
 Algemene Ledenvergadering 2018 Seniorenvereniging Bladel  

1 

 

 
 
 

 
 

Algemene 
Ledenvergadering 

 
 
 

woensdag 14 maart 2018 
 
 

Cultureel Centrum Den Herd 
aanvang 13.30 uur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Algemene Ledenvergadering 2018 Seniorenvereniging Bladel  

2 

 

Agenda ALV van Seniorenvereniging Bladel van woensdag 14 maart 
2018 
 

1. Opening en welkomstwoord door de voorzitter 
2. Behandeling notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 8 maart 2017 
3. Behandeling jaarverslagen 2017 
4. Mededelingen en overzicht ledenbestand 2017 door de secretaris  

(zie bijlage 1) 
5. Jaarrekening 2017 door de penningmeester 

a. Jaarrekening 2017 (zie bijlage 2) 
b. Begroting voor het jaar 2019 (zie bijlage 3) 
c. Verslag kascommissie 2017 
d. Goedkeuring jaarrekening 2017, begroting 2019 en 

dechargeverlening 
e. Vaststellen contributie 2019 
f. Verkiezing kascommissie 

6. Goedkeuring beleidsplan 2017-2021 (zie bijlage 4) en werkplan 2018 
(zie bijlage 5) 

7. Bestuursverkiezingen: 
 - Aftredend, herkiesbaar: Francy Stevens 
 - Aftredend, herkiesbaar: Jan Evers 
 - Aftredend, niet herkiesbaar: Mariet Verdaat 
 - Kandidaat: Piet Hendriks 

8. Benoeming Lid van Verdienste 2018 
9.  Rondvraag. 

 
 Kleine pauze  
 

10.  Eerste optreden van ‘Tis Aalt Wa’ 
  Grote pauze 
 

11.  Tweede optreden van ‘Tis Aalt Wa’ 
 
12. Uitslag van de loterij t.b.v. de dagtocht niet-mobiele leden 
13. Afsluiting van de middag door de voorzitter 

 
* Leden die zich nog kandidaat willen stellen als bestuurslid of een vraag 
hebben voor de rondvraag, dienen dat uiterlijk vrijdag 9 maart schriftelijk aan 
de secretaris door te geven. 
 
Bijlage 1: Overzicht overleden leden van Seniorenvereniging Bladel 
Bijlage 2: Jaarrekening 2017 
Bijlage 3: Begroting 2019 
bijlage 4: Beleidsplan 2017-2021  
bijlage 5: Werkplan 2018 
 
 



 Algemene Ledenvergadering 2018 Seniorenvereniging Bladel  

3 

 

Agendanummer 2 

Concept Verslag Algemene Ledenvergadering van Seniorenvereniging Bladel 
van 8 maart 2017 
 
