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      5554 NP Valkenswaard   
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      e-mail  : kbokringvalkenswaard@gmail.com 
      Website: www.kbo-valkenswaard.nl  

 
                                                                                               

JAARVERSLAG 2018 

 
 

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 11-04-2018: 

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

Penningmeester    : Leo van de Kerkhof   KBO Dommelen 
Coord. Activiteiten : Luk Leclercq      KBO Valkenswaard 

tot 1-10-2018 
Bestuurslid   : Margriet Akkermans   KBO Dommelen 

Bestuurslid   : Pieter Verhoeven    KBO Borkel en Schaft 
Bestuurslid   : Peter Plompen     KBO Valkenswaard 

Vanaf 1-10-2018 
 

Het bestuur heeft in 2017 5x 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 J. 
Hoevenaars aanwezig. Dhr. Hoevenaars is onze nieuwe regio contact 

bestuurder vanuit KBO Brabant. 
Tijdens de kringraadvergadering van 24-10-2018 is er door KBO-Brabant 

een voorlichting gegeven over het project “veilig wonen”. 
 

In augustus van dit jaar heeft het kringbestuur een privacy verklaring 
opgesteld en gepubliceerd middels de website. 
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I.v.m. het afstoten van haar sociale activiteiten is er contact geweest met 

het Rode Kruis Valkenswaard. Voor Valkenswaard zijn dit kleine, 
zelfstandige activiteiten; overname is niet van toepassing. Voor de 

gemeenten Heeze-Leende en Cranendonck is verwezen naar de 

plaatselijke KBO afdelingen. 
 

N.a.v. de presentatie van KBO vitaliteitsweken tijdens de Liever Thuis 
beurs, is aan KBO-Brabant aangegeven dat er interesse is om dit binnen 

Valkenswaard te organiseren. In 2019 zal dit verder vorm krijgen. 
 

2x per jaar komen de ondersteunende diensten ( cliëntondersteuners, 
ouderenadviseurs, belasting coördinatoren , thuisadministrateurs, 

webmasters)  bij elkaar om te horen wat er leeft en wat de Kring of de 
ondersteuners onderling kunnen doen om te ondersteunen. Deze 

bijeenkomsten hebben plaatsgevonden in april en  november 2018.  
 

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. 
Per 1-10-2018 is besloten dat het secretariaat de activiteiten coördineert. 

 
Leden dag 25-10-2017 

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

Na een inspirerende inleiding door KBO-Brabant bestuursvoorzitter Leo 
Bisschops was het tijd voor een voorstelling van Theducater, een  

interactief toneelspel met als belangrijkste item dementie/ eenzaamheid. 
De zaal reageerde spontaan en discussieerde volop mee. 

Er waren 140 mensen aanwezig. 
De H. Mis op 21-10 in de Nicolaaskerk was ter intentie van alle levende en 

overleden KBO leden. 

 
Reizen 

In 2018 zijn 3 reizen georganiseerd: 
- Voorjaarsreis 26 april: Tongeren België. Deze reis was onverzorgd.  

Er waren 41 deelnemers. 
- Zomerreis 05-07: Basiliek Oudenbosch en de Biesbosch. Deze reis  

was totaal verzorgd: incl. lunch en diner. 49 deelnemers. 
- Kerstreis 6-12: kerstmarkt Keulen. Een onverzorgde reis. 60 

deelnemers  
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Informatie bijeenkomsten  

Op 4 april is er een informatie bijeenkomst gehouden door Veilig Verkeer 
Nederland. 

Een interessante lezing. Er waren 37 mensen aanwezig. 

 
Op 14 november is er een lezing over eenzaamheid gehouden met de titel 

eenzaam of alleen. Een bijeenkomst waar men niet uitgepraat raakte. De 
conclusie was dat het moeilijk is om te beoordelen of men eenzaam is of 

alleen. Ook is het moeilijk boven water te krijgen wie er eenzaam is. 
Er waren 25 personen aanwezig. 

 
Kortingencommissie 

Ook dit jaar werden er weer plaatselijke bedrijven toegevoegd aan de 
kortingenlijst. 

 
Belasting invuldienst. 

Binnen de kringraad is er een coördinator belastingen die een aantal 
zaken, zoals bijv. opleidingen, collectief regelt. De afdelingen kunnen bij 

deze persoon terecht met hun vragen.  

Het invullen gebeurt per afdeling. 
 

KBO BRABANT 
AV 28-06 en 29-11-2018 

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

De voorbereiding voor de AV van 28-06 werd behandeld in de 
kringraadvergadering van 24 mei.  

De voorbereiding van de AV van 29-11 werd doorgesproken in de 
kringraad van 24-10. 

Bestuursleden zijn aanwezig geweest bij het regionaal beraad op 30-05, 
5-09 en 31-10-2018 en de AV KBO Brabant op 28-06 en 29-11-2018. 

 
Bestuursleden hebben deelgenomen aan diverse informatie 

bijeenkomsten, workshops van KBO-Brabant. 

 
SBV 

Seniorenmarkt SBV 22-09-2017 
Het voorbereiden van deelname aan deze seniorenmarkt ligt voortaan bij 

de Kring. De flyer “ Wat kan KBO voor u betekenen” wordt jaarlijks door 
het bestuur aangepast.  

Tijdens deze markt is er per afdeling iemand aanwezig om KBO te 
promoten. 

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

zitting hebben in het SBV, besproken. 
Dit jaar werd vanuit de Kring bij het SBV aandacht gevraagd voor: 

- Preventief ouderenbezoek: dit is uiteindelijk door het SBV  
neergelegd bij ASD.  
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- Woonbeleid senioren binnen Valkenswaard: 20-02-2019 organiseert  

SBV een brede bijeenkomst met dit item. 
- Abonnementstarief: SBV heeft dit besproken binnen de gemeente en  

men is vooralsnog tevreden met de uitkomst. 

- Seniorenpagina Valkenswaards weekblad; SBV gaat dit in 2019  
bespreekbaar maken. 

- Stille Armoede: neergelegd bij het ASD. 
 

Via het SBV kunnen de KBO afdelingen hun kosten voor 
cliëntondersteuning declareren bij de gemeente. Voor 2018 is toegezegd 

dat deze kosten kunnen worden gedeclareerd. De kosten over 2018 zijn 
inmiddels ook uitgekeerd door de gemeente Valkenswaard. 

Voor 2019 is er ook een toezegging. Ieder jaar opnieuw moet het SBV 
deze kostenvergoeding aanvragen. 

 
ASD  

Adviesraad Sociaal Domein;  
Op 29 maart is er door verschillende bestuursleden deelgenomen aan een 

bijeenkomst van het ASD.  

Door het jaar heen zijn de volgende onderwerpen behandeld of is 
medewerking gevraagd voor: het preventief ouderenbezoek; stille 

armoede; blijverslening; bekendheid toeslagen. 
 

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

 
Leny Peels 

24-04-2019 
 

 
 

 
 

 


