zijn het er altijd nog meer als het aantal deel-
nemers de afgelopen jaren aan de fysieke Algemene Ledenvergaderingen.

Overzicht uitgebrachte stemmen.

Uitgebrach-
te

 stem-
men

Onderwerp : VOOR TEGEN
1. Verslag digitale vergadering ALV oktober 2021 40 0
2. Jaarverslag 2020 40 0
3. Financieel verslag 2020 40 0
4. Begroting 2021 40 0
5. Dechargering Penningmeester/ Bestuur 40 0

Conclusie:

De stukken genoemd onder punt 1 t/m 4 zijn hiermede onherroepelijk vastgesteld met dank aan de
secretaris en de penningmeester. 

Notulist: Riky van Pinxteren



JAARVERSLAG 2021

Ter goedkeuring door de algemene ledenvergadering 16 februari 2022.

Ledental.
Aantal leden op 01-01-2021: 428, op 31-12-2021: 430

Activiteiten  .  
Een gedeelte van het jaar waren er activiteiten mogelijk. Handwerken, rikken, kienen, dansavon-
den, tekenen, fiets- en wandeltochten hebben plaatsgevonden als de coronaregels dit toe lieten.
De 5 daagse reis naar de Ardennen is ook doorgegaan, evenals de dagtocht. In november hebben
wij met een 70-tal leden het 70 jarig jubileum van de KBO Cuijk gevierd. Helaas konden veel leden
daar niet bij zijn en daarom hebben we bij alle leden jubileumbonbons bezorgd samen met een
Cuijkse cadeaubon.

Jaarvergadering.
De algemene ledenvergadering kon ook niet doorgaan. Om toch aan de wettelijke verplichting te
voldoen heeft er een digitale vergadering plaatsgevonden. Alle leden kregen, via de nieuwsbrief de
gelegenheid om te stemmen over het jaarverslag, en financieel jaarverslag 2020, de  begroting van
2021 en de dechargering van de penningmeester/bestuur. 
In totaal zijn er 40 stembiljetten binnengekomen via de post, via email  of bezorgd bij een bestuurs-
lid. De jaarstukken zijn hiermee goedgekeurd. 
In september hebben we aan alle leden per mandaat gevraagd of er bezwaar was om te onderzoe-
ken of er een fusie mogelijk was tussen de afdelingen KBO Centrum en Cuijk Noord. Hierop kwa-
men 103 stembiljetten binnen met geen bezwaar. Een commissie is aan de slag gegaan om de fu-
sie voor te bereiden en heeft eind november een besluitenlijst ingediend bij het bestuur van beide 
afdelingen. Uit deze stukken komt naar voren dat er door KBO Cuijk Centrum een ALV uitgeschre-
ven moet worden om de leden te vragen om in te stemmen met deze fusie. KBO Cuijk Noord heeft
in september al goedkeuring gekregen van hun leden.

Bestuursvergaderingen.
Het bestuur heeft in 2021 8 keer vergaderd. 

Nieuwsbrief.
Dit jaar werd de Nieuwsbrief voor het dertiende jaar uitgebracht. Met deze periodieke bijlage bij de
ONS ( magazine van KBO Brabant) wil het bestuur informatie, bestuursmededelingen maar ook in-
breng van onze leden onder de aandacht brengen. 

Website.
Op  onze  website  www.kbo-cuijkcentrum.nl  vindt  u  nadere  informatie  over  onze  afdeling.  De
nieuwsbrieven worden steeds geplaatst om nog eens na te lezen. We proberen om de website ac-
tueel te houden en vragen nog vrijwilligers die ons hierbij willen helpen.



Collectieve Belangenbehartiging.
De belangenbehartiging in Cuijk wordt in goede samenwerking met de andere afdelingen van de
KBO  in de gemeente Cuijk uitgevoerd. De 6 afdelingen vormen samen de Cluster KBO Cuijk en
vanuit deze organisatie worden afgevaardigden benoemd die onze belangen behartigen bij de ge-
meentelijke  en  provinciale  overheden,  bij  ander  sociale  maatschappelijke  instellingen  zoals
SWOC, Pantein, Sociom, Lokaal Beraad Ouderenbeleid,  Project Wonen-Zorg-Welzijn.
In het algemeen kunnen wij rekenen op support van KBO Brabant, waarvan wij een afdeling vor-
men. 