1.Presentatie van het nieuwe vaandel en de nieuwe vlag 
Mede namens de leden van het Algemeen Bestuur heet Ton Goossens alle 
aanwezigen van harte welkom bij deze 61ste Algemene Ledenvergadering van onze 
vereniging. 
De eerste ALV van onze vereniging onder de nieuwe naam Seniorenvereniging 
Bladel. Met de van KBO-Brabant ter gelegenheid van het 60-jarig jubileum gekregen 
voorzittershamer opent hij de vergadering.  
Bij de kerstviering hebben wij het nieuwe logo van onze vereniging al gepresenteerd 
en nu gaan we dat, zoals beloofd, ook voor het vaandel doen. 
Het was de bedoeling dat er nu ook een nieuwe vlag getoond zou worden, maar de 
fabrikant heeft in plaats daarvan een spandoek gemaakt en daar hadden we niet om 
gevraagd. De komende week zal alsnog de juiste vlag geleverd worden. Die vlag zal 
o.a. bij processies, voor de eerste keer op 4 mei in Meerveldhoven, voor het publiek 
te zien zijn. Frits Penson zal dan de vlag dragen.  
Frits onthult nu het vaandel. Het vaandel is dubbel geweven, gemaakt van een 
gemakkelijk te onderhouden stof. De oprichtingsdatum van onze vereniging, de 
nieuwe naam, het logo dat de verbondenheid met KBO-Brabant aangeeft, het 
motto/slogan waar onze vereniging voor staat. De zonnestralen verbeelden de 
energie die wij als vereniging uitstralen. Het vaandel wordt opgeborgen in de 
preekstoel in de kerk en zal telkens getoond worden bij uitvaartdiensten van leden 
van onze vereniging. Zaterdag 11 maart is er een H. Mis voor de overleden leden 
van onze vereniging en dat lijkt ook een goed moment om ons nieuwe vaandel aan 
de kerkgangers te tonen. De vlag zal hier in De Schouw opgeborgen worden. We 
hebben als bestuur afgesproken dat we voortaan ook bij uitvaartdiensten die niet in 
de kerk maar wel binnen kerkdorp Bladel gehouden worden zullen vlaggen. Daarvoor 
zullen we de vlag ook gaan gebruiken en Adrie Stevens zal Toon Daniëls gaan 
helpen bij het plaatsen van vlag of vaandel. We hebben nog een voetstandaard 
nodig voor de vlag. Als iemand van jullie die zou kunnen maken meld je dan 
daarvoor aan bij het bestuur. Wil van Meel meldt zich aan als vrijwilliger. 
2.Welkomstwoord door de voorzitter 
Deze ALV is voor Ton extra bijzonder omdat het niet alleen de eerste ALV is onder 
de nieuwe naam maar ook de laatste ALV met Ton als voorzitter. Hij heeft bij de 
herbenoeming als voorzitter in 2014 al gezegd dat het zijn laatste termijn zou zijn. 
Sommigen van jullie hebben daar het afgelopen jaar wel aan getwijfeld maar Ton zelf 
zeker niet. Die mensen die dat gedaan hebben hoeven echt niet bezorgd te zijn dat 
hij zich zal gaan vervelen. Hij heeft hobby’s genoeg en er komt beslist nog wel iets 
anders op zijn levenspad. Hij is wel ontzettend blij dat Wim van Lieshout zich 
kandidaat heeft gesteld als voorzitter voor onze vereniging. Hij zal dat ongetwijfeld 
goed doen, ondersteund door een kundig bestuur en als hij advies wil hebben kan hij 
daarvoor altijd bij Ton terecht. Het is echter jammer dat het zolang geduurd heeft 
voor we een kandidaat hadden. Je zou verwachten dat er in een vereniging van ruim 
1300 leden toch wel meer personen zouden zijn die een aantal jaren een 
bestuursfunctie op zich willen nemen en het niet allemaal op dezelfde mensen aan 
laten komen. Hopelijk komt daar de komende jaren verandering in. In de jaren dat 
Ton bestuurslid/voorzitter geweest is heeft hij heel veel uren in de vereniging 
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gestoken (bij een normaal uurtarief zou het een vette bijverdienste geweest zijn) 
maar hij heeft er ook veel voor terug gekregen. Vooral het laatste jaar, waarin we het 
60-jarig jubileum gevierd hebben, heeft veel kruim gekost maar ook veel voldoening 
gegeven. De onderlinge kameraadschap, het genot van andere mensen te zien 
genieten, zijn van onschatbare waarde en hij zal daar zijn hele verdere leven met 
plezier aan terug denken. Alle mensen die daaraan bijgedragen hebben, bestuurders 
en overige vrijwilligers dankt hij daarvoor persoonlijk. Erg bedankt allemaal! Er zal 
straks een film vertoond worden met daarin alle activiteiten van het afgelopen jaar. 
Deze is gemaakt met medewerking van Cor en Rosemarie Vermeulen, Ad Struijk en 
Henny Geerdink. Deze film is op dvd gezet met daarbij ook nog de promotiefilm van 
de themadag en een compleet beeldverslag van het Social Sofa project. Deze dvd 
kunt u straks bestellen bij Ad Struijk en kost € 5,00.  
De vereniging zou inderdaad niet dat zijn wat ze nu is zonder al haar vrijwilligers. Elk 
van die vrijwilligers draagt op haar of zijn manier een steentje bij, de een wat meer 
dan de ander, maar allemaal even belangrijk. Iemand die gestopt is met haar 
vrijwilligerswerk binnen onze vereniging en dat heel lang gedaan heeft is Marietje 
van de Voort. Ton vond de eerste vermelding in de notulen van juni 1994 (23 jaar 
lang). De schildersgroep bestond maximaal uit 24 personen. Marijke Donders heeft 
vanaf januari 2017 het stokje van Marietje overgenomen. Marietje ontvangt een 
mooie bos bloemen, een geldelijke beloning en een luid applaus.  
3.Behandeling notulen Algemene Ledenvergadering van 9 maart 2016 
Deze notulen hebben in de Schakel van april 2016 gestaan. Ze zijn beoordeeld door 
de redactieraad en waren te lezen op onze website. De notulen worden zonder aan- 
of opmerkingen goedgekeurd. 
4.Behandeling jaarverslagen 2016 
Algemeen Jaarverslag van de secretaris (punt 4 bladzijden 7 en 8) 
Werkgroep Algemene Activiteiten (bladzijden 8 en 9) 
Werkgroep Scholing en Vorming (bladzijden 9, 10 en 11) 
Werkgroep Bezoekgroep (bladzijde 11) 
Werkgroep Zomeractiviteiten (bladzijde 11) 
Werkgroep biljartruimte (bladzijden 11 en 12) 
Cluster 1 (bladzijden 12, 13 en 14) 
Cluster 2 (bladzijden 14, 15 en 16) 
Cluster 3 (bladzijden 16, 17 en 18) 
Werkgroep Belangenbehartiging (bladzijden 18 en 19) 
Alle jaarverslagen worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. 
5.Mededelingen en overzicht ledenbestand 2016 door de secretaris 
