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Secr. Dommelseweg 155 5554NP Valkenswaard   
Tel.   040 - 20 43 697 
Bankrek.no. NL27RABO 0111 80 1575 

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

JAARVERSLAG 2020 

 

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 en is statutair vastgelegd op 29-09-2015. 

Statuten en Huishoudelijk reglement zijn daarin voorgelegd en goedgekeurd. Het 
kringbestuur is officieel aangesteld. 

De Kringraad is aangesteld en bestaat uit alle bestuursleden van de afdelingen. 
Besloten is dat de kring, vanwege hoge kosten voor een eigen rekening, het 

bankrekeningnummer van afdeling Dommelen zal gebruiken. 
 

Kringbestuur per 18-05-2020: 
Voorzitter   : Jac Spoorenberg   KBO Borkel en Schaft 

Secretaris   : Leny Peels     KBO Valkenswaard 

Penningmeester    : Leo van de Kerkhof   KBO Dommelen 
Bestuurslid   : Margriet Akkermans   KBO Dommelen 

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

 
Kringbestuur per 21-10-2020: 

Interim Voorzitter : Leny Peels      KBO Valkenswaard 
Secretaris   : Leny Peels     KBO Valkenswaard 

Penningmeester    : Leo van de Kerkhof   KBO Dommelen 
Bestuurslid   : Margriet Akkermans   KBO Dommelen 

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

Bestuurslid   : Rob Spit     KBO Borkel en Schaft 
 

2020 was door het Corona virus een moeilijk jaar. Weinig activiteiten konden 

doorgang vinden. Contacten met bestuursleden en afdelingen werden veelal 
telefonisch en via e-mail onderhouden. 

Het kringbestuur is in 2020 2x bij elkaar kunnen komen (19-02 en 30-09-2020). 
 

De Kringraad is 1x bij elkaar geweest ( 21-10-2020). 
De jaarvergadering met de kringraad heeft niet plaats kunnen vinden. De jaarstukken 

zijn in mei via e-mail door de kringraad goedgekeurd. Ook de verlenging van de 
zittingsperiode van Margriet Akkermans en Leny Peels is via e-mail door de besturen 

van de afdelingen bevestigd. In de kringraad van 21-10 is dit punt nog kort aan de 
orde geweest. 
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Jac Spoorenberg heeft aangegeven vanwege gezondheidsredenen te willen stoppen 

binnen het kringbestuur. In de kringraad vergadering van oktober hebben we 
afscheid van hem kunnen nemen. KBO Kring gemeente Valkenswaard is Jac veel dank 

verschuldigd voor zijn enthousiaste en kundige betrokkenheid. 
Leny Peels is in deze kringraadvergadering aangesteld tot interim voorzitter. Het 

secretariaat blijft ook onder haar verantwoordelijkheid. 
In 2021 zal gekeken worden hoe het kringbestuur zal worden ingedeeld. 

Rob Spit (KBO Borkel en Schaft ) is in de kringraadvergadering van oktober 
aangesteld als bestuurslid van het kringbestuur. 

Tijdens deze kringraadvergadering was ook de heer J. Hoevenaars, als afgevaardigde 
bestuur KBO-Brabant, aanwezig. Hij heeft het oprichten van C support toegelicht. 

 
De voorbereidingen voor de KBO Brabant Algemene Vergadering van november 

hebben telefonisch en per e-mail plaatsgevonden. 
 

Normaal komen 2x per jaar 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 niet plaatsgevonden maar er 
is via e-mail en telefonisch met de ondersteuners contact geweest. 

 
KBO Kring gemeente Valkenswaard bestond in 2020 5 jaar en we hadden dit tijdens 

de ledendag feestelijk willen vieren. 
 

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. 

 

Ledendag 2020 
De ledendag was gepland op 29-10-2020 maar is vanwege Corona niet doorgegaan. 

 
Reizen 

In 2020 stonden 3 reizen gepland: de voorjaarsreis in april, de volledig verzorgde 
zomerreis in juni en de kerstreis in december. Deze zijn niet door kunnen gaan. 

Hoewel in sommige gevallen het wel toegestaan was om op reis te gaan, is er 
besloten dat het risico voor onze leden te hoog was. 