Individuele Belangenbehartiging.
De service IBB, Individuele Belangenbehartiging, omvat 4 diensten: Administratieve ondersteuners
(Thuisadministrateurs), Belastinginvulhulpen, Ouderenadviseurs en WMO cliëntondersteuners. 
Een team van goed en doelgericht opgeleide KBO vrijwilligers met professionele ondersteuning
door ouderenwerkers van de SWOC staat klaar voor alle senioren in Cuijk. Schroom niet om van
deze gratis servicediensten gebruik te maken. 
Onze hulpverleners zijn bereikbaar via  het telefoonnummer: 0485 574440, (keuze 1).

Overleg met / vertegenwoordiging in overige organisaties:
§ Overleg met het bestuur van KBO Afdeling Cuijk Noord heeft 1 fysiek plaatsgevonden. De 

commissie Fusie heeft een 6-tal keren overlegd.
§ We hebben 2 vertegenwoordigers in het bestuur van Ontmoetingscentrum ’t Fort.
§ KBO Kring Land van Cuijk en KBO Brabant.
§ Padbroek Ontmoet.
§ Overige organisaties zijn vermeld bij de collectieve belangenbehartiging.

ONS bezorging.
De ONS bezorging staat onder de leiding van coördinator Willy Jilisen. De belangeloze medewer-
king van onze bezorgers wordt door het bestuur op hoge prijs gesteld. 

Onze vrijwilligers  :  
Een speciaal woord van dank aan alle vrijwilligers die zich, ondanks corona, in het afgelopen jaar
belangeloos voor onze vereniging hebben ingezet. Zonder jullie zou een vereniging als de KBO
Cuijk-Centrum niet kunnen bestaan. Wij zijn er trots op dat wij als KBO zoveel goede vrijwilligers
hebben. Diamanten zijn kostbaar, maar een vrijwilliger is onbetaalbaar. Dank.

Bestuurssamenstelling. 
De bestuursleden van de KBO Afdeling Cuijk Centrum zijn: 
Hennie Buné van der Ven, voorzitter 
Riky van Pinxteren             (tijdelijk) secretaris 
Willy Minten, penningmeester 
Toon Roelofs, vicevoorzitter 
Huub Koot, tweede secretaris 
Riky van Pinxteren, bestuurslid, ledenadministratie 
Ida Thijssen, bestuurslid 
Zus Willems, bestuurslid

17-1-2022  Riky van Pinxteren



     

Verslag ledenvergadering 29 september 2021

Aanwezig: 30 leden

Afmeldingen: Piet en Gerda Buisman; Frans Cobussen; Pyta Linders; Antoinette Driessen

§ Opening door de voorzitter
De voorzitter heet iedereen welkom en staat stil bij zijn moeilijke beslissing om af te treden. 
Verder besteedt hij aandacht aan het overlijden van leden met een minuut stilte: dhr. 
Greven, mevr. Oct. A. Gall,dhr. v.d. Dungen,
C. Blonk,,mevr. Schaminee,
Mevr. Schipstal, mevr. Theunissen, mevr. S. Keunen, dhr. J. v.d. Cruijsen.

§ Vaststellen van de agenda
Geen wijzigingen.

§ Verslag van de kascommissie
Het commissielid dhr. van Boekholt leest een verklaring voor en verleent decharge aan de 
penningmeester, mevr. V. Duijnhoven. Zij wordt bedankt voor haar inzet samen met dhr. J. 
v.d. Cruijsen.

§ Benoeming van de kascommissie
Er hebben zich geen nieuwe commissieleden gemeld. Het voorstel wordt aangenomen om 
de huidige kascommissie te handhaven tot het moment van samenvoeging met KBO 
Centrum.

§ Vaststellen financieel verslag
Er is niet voor gekozen om het verslag te vermenigvuldigen en te verspreiden. Het 
financieel verslag kan op afspraak worden ingezien. Hiervoor moet een afspraak gemaakt 
worden via dhr. M. Peters.

§ Bestuurlijke zaken
Dhr. v.d. Bogaard treedt af als voorzitter en bestuurslid. Ook dhr. v. Gils treedt af als 
bestuurslid. De nieuwe bestuursleden, dhr. van Hoof en dhr. Schouten stellen zichzelf voor. 