Overzicht ledenbestand per 31 december 2016 
Van onze ledenadministrateur Henk van Winkel heeft hij de volgende gegevens 
ontvangen: 
Per 31 december 2016 had Seniorenvereniging Bladel 1.349 leden.  
Onze vereniging telt 783 vrouwen (=58%) en 566 mannen (=42%). 
De leeftijdsopbouw van ons ledenbestand was als volgt: 
Jonger dan 60 jaar oud waren 22 leden (=2%) 
Tussen 60 en 69 jaar oud waren 353 leden (=26%) 
Tussen 70 en 79 jaar oud waren 634 leden (=47%) 
Tussen 80 en 89 jaar oud waren 306 leden (=23%) 
Tussen 90 en 99 jaar oud waren 33 leden (=2%) 
Ouder dan 100 jaar was 1 lid 
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Onze ledenwervers Francy Stevens en Jet Houbraken hebben in 2016 82 nieuwe 
leden ingeschreven. 13 leden hebben hun lidmaatschap opgezegd, 13 leden zijn 
verhuisd en 40 leden zijn overleden. 
Deze aantallen zijn inclusief 60 leden die uit een ander dorp komen maar bij ons aan 
een wekelijkse activiteit deelnemen (halve leden of tientjesleden genoemd). 
Deze leden worden ingeschreven onder het lidnummer van de KBO-afdeling in hun 
woonplaats.  
Zij staan in de ledenadministratie van Seniorenvereniging Bladel vermeld als “gast”. 
De lijst met de personalia van de 40 overleden leden treft u aan op bijlage 1 van de 
vergaderstukken die op de tafel liggen. 
Ik wil u vragen om één minuut stilte in acht te nemen om de overleden leden van het 
afgelopen jaar te gedenken. 
Op 11 maart om 17.30 uur is er een H. Mis voor de overleden leden van onze 
vereniging in de Parochiekerk in Bladel. 
6.Toelichting financieel jaarverslag door de penningmeester 
7.Toelichting balans per 31 december 2016 door de penningmeester 
In 2016 hebben we € 118.000 uitgegeven. In 2015 was dat €17.000 minder. 
Dan komt meteen de vraag bovendrijven of u als vergadering vorig jaar wel een 
goede penningmeester hebt gekozen. 
Nou, er zijn verzachtende omstandigheden. Hopelijk zijn die overtuigend genoeg. 
2016 was een jubileumjaar en we hebben fors gespaard om er iets moois van te 
maken. Zoals al eerder geschetst is het jubileum groots gevierd met diverse extra 
activiteiten door het jaar heen. We hadden ervoor gespaard.  
Er zat € 20.000 in de spaarpot. Dat bleek ruim voldoende om de geplande activiteiten 
op een goede en verantwoorde manier uit te voeren. Het was zelfs zo dat er in de 
spaarpot na de laatste activiteit nog ruim € 9.400 overbleef. Dat kan alleen maar een 
compliment zijn aan de organisatoren van het jubileumprogramma. Iedereen was 
tevreden en er zijn zeker geen uitspattingen geweest in financiële zin. 
Andere eenmalige uitgaven hebben te maken met de naamsverandering van onze 
vereniging. We moeten een nieuw logo hebben, een nieuw vaandel en een nieuwe 
vlag. Het ontwerpen en het maken heeft in totaal € 1.600 gekost.  
In 2016 waren de baten € 126.800 en de lasten € 118.000. Dat zijn afgeronde 
bedragen. Het voordeel is dus € 8.800. Zoals gezegd is er € 9.400 voordeel ontstaan 
bij het jubileum en hebben we voor € 1.600 extra kosten gemaakt in verband met de 
naamsverandering.  
Blijft over een voordeel van bijna € 1.000 dat is behaald op de normale activiteiten 
van de vereniging. Dat is 1% van de bijdragen.  
We kunnen stellen dat de bijdragen goed zijn geschat. De contributies, subsidies en 
de bijdragen van de leden aan activiteiten waren dus goed in evenwicht. 
Voor een van de posten moet ik u speciaal danken. U hebt ervoor gezorgd dat er via 
de Rabobank Clubkas Campagne € 1.167 naar ons is toe gekomen. U hebt goed 
aan uw vereniging gedacht.  
Deze campagne is voor dit jaar weer geopend. Ik vraag u om wederom aan ons te 
denken als u gaat beslissen. 
U weet waarschijnlijk dat in 2016 bij de gemeente Bladel de toekomst van Den Herd 
weer nadrukkelijk in de belangstelling heeft gestaan. Als huurder heeft de 
Seniorenvereniging er alle belang bij om haar stem te laten horen. Dat hebben we 
gedaan. Daarover is contact geweest met de Gemeente Bladel.  
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Het heeft ertoe geleid dat we van ons vermogen een bedrag van € 20.000 hebben 
gereserveerd voor komende aanpassingen van De Schouw en het oprichten van een 
soosruimte. 
De balans ziet er daardoor aan de rechterzijde anders uit.  
U moet als vergadering zeggen wat er met het voordelige resultaat moet gebeuren.  
Het bestuur stelt voor een reserve te maken voor een komend jubileum en daar van 
het behaalde resultaat € 2.000 voor te reserveren.  
Verder willen we voorleggen om een bedrag van € 3.500 te reserveren voor de 
aanschaf van een kopieerapparaat in 2019. Dan loopt namelijk het huurcontract af 
dat is gesloten voor het huidige apparaat. Berekeningen hebben duidelijk gemaakt 
dat het aanschaffen voor ons de goedkoopste oplossing kan bieden. 
Tenslotte willen we het restant van het behaalde voordeel gebruiken als reserve voor 
de renovatie van De Schouw. We moeten er rekening mee houden dat ook dit zich in 
de nabije toekomst gaat aanbieden. De cijfers treft u aan op de bladzijden 21 tot en 
met 27. 
8.Toelichting begroting voor het jaar 2018 door de penningmeester 
De penningmeester licht de meerjarenbegroting van Seniorenvereniging Bladel toe 
aan de hand van de cijfers op bladzijde 28. 
9.Verslag kascommissie 
Ton leest het verslag van de kascommissie voor. De kascommissie bestaande uit Wil 
van Meel, Cor van Pelt en Adrie Stevens heeft de balans per 31 december 2016, de 
staat van baten en lasten over 2016 en de toelichting daarop akkoord bevonden. 
10.Goedkeuring jaarverslag, balans en begroting en dechargeverlening 
Het financieel jaarverslag, de balans per 31 december 2016 en de begroting voor 
2018 worden akkoord bevonden. 
De ledenvergadering verleent decharge aan het bestuur van Seniorenvereniging 
Bladel. 
11.Vaststellen contributie voor 2018 
Er is geen contributieverhoging geweest sinds het aantreden van Ton Goossens als 
bestuurslid. Dit was mede mogelijk doordat het ledenaantal altijd is toegenomen en 
door binnengekomen gelden via premieplan, sponsorclubactie Rabobank, 
