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KBO BRABANT     Secr. Dommelseweg 155  Tel.   040-2043697 

      5554 NP Valkenswaard   

Kring gemeente Valkenswaard     Bankrek.no. NL27RABO 0111 80 1575   

      e-mail  : kbokringvalkenswaard@gmail.com 
      Website: www.kbo-valkenswaard.nl  

 
                                                                                               

JAARVERSLAG 2017 

 
 

KBO Kring gemeente Valkenswaard bestaat uit de KBO afdelingen 
Borkel en Schaft, Dommelen en Valkenswaard. 

 
De oprichtingsvergadering van KBO Kring gemeente Valkenswaard vond 

plaats op 28-07-2015.  
Statuten en Huishoudelijk reglement zijn daarin voorgelegd en 

goedgekeurd. Het kringbestuur is officieel aangesteld. 
Besloten is dat de kring, vanwege hoge kosten voor een eigen rekening, 

het bankrekeningnummer van afdeling Dommelen zal gebruiken. 

De Kringraad is aangesteld en bestaat uit alle bestuursleden van de 
afdelingen. 

 
Kringbestuur per 05-04-2017: 

Voorzitter   : Jac Spoorenberg   KBO Borkel en Schaft 
Secretaris   : Leny Peels     KBO Valkenswaard 

Penningmeester    : Leo van de Kerkhof   KBO Dommelen 
Coord. Activiteiten : Petra Verberne     KBO Valkenswaard 

Bestuurslid   : Margriet Akkermans   KBO Dommelen 
Bestuurslid   : Pieter Verhoeven    KBO Borkel en Schaft 

 
Het bestuur heeft in 2017 6x een vergadering gehouden. 

De Kringraad is 3x bij elkaar geweest; 1x voor de jaarvergadering en 2x 
ter voorbereiding op de KBO Brabant Algemene Vergadering. 

Tijdens de Kringraad vergadering in april, de jaarvergadering, was ook de 

heer Fr. v.d. Boomen, als afgevaardigde bestuur KBO-Brabant aanwezig. 
Tijdens de kringbestuur vergadering in september was de heer Fr. v.d. 

Boomen ook aanwezig i.v.m. prioriteitsstelling activiteiten. Op zijn vraag 
of de vergoeding voor de kring vanuit de afdelingen of vanuit KBO-

Brabant moet worden betaald besluit de vergadering dat dit vanuit KBO-
Brabant moet blijven.  

  
Aangezien KBO-Brabant geen provinciale subsidie krijgt voor opleidingen 

cliëntondersteuners, ouderenadviseurs en belastinginvullers is het bestuur 
in gesprek gegaan met SeniorenBelang Valkenswaard. Dit heeft 

geresulteerd in een toezegging van de gemeente V’waard dat kosten via 
een declaratie mogen worden ingediend. 

Dit loopt via het SBV omdat de werkgroep cliëntondersteuning een 
onderdeel is van SBV. 
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2x per jaar komen de ondersteunende diensten ( cliëntondersteuners, 

ouderenadviseurs, belasting coördinatoren , thuisadministrateurs)  bij 
elkaar om te horen wat er leeft en wat de Kring of de ondersteuners 

onderling kunnen doen om hen te ondersteunen. Deze bijeenkomsten 

hebben plaatsgevonden in april en  november 2017. Vanaf de bijeenkomst 
in november zijn ook de webmasters aan deze groep toegevoegd. 

Een vertegenwoordiging van Cordaad Welzijn is ook bij deze 
bijeenkomsten aanwezig. 

 
Er is in april een bijeenkomst voor de bestuursleden van de 3 afdelingen 

georganiseerd over Lea Web. De heer T. van Rijsewijk heeft deze 
voorlichting gegeven. 

 
Activiteitencommissie 

De Kring werkt met een activiteitencommissie, zij organiseren de 
gezamenlijke activiteiten: ledendag, reizen, informatie bijeenkomsten, 

kortingenovereenkomsten met lokale winkeliers. 
Een coördinator vanuit het bestuur begeleidt deze commissie zodat er een  

goede communicatie is tussen commissie en bestuur. 