§ Verkiezing nieuwe voorzitter
De leden aanwezig stemmen unaniem in met de benoeming van dhr. Schouten als nieuwe 
voorzitter. 

§ Goedkeuring samenvoeging met KBO Cuijk Centrum
Er was een verzoek van KBO Centrum om samen te gaan met onze afdeling. Wij hebben 
als bestuur hierop positief gereageerd waarna er een werkgroep is gevormd, bestaande uit 
2 leden van KBO Centrum en 2 leden van KBO Cuijk-Noord, Katwijk en Heeswijkse 
Kampen, die een onderzoek is gestart naar de mogelijkheid om te komen tot één afdeling 
voor Cuijk. Ook KBO Brabant en het cluster en de kring zijn geïnformeerd. 
In 1973 is er een afscheiding gekomen om redenen die niet meer van deze tijd zijn 
waardoor Cuijk-Noord is gevormd. Centrum bestaat dit jaar al 70 jaar.



Er ligt nu een voorstel om samen te gaan onder een aantal voorwaarden. Er lijken geen 
onoverkomelijke bezwaren. Zo zal onze afdeling op gaan in KBO het centrum en ontstaat 
er een afdeling van ongeveer 800 leden. Hiermee worden we een grote en krachtige 
organisatie en versterkt dit onze positie. We vragen de leden om in te stemmen met dit 
voorstel. Dit gebeurt ook bij KBO Centrum. Hierna zullen we moeten bepalen hoe om te 
gaan met de verschillen zoals b.v. de contributie (een verschil van 50 cent) en de financiële
middelen; hoe ziet het bestuur er uit; etc.. Als de leden goedkeuring geven kunnen we aan 
de slag en zal op redelijk korte termijn een definitief voorstel worden voorgelegd waarna 
we, na instemming, kunnen samengaan. (1 januari 2022???). Vanuit de vergadering zijn er 
geen bezwaren en wordt het voorstel goedgekeurd.

§ Mededeling van het bestuurslid
Er is een voorstel om de kerstviering en de ontmoetingsdag, samen met het centrum, dit 
jaar samen te voegen. Geen bezwaren. Men is blij dat het weer kan plaats vinden.
Het afscheid van dhr. van Elst is een eigen keuze geweest die het bestuur heeft 
gerespecteerd.

§ Rondvraag
Er wordt een compliment uitgesproken , met de nodige bijval, voor de stukje en inbreng van
dhr. van Gils.

Tijdstip voor rikken is niet juist in infobulletin: moet 13.30 uur zijn.

Graag een overzicht van de overleden en neiuwe leden in het infobulletin.

Een verzoek om van de activiteiten een overzicht te geven, ook op klein formaat, voor in de
portemonnee. 

Nieuwe activiteiten vanuit de leden zijn welkom. Doorgeven via de secretaris of 
kbocuijknoord@gmail.com

§ Sluiting

Er wordt nog een keer stil gestaan bij het afscheid van dhr. van Gils. Tijdens dit moment 
wordt hij overvallen door de komst van zijn kinderen en de wethouder Hendriks, die hem de
erepenning voor vrijwilligers overhandigt

Na de sluiting van de vergadering wordt nog een optreden verzorgd.



JAARVERSLAG 2021

Ter goedkeuring door de algemene ledenvergadering 16 februari 2022.

Ledental.
Aantal leden op 01-01-2021: 364 op 31-12-2021: 372

Activiteiten  .  
Een gedeelte van het jaar waren er activiteiten mogelijk. Handwerken, rikken, kienen, koersbal, 
bridge hebben plaatsgevonden als de coronaregels dit toe lieten.  De 5 daagse reis naar de Arden-
nen is ook doorgegaan, evenals de dagtocht. Helaas konden veel activiteiten niet doorgaan. 

Jaarvergadering.
De algemene ledenvergadering is op 29 september 2021 gehouden in het fort. De 30 aanwezige 
leden hebben zich hierin met name uitgesproken voor de fusie tussen onze afdeling en die van het
centrum. Het financieel verslag is door de kascommissie goedgekeurd en de penningmeester is 
gedechargeerd. Ook is het nieuwe bestuur gekozen en is er stil gestaan bij het afscheid van Leo 
v.d. Bogaard en Jan van Gils, die daarbij werd verrast met een erepenning van de gemeente Cuijk.
De middag werd afgesloten met een geslaagd optreden van een zanger.