coöperatiefonds Rabobank, Van Boxtel, Nationale Nederlanden en nog enkele 
andere kleinere sponsorgelden. Het grote positieve resultaat over 2016 is een 
vertekend beeld in verband met het overgebleven gespaarde geld voor het jubileum. 
Voor dit jaar en komende jaren is dat niet aan de orde. De kosten van docenten, de 
afdracht aan KBO Brabant lopen op en we teren in op reserves door uitgaven aan 
o.a. een noodzakelijke verbetering van de keuken. Om financieel gezond te blijven is 
een contributieverhoging per 1-1-2018 noodzakelijk en het bestuur stelt daarom voor: 
de korting op de te betalen contributie als men een automatische machtiging 
gegeven heeft te handhaven maar de contributie voor zowel gewone als gastleden 
met 10% te verhogen (wordt dus voor gewone leden € 22,00 en voor gastleden  
€ 11,00). 
De vergadering gaat akkoord met het voorstel. 
12.Verkiezing kascommissie 2017 
De leden van de kascommissie doen hun werk twee jaar en zijn daarna aftredend. 
Dit jaar is Wil van Meel aftredend. Wil, bedankt voor dat werk en hierbij een 
bloemetje. Cor van Pelt en Adrie Stevens zijn de nog zittende leden en het zou 
prettig zijn als er iemand zich kandidaat wil stellen als reserve-lid. Mevr. Marianne 
Heesbeen-Swanenberg meldt zich als reserve-lid van onze kascommissie. 
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13.Akkoordverklaring wijziging statuten 
De officiële wijziging van de naam van onze vereniging kan pas ingaan als de 
notulen waarin het besluit is genomen van de naamswijziging door de ALV is goed 
gekeurd. Dat is zo straks gebeurd (agendapunt 3). Dus dat kan vanaf nu gebeuren.  
De wijzigingen die aangebracht moeten worden staan vermeld in bijlage 5 van de 
bescheiden van deze vergadering en waren ook op de website in te zien. Ton leest 
ze even voor. De vergadering gaat akkoord met de voorgestelde wijzigingen.  
Wijziging van de statuten moeten ook door KBO Brabant goed bevonden worden. 
We hebben van de notaris bericht gekregen dat hij daarmee akkoord gaat. De 
nieuwe statuten zullen daarom morgen bij de notaris ondertekend worden en 
vervolgens zal onze secretaris al onze relaties officieel in kennis stellen van onze 
naamswijziging. 
14.Akkoordverklaring wijziging huishoudelijk reglement 
Ook het huishoudelijk reglement hebben we als bestuur aangepast, maar niet alleen 
in verband met de naamswijziging. In bijlage 6 op blz. 29 van de vergaderstukken 
van de ALV van 8 maart 2017staan de voorgestelde aanpassingen vermeld. Ton 
neemt ze even door. De vergadering gaat akkoord met de voorgestelde wijzigingen. 
We hebben in het bestuur de procedure over Lid van Verdienste besproken en een 
concept daarvan staat in de komende Schakel. 
15.Bestuursverkiezingen 
Zoals jullie kunnen zien bestaat het huidige bestuur uit 10 personen. We hadden 
daar graag een oneven aantal van gemaakt maar dat is ons niet gelukt want 
niemand heeft zich aangemeld als kandidaat-bestuurslid. Bestuurslid Marijke 
Velthuijzen is dit jaar aftredend maar stelt zich gelukkig weer voor een derde termijn 
herkiesbaar. Marijke is voorzitster van de Werkgroep Zomeractiviteiten en doet dat 
erg goed. Bovendien is ze lid van Stichting Cluster Senioren Bladel en staat ze altijd 
klaar om bij andere bezigheden te helpen. Ik stel daarom voor haar te herbenoemen 
als bestuurslid van onze vereniging. De vergadering gaat akkoord. Marijke krijgt 
applaus en een bloemetje als blijk van waardering voor haar werk als bestuurslid in 
de afgelopen drie jaar. 
Vicevoorzitter Henk Heesterbeek neemt het vervolg van de vergadering voor zijn 
rekening. 
Henk nodigt Wim van Erp uit. Wim is voorzitter van KBO-Liempde en bestuurslid van 
KBO-Brabant. Wim gaat in zijn toespraak in op wat KBO-Brabant doet. KBO-Brabant 
heeft contacten in Den Bosch en in Den Haag. De kringen en afdelingen hebben 
contacten met de gemeenten. 
Ton Goossens is lid van KBO-Brabant en van Seniorenvereniging Bladel vanaf 2007. 
Sinds 2010 is hij voorzitter van Seniorenvereniging Bladel. Door het overlijden van 
zijn voorganger had hij een moeilijke start. Onder zijn leiding werd de 
organisatorische structuur verbeterd. Processen werden geautomatiseerd. Ook heeft 
Ton de basis gelegd voor de Kring gemeente Bladel. Dit alles was voldoende voor 
een felicitatie vanuit KBO-Brabant. De felicitaties werden vergezeld door een zilveren 
draagspeld met een gouden knopje en een oorkonde. 
Ton blijft lid van Seniorenvereniging Bladel. We zullen hem nog bij diverse 
activiteiten terugzien. De vicevoorzitter overhandigt Ton bloemen. Ook zijn vrouw 
wordt in het afscheid betrokken. 
16.Verkiezing voorzitter 
Bestuurslid Ton Goossens is dit jaar afredend maar stelt zich niet meer herkiesbaar. 
Het bestuur stelt Wim van Lieshout voor als voorzitter van onze vereniging. 
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Wim stelt zich uitgebreid voor. Deze introductie zal in de Schakel van april worden 
opgenomen. 
De vergadering gaat akkoord met zijn benoeming tot voorzitter. 
17. Rondvraag 
Er is een vraag binnengekomen over de biljartruimte. 
Op dit moment zijn er ongeveer 180 “druppels” uitgegeven. Dit is een soort natuurlijk 
evenwicht. In oktober heeft de werkgroep de cijfers getoond over de bezetting van de 
biljartruimte. Hieruit blijkt dat de biljartruimte op maandag, dinsdag en woensdag het 
best bezet is. Donderdag, vrijdag en vooral in het weekend is er nog ruimte. 
De werkgroep houdt de wachttijden in de gaten en zal dit onderwerp in haar 
eerstvolgende vergadering bespreken. De vragensteller wordt hierbij van harte 
uitgenodigd. 
18. Vertoning jubileumfilm “60 jaar KBO-Bladel” 
19. Optreden line-dancegroep 
20. Optreden Volksdansgroep 
21. Optreden koor 
22. Uitslag van de loterij 
23. Afsluiting van de middag. 
De vicevoorzitter bedankt alle leden voor hun geduld. De vergadering heeft erg veel 
tijd in beslag genomen. De vicevoorzitter excuseert zich hiervoor bij de leden. 
Om 17.00 uur sluit Ton Goossens deze middag en dankt iedereen voor zijn komst. 