 
Leden dag 26-10-2017 

Een gezellig samenzijn voor alle leden van de 3 afdelingen met informatie, 
muziek, een lunchbuffet en een loterij met leuke prijzen. 

De informatie bestond uit een voorlichting door de voorzitter Jac 
Spoorenberg: “wat doet en betekent KBO in de gemeente Valkenswaard” 

en een presentatie valpreventie door een lokale fysiotherapeute. Tijdens 
deze training werden de deelnemers actief betrokken. 

De H. Mis op 22-10 in de Nicolaaskerk was ter intentie van alle levende en 
overleden KBO leden. 

 
Reizen 

In 2017 zijn 3 reizen georganiseerd: 
Voorjaarsreis 6 april > vanwege te weinig belangstelling is deze niet 

doorgegaan. 

Zomerreis 20-07 > 87 deelnemers. 
Kerstreis 7-12 > 49 deelnemers. 

 
Informatie bijeenkomsten  

Op 17 mei 2017 is er een lezing over het levenseinde georganiseerd. 
Deze lezing was gepland in de avond zodat ook eventuele kinderen van 

leden mee konden komen. De lezing was zeer interessant, helaas was de 
opkomst gering: 16 personen. 
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Op 22-11-2017 was er een lezing over eenzaamheid gepland. 

In 2016 is deze lezing ook geven voor collega organisaties en 
professionele organisaties die in V’waard werkzaam zijn. Dit was een groot 

succes, in 2017 is daarom besloten deze lezing voor de leden te houden. 

Er hadden zich 31 personen aangemeld. Helaas werd de lezing wegens 
ziekte van de presentator afgezegd. Voor 2018 staat de lezing weer op het 

programma. 
 

Kortingencommissie 
Ook dit jaar werden er weer plaatselijke bedrijven toegevoegd aan de 

kortingenlijst. 
 

KBO BRABANT 
AV 29-06 en 30-11-2017 

Een werkgroep uit het bestuur met een vertegenwoordiging van elk van 
de afdelingen bereidt deze AV vergaderingen voor. 

De voorbereiding voor de AV van 29-06 werd behandeld in de 
kringraadvergadering van 24 mei.  

De voorbereiding van de AV van 30-11 werd doorgesproken in de 

kringraad van 25-10. 
Bestuursleden zijn aanwezig geweest bij het regionaal beraad op 31-05 en 

1-11-2017 en de AV KBO Brabant op 29-06 en 30-11-2017. 
 

Bestuursleden hebben deelgenomen aan diverse informatie 
bijeenkomsten, workshops van KBO-Brabant. 

 
SBV 

Seniorenmarkt SBV 30-09-2017 
Deze is gezamenlijk met een groepje uit de afdelingen voorbereid. 

Afgevaardigden van de afdelingen hebben tijdens deze markt hun 
afdelingen gepromoot.  

 
Door het jaar heen worden relevante zaken, door bestuursleden die zitting 

hebben in het SBV, besproken. 

Bestuursleden van de Kring hebben zitting in de werkgroep Politiek van 
SBV. In 2017 zijn de speerpunten uit 2014 gevolgd en zijn er nieuwe 

stellingen t.b.v. gemeenteraadsverkiezingen 2018 gemaakt en besproken 
met de politieke partijen. 

 
 

ASD  
Adviesraad Sociaal Domein; per 1-01-2017 in de gemeente gestart. 

In het voorjaar heeft het SBV een kennismakingsbijeenkomst 
georganiseerd waarbij leden van Kring en afdelingen aanwezig waren. 

In maart 2018 komt er een vervolgbijeenkomst waarbij ook bestuursleden 
aanwezig zullen zijn. 
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In mei is KBO Panningen op bezoek geweest. Zij hadden hierom verzocht. 

Insteek van de bijeenkomst was onderlinge informatie uitwisselen en van 
elkaar leren. 

 

Middels artikelen in de diverse nieuwsbrieven van de afdelingen zijn de 
leden geïnformeerd over zaken van de Kring. 

 
Leny Peels 

09-04-2018 
 

 
 

 
 

 