Bestuursvergaderingen.
Het bestuur heeft in 2021 10 keer vergaderd, waarbij een enkele keer digitaal.

Infobulletin.
Dit jaar werd ook het infobulletin weer uitgebracht en als bijlage bij de ONS ( magazine van KBO 
Brabant) rondgebracht.  

Website.
Op onze website www.kbo-cuijknoord.nl en onze facebookpagina is veelvuldig informatie gegeven 
over onze afdeling.

Collectieve Belangenbehartiging.
De belangenbehartiging in Cuijk wordt in goede samenwerking met de andere afdelingen van de 
KBO  in de gemeente Cuijk uitgevoerd. De 6 afdelingen vormen samen de Cluster KBO Cuijk en 
vanuit deze organisatie worden afgevaardigden benoemd die onze belangen behartigen bij de ge-
meentelijke en provinciale overheden, bij ander sociale maatschappelijke instellingen zoals 
SWOC, Pantein, Sociom, Lokaal Beraad Ouderenbeleid,  Project Wonen-Zorg-Welzijn.
In het algemeen kunnen wij rekenen op support van KBO Brabant, waarvan wij een afdeling vor-
men. 

Individuele Belangenbehartiging.
De service IBB, Individuele Belangenbehartiging, omvat 4 diensten: Administratieve ondersteuners
(Thuisadministrateurs), Belastinginvulhulpen, Ouderenadviseurs en WMO cliëntondersteuners. 
Een team van goed en doelgericht opgeleide KBO vrijwilligers met professionele ondersteuning 
door ouderenwerkers van de SWOC staat klaar voor alle senioren in Cuijk. Schroom niet om van 
deze gratis servicediensten gebruik te maken. 
Onze hulpverleners zijn bereikbaar via  het telefoonnummer: 0485 574440, (keuze 1).



Overleg met / vertegenwoordiging in overige organisaties:
§ Overleg met het bestuur van KBO Afdeling Cuijk Centrum heeft 1x fysiek plaatsgevonden. De 

commissie Fusie heeft een 6-tal keren overlegd.
§ KBO Kring Land van Cuijk en KBO Brabant.

ONS bezorging.
De ONS bezorging staat onder de leiding van coördinator Martien Peters. De belangeloze mede-
werking van onze bezorgers wordt door het bestuur op hoge prijs gesteld. 

Onze vrijwilligers  :  
Een speciaal woord van dank aan alle vrijwilligers die zich, ondanks corona, in het afgelopen jaar 
belangeloos voor onze vereniging hebben ingezet. Zonder jullie zou onze vereniging niet kunnen 
functioneren. Wij zijn er trots op dat wij als KBO zoveel goede vrijwilligers hebben. Diamanten zijn 
kostbaar, maar een vrijwilliger is onbetaalbaar. Dank.

Bestuurssamenstelling. 
De huidige bestuursleden van de KBO Afdeling Cuijk-Noord, Katwijk en Heeswijkse Kampen zijn: 
Peter Schouten  voorzitter 
Johan van Hoof secretaris 
Koosje Mannem penningmeester 
Martien Peters bestuurslid 
Claar van Duijnhoven             bestuurslid 

18-1-2022 Johan van Hoof
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

André bedankt! 
André Cornelissen heeft in december zijn laatste rondje gedraaid als bezorger van het KBO

maandblad ONS. Nu waren het de kerststollen, die onze leden ieder jaar rond kerstmis krijgen.
Na 35 jaar stopt hij er mee i.v.m. zijn hoge leeftijd. Een beslissing, die we, als bestuur, volledig be-

grijpen. 
Ook André heeft lang deel uitgemaakt van ons bestuur.

We bedanken André voor de vele jaren, dat hij zich ingezet heeft voor onze KBO afdeling. 
We wensen André en Dinie de komende tijd veel sterkte toe.

Bestuur KBO Cuijk, Katwijk en Heeswijkse Kampen
______________________________________________________________________________