Hij wenst allen een goede thuiskomst. 

 
Agendanummer 3 
 
Algemeen Jaarverslag 2017 van de secretaris van Seniorenvereniging Bladel 
Het dagelijks Bestuur (DB) en het Algemeen Bestuur (AB) vergaderden in 2017 
totaal elk elf keer. 
Als secretaris bedank ik het voltallige bestuur voor de prettige samenwerking.  
In de Algemene Ledenvergadering van 8 maart 2017 werd afscheid genomen van 
onze voorzitter Ton Goossens. Als nieuwe voorzitter werd Wim van Lieshout 
geïnstalleerd. Marijke Velthuijzen werd opnieuw benoemd voor een periode van drie 
jaren.  
Ook werd het nieuwe vaandel van onze vereniging gepresenteerd en werden de 
statuten en het huishoudelijk reglement gewijzigd en opnieuw vastgesteld. Op 9 
maart 2017 werden de gewijzigde statuten van Seniorenvereniging Bladel notarieel 
vastgelegd. 
Organisatie 
Binnen onze vereniging zijn vijf werkgroepen actief: 

 Werkgroep Algemene Activiteiten, contactpersoon Corrie van der Kolk-Pals 

 Werkgroep Scholing en Vorming, contactpersoon Jan Evers 

 Werkgroep Zomeractiviteiten, contactpersoon Marijke Velthuijzen-Everstijn 

 Bezoekgroep, contactpersoon Corrie Spoelstra 

 Werkgroep biljartruimte, contactpersoon Toon Daniëls 
Om het dagelijks bestuur voldoende voeling te laten houden met de overige 
zelfstandig functionerende groepen binnen onze vereniging zijn de volgende drie 
belangengroepen (of clustergroepen) samengesteld: 

Bladel 9 maart 2017 Henk Heesterbeek (notulist)
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 Belangengroep Wekelijkse of Maandelijkse Activiteiten (cluster 1), 
contactpersoon Jac van der Aa 