 
Informatie bijeenkomsten 

Op 4-03-2020 is er een lezing gehouden over “Levenseinde” . 
Deze werd gegeven door KBO-Brabant. Een plaatselijke huisarts was aanwezig en 

heeft actief deelgenomen aan de bijeenkomst. Er zijn +/- 40 mensen aanwezig 
geweest. Zij vonden het een interessante bijeenkomst. 
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Project Wonen met zorg 
In 2018 heeft KBO kring gemeente Valkenswaard bij het SBV aandacht gevraagd voor 

Wonen met zorg binnen Valkenswaard. 
SBV heeft in februari 2019 een brede bijeenkomst georganiseerd met als thema 

“Woonbeleid senioren binnen Valkenswaard”. 
Deze bijeenkomst heeft geresulteerd in het oprichten van een projectgroep “Wonen 

met Zorg” door de gemeente Valkenswaard. 
In deze projectgroep hebben leden van het SBV zitting en worden de afgevaardigden 

van KBO in het SBV op de hoogte gehouden. 
Er is door een onderzoekscommissie een rapport opgesteld. Dit rapport zal begin 

2021 besproken worden. 
Door het kringbestuur is een enquête opgesteld om duidelijkheid te krijgen hoe onze 

leden wonen, hoe zij denken over het wonen in de toekomst en wat hun ideeën zijn. 
Het is de bedoeling dat deze enquête persoonlijk met de leden wordt doorgenomen. 

Door de omstandigheden is dit nog niet gebeurd. In 2021 wordt dit opnieuw 

opgepakt. 
 

Kortingencommissie 
Ook dit jaar werden er weer contacten onderhouden en gelegd met de plaatselijke 

bedrijven. 
 

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. 
 

Website 
Op de gezamenlijke website is de voorleesfunctie toegepast. 

 

KBO BRABANT 
AV 25-06 en 15-10-2020 

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

De AV van 25-06 is niet doorgegaan. De voorbereiding van de AV van 15-10 is per e-
mail en/of telefonisch gedaan. 

Het regionale beraad van 28-10-2020 en de AV van 15-10 zijn door bestuursleden 
digitaal gevolgd. 

 
Bestuursleden zijn aanwezig geweest bij het extraregionaal beraad op 23-09-2020. 

Hierin werd gesproken over de gevolgen en het omgaan van de corona crisis door 
afdelingen en kringen.  

Ook het concept Beleidsplan 2021-2024 is besproken. 
KBO-Brabant raadt aan om de genoemde punten (Zorg in de regio; Mantelzorg; 

middelen voor projecten; verkleinen van gezondheids- verschillen; bereikbaarheid en 

voorzieningen; volwaardige bijdrage senioren aan de samenleving)  te gaan 
gebruiken als leidraad/ kompas binnen de vergaderingen. In de kringraad van 21-10 

heeft de vergadering daarmee ingestemd. Met toevoeging van de items armoede en 
eenzaamheid. 
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Het kringbestuur zal dit in 2021 uitwerken. 

 
Bestuursleden hebben in januari deelgenomen aan de KBO-Brabant workshop 

Armoede. Op ons verzoek was de Valkenswaardse wethouder M. Theus aanwezig en 
uitgenodigd om in het forum plaats te nemen. 

 
SeniorenBelang Valkenswaard 

Door het jaar heen worden relevante zaken, door bestuursleden, die zitting hebben in 
het SBV, besproken. 

De SBV Seniorenmarkt in september is niet doorgegaan. 
 

Via het SBV kunnen de KBO afdelingen hun kosten voor cliëntondersteuning 
declareren bij de gemeente. De geleverde diensten moeten dan ook wel voor niet 

KBO leden beschikbaar zijn. 
Voor 2020 is toegezegd dat deze kosten kunnen worden gedeclareerd. Ieder jaar 

opnieuw moet het SBV deze kostenvergoeding aanvragen. 

 
Het kringbestuur heeft zich ingezet voor een goede communicatie en samenwerking 

tussen de afdelingen.  
 

In november heeft een delegatie van het kringbestuur namens de 3 afdelingen een 
traktatie aangeboden aan het personeel en vrijwilligers van Verpleeghuis Valkenhof. 

Hiermee wilden zij hen een hart onder de riem steken en kracht wensen. 
 

Leny Peels 
13-04-2021 

 
 

 

           
 