 Belangengroep Diensten en Services (cluster 2), contactpersoon Henk 
Heesterbeek 

 Belangengroep Algemene Zaken (cluster 3), contactpersoon Wim van 
Lieshout 

Het dagelijks bestuur (DB) organiseert de jaarlijkse vrijwilligersavond voor de 
ongeveer 110 vrijwilligers van onze vereniging. Het was een geslaagde avond 
waarbij 140 personen aanwezig waren en werd opgeluisterd door 3 Gezusters en 
Hein.  
De werkgroep Algemene Activiteiten organiseert, naast andere activiteiten, in overleg 
met het bestuur, de Seniorenmiddag (84+), de Bonte Middag, de Kerst-/ winterviering 
en de Algemene Ledenvergadering. 
Premieplan 
Premieplan geeft kleine activiteiten en projecten voor het welzijn van ouderen meer 
slagkracht door de opbrengst van geldinzamelacties te verdubbelen met een bedrag 
van maximaal € 2.000. Over 2017 hebben we een bijdrage ontvangen voor het 
uitstapje van onze minder mobiele leden.  
Rabobank Clubkas Campagne 
Heel veel leden van Seniorenvereniging Bladel hebben hun stem uitgebracht. Dit 
resulteerde in een bijdrage van € 807,10 aan de kas van onze vereniging. Hartelijk 
dank voor het uitbrengen van uw stem. Het bedrag hebben we gebruikt voor het 
realiseren van een elektronisch mededelingenbord in de hal van De Schouw. 
Extra sponsoring 
Wil van Meel heeft een voet voor onze vlag ontworpen en deze is belangeloos 
gemaakt door Jeroen Hooijen. 
Contributie 
Om kosten te besparen heeft het bestuur al haar leden gevraagd om de 
machtigingskaart in te vullen. Binnen een vereniging met ongeveer 1.300 leden is dit 
een must om een goede administratie te kunnen voeren. Het bestuur roept de laatste 
ongeveer 150 leden opnieuw op om gebruik te maken van een machtiging. 
Ledenadministratie 
Als secretaris van de vereniging ben ik ook verantwoordelijk voor een correcte 
ledenadministratie. Deze verantwoordelijkheid heb ik gedelegeerd aan Henk van 
Winkel. Seniorenvereniging Bladel maakt gebruik van het door KBO-Brabant 
ondersteunde programma Lea Web. In een protocol zijn duidelijke afspraken 
gemaakt tussen Seniorenvereniging Bladel en KBO-Brabant over het omgaan met de 
privacygevoelige ledengegevens. De toegangsrechten tot Lea Web zijn vastgelegd in 
het huishoudelijk reglement. 
Individuele belangenbehartiging 
De individuele belangenbehartiging wordt vormgegeven door: de vrijwillige 
ouderenadviseurs, de cliëntondersteuners, de belastinginvullers, de hulp bij 
thuisadministratie, een klussendienst, een PC hulpdienst, een boodschappendienst, 
een winterdienst en een vervoersdienst. 
Collectieve belangenbehartiging 
De collectieve belangenbehartiging wordt door KBO-Brabant op regionaal en 
landelijk niveau vormgegeven. Op lokaal niveau participeert Seniorenvereniging 
Bladel in KBO-Kring gemeente Bladel, in Stichting Cluster Senioren Bladel en via 
deze stichting in het Platform Ondersteuning en Participatie (POP). Ook worden 
goede contacten onderhouden met de gemeente Bladel en de daar aanwezige 
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politieke partijen. Verder participeert Seniorenvereniging Bladel in het Platform 
Informele Zorg en de groep “Kompassie”. Hierin zijn vrijwilligersorganisaties 
vertegenwoordigd op het gebied van zorg en welzijn. 
Samenvatting 
Seniorenvereniging Bladel is een actieve vereniging waarin vele leden hun steentje 
bijdragen om al de activiteiten mogelijk te maken. Zonder inzet van vele vrijwilligers 
was het onmogelijk om al deze activiteiten uit te voeren. Het bestuur is alle 
vrijwilligers heel veel dank verschuldigd. 
Alleen door samenwerking kunnen we al onze activiteiten blijven uitvoeren. 
 
Werkgroep Algemene Activiteiten (Corrie van der Kolk) 
 

8 maart: Algemene Ledenvergadering 
Opkomst: ongeveer 150 personen 
Na de vergadering werd de jubileumfilm “60 jaar KBO-Bladel” vertoond.  
Na de pauze werd het programma verder gevuld door de volksdansgroep, de line-
dancers en het ouderenkoor Zanglust. Na afloop was er nog de jaarlijkse loterij. 
 
18 maart: Mode-verkoop-show Euromode 
Helaas waren er maar 8 personen aanwezig. 
 
12 april: Groendecoratie Pasen 
13 deelnemers hebben een leuk werkstuk gemaakt. 
 
8 juni: Voorjaarsbusdagtocht  
Wij zijn met 80 personen in twee bussen naar Amsterdam en Monnickendam 
gereden. Het was een gezellige dag. 
 
27 september: Musical “Soldaat van Oranje” 
Hiervoor was veel belangstelling. Met 90 personen (2 bussen) reden we naar 
vliegveld Valkenburg. We waren ’s nachts tussen 01.30-02.00 weer terug in Bladel. 
 
13 oktober: Seniorenmiddag 83+ 
Er waren174 aanmeldingen, waarvan 24 uit Netersel. Uiteindelijk waren ongeveer 
155 personen aanwezig. 
Voor de pauze was er een optreden van Koek, Kuukske en de Kruimeltjes (2 heren 
en 2 dames) met een mengeling van muziek en theater. 
Na de pauze werd de film “Bladel in Kleur en Beeld” vertoond over Bladel zoals het 
was in 1962. Deze werd heel goed ontvangen. Al met al een gezellige middag. 
 
14 oktober: Mode-verkoop-show Euromode 
Er waren maar 4 bezoekers. Er is nauwelijks nog animo voor de modeshow en we 
besluiten, in overleg met Euromode, deze activiteit niet meer te organiseren. 
 
25 oktober: Bonte Middag 
Een optreden van de toneelgroep met korte sketches aan elkaar gepraat met veel 
humor door Cor Tijssen. Ongeveer 170 personen hebben de middag bezocht. 
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13 december: Kerst-/winterviering 
± 200 personen waren aanwezig. Er werd een lekkere kerstkrans getrakteerd bij de 
koffie.  
De middag werd voor de pauze gevuld door leden met het lezen van een 
gedicht/verhaal, afgewisseld met kerstliederen door het zangkoor Zanglust. Verder 
was er een optreden van de heer Van der Aalst van het Kempenmuseum de Acht 
Zaligheden terwijl de Grensmuzikanten de middag hebben omlijst met hun muziek. 
Het was een hele gezellige middag. Veel positieve reacties. 
Na afloop hebben nog 173 personen deelgenomen aan de koffietafel. 
 
20 december: Groendecoratie Kerst 
22 deelnemers hebben een leuk stuk gemaakt. 
 
Werkgroep Scholing en Vorming (Jan Evers) 
De Werkgroep Scholing en Vorming  
De werkgroep probeert een nuttig en plezierig pakket aan lezingen en cursussen te 
programmeren. We kijken en luisteren goed naar de doelgroep (vanaf 50 jaar tot echt 
oud) en proberen actueel te zijn. Ook proberen we de mensen nieuwsgierig te maken 
naar minder bekende onderwerpen. 
Cursusgeld is voor niet-leden 10% hoger dan voor leden. 
Werkgroepleden: Jekke van der Hoeve (Netersel) notulist, Toos Kneefel, Nellie 
Hendrikx, George Koijen, Jan Evers voorzitter, Gerrie Reinders, Rosemarie 
Vermeulen en Henk Akkermans.  
 
Cursussen: 
Computercursussen (Jan Evers) 
In 2017 is er door veel leden gebruik gemaakt van het ruime aanbod aan 
computercursussen. 
Computercursus voor beginners (contactpersoon George Koijen) (sept/dec) 
Er waren 9 cursisten waarvan er twee op het laatste moment zich moesten afmelden. 
De cursus bestond uit 12 lesmiddagen en werd gegeven in de Glazen Zaal. De 
lessen duurden telkens 2 uren. 
Dit was de tweede cursus waarin Windows 10 gebruikt werd. Er was weer een 
lesboekje gemaakt.  
De docent was Henk van Winkel, geassisteerd door George Koijen.  
Het cursusgeld bedroeg € 70,00 incl. koffie/thee en het lesboekje. 
Op dinsdag- en woensdagmiddag konden de cursisten weer extra hulp krijgen maar 
daar is deze keer weer weinig gebruik van gemaakt. Daar was kennelijk weinig 
behoefte aan. 
Hieronder een overzicht van de gegeven overige cursussen/workshops. 

Soort cursus/workshop Periode gegeven in Aantal personen 

OsmAnd navigatie januari 10 

Android maart/april 3 

Fotoboek maken maart/april 2 

OsmAnd navigatie mei 6 

Zoeken en vinden* november 6 

WhatsApp* november 9 

Cloudopslag* december 9 

LastPass* december 5 
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* Deze workshops zijn georganiseerd voor zowel gebruikers met iOS als voor 
gebruikers van Android apparatuur. 

Walking Football  
Er is een demonstratie en informatiemiddag geweest in samenwerking met Bladella. 
Er waren circa 15 personen aanwezig. Bladella zou gevolg geven aan dit initiatief, 
maar had daar geen mensen voor. Zodoende doodgebloed. 
 
Franse conversatie 
Twee groepen, een groep van 8 personen en een groep van 6 personen. Tot mei 
door Anita Weststrate. 
Vanaf september nieuwe docente. Van de tweede groep zijn in november/ december 
3 personen gestopt wegens onvoldoende conversatie en te veel les. 
 
Leesclub 
Er zijn 8 deelnemers. De groep gaat in 2018 op eigen initiatief verder o.a. door 
ruimtegebrek op de dagen dat de groep bijeen kan komen.  
 
Bridgecursus 
Er waren aanvankelijk 8 inschrijvingen. In september waren er nog 4 over. Ten 
gevolge van slechte PR (Publieke Relaties) in de regionale bladen kon de cursus niet 
doorgaan die gegeven zou worden door een gediplomeerd bridgedocent.  
 
“Wat een Kunst” (Toos Kneefel) 
Serie 8, met als thema "Kunst begin 20e eeuw" is van start gegaan op 29 september. 
2017 met 11 deelnemers. Kosten € 20,00 p.p. incl. koffie/thee. (kosten zijn 
afhankelijk van het aantal deelnemers.) Er waren 4 lessen. De eerste les zijn we op 
excursie geweest naar de abdij van Tongerlo en de St. Dimpnakerk in Geel. Docent 
was Jacques Heeren uit Goirle.  
Serie 8 was de laatste serie.  
4 deelnemers hebben zich nu aangesloten bij Kunstkring Reusel. 
  
Workshop keramiek (Toos Kneefel) 
Er was deze keer gekozen voor een avondworkshop om ook werkende leden een 
kans te bieden.  
Deze workshop bij Koos Linnemans in Hoogeloon kon helaas niet doorgaan 
vanwege te weinig aanmeldingen. Drie personen hadden zich hiervoor aangemeld. 
 
Cursus Engels (Toos Kneefel) 
In 2017 is er geen cursus Engels geweest 
 
Lezingen: 
- De lezing door Dr. Headly R. Binderhagel, “Eenzaamheid en de werking van ons 

brein”, is wegens ziekte van de spreker niet door kunnen gaan. 
- Op 30 maart 2017 werd er een lezing gehouden over de activiteiten en 

mogelijkheden van de Stichting Hulphond Nederland. 
- De lezing CliniClowns door Chantal Jonkers werd op 20 april gehouden. 
- In samenwerking met de Heemkundige Kring Pladella Villa werd een stoomcursus -

stamboomonderzoek gehouden. 
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- Het Totaalfestival organiseerde, speciaal voor senioren, een ludieke quiz onder de 
naam “De kunst van het ouder worden”. 

- Rob Fiers, fysiotherapeut in opleiding aan de Avans Hogeschool, presenteerde de 
resultaten van zijn onderzoek “Strijd tegen fragiliteit”. 

- Mobiliteit: Op 13 september werd een theoriemiddag voor scootmobielrijders 
gehouden. 

- Stotteren. Op woensdag 15 november vertelde Yori Eichhorn hoe hij het stotteren 
de baas werd. 

- Beter communiceren. Deze cursus staat gepland voor januari/februari 2018. 
 

Werkgroep Zomeractiviteiten (Marijke Velthuijzen) 
Al weer voor de negende keer hebben we met ons team de Zomeractiviteiten kunnen 
organiseren. Voor 2017 waren er 30 activiteiten gepland waarvan er 2 geschrapt 
werden in verband met te weinig inschrijvingen. Deze zijn opgevuld met een extra 
workshop koken en origami. 
247 personen hebben zich ingeschreven voor diverse activiteiten. In totaal hebben 
660 personen deelgenomen aan de Zomeractiviteiten.  
Eén minpuntje is dat er een verkeerde foto in het Eindhovens Dagblad geplaatst is 
van de scootmobieltocht. Er heeft een rectificatie plaatsgevonden. 
Weer een groot succes was de dagtocht met de bus naar Wessem, een boottocht 
over de Maas, een bezoek aan het witte stadje Thorn en het afsluitend diner in 
restaurant de Kruidenlucht. 100 personen namen er aan deel. 
De activiteiten waarvoor een wachtlijst is ontstaan, worden zo mogelijk weer 
opgenomen in het programma voor 2018, maar wij streven ernaar om ieder jaar met 
nieuwe activiteiten te komen, rekening houdend met de diversiteit zoals: workshops, 
museumbezoek, dagtocht(en), educatie, excursie etc. 
De voorbereidingen voor 2018 zijn alweer gestart. 
 

Werkgroep biljartruimte (Henk Heesterbeek en Toon Daniëls) 
Seniorenvereniging Bladel huurt, vanaf 1 januari 2015 van de gemeente Bladel, twee 
lokalen met kantoortje en toiletruimte van de voormalige Praktijkschool aan de 
Burgemeester Goossensstraat 48, 5531 HE Bladel. 
Deze ruimte van ongeveer 129 m² is door Seniorenvereniging Bladel geschikt 
gemaakt als biljartruimte. 
De twee (wedstrijd)biljarts die voorheen in de kelder van Huize Kempenland stonden, 
zijn in deze biljartruimte ondergebracht. Ook de twee (wedstrijd)biljarts die voorheen 
in De Schouw stonden, zijn in deze biljartruimte ondergebracht. 
Zo ontstond er een biljartruimte met vier wedstrijdbiljarts met de naam D’n Opstoot. 
Alle senioren (50-plussers) uit de kern Bladel, ook niet-leden van Seniorenvereniging 
Bladel, kunnen deelnemen aan de biljartactiviteiten in de biljartruimte. Alle 
deelnemers krijgen van Seniorenvereniging Bladel een “druppel” waarmee zij tijdens 
de openingstijden toegang krijgen tot de biljartruimte om te biljarten. De biljartruimte 
is de gehele week geopend van 9.00 tot 21.00 uur. Een werkgroep van een twintigtal 
personen zet zich in voor het, zonder toezicht, openhouden van de biljartruimte. 
Deze werkgroep komt regelmatig bij elkaar om de gang van zaken te bespreken. 
Door een viertal enthousiaste personen wordt op donderdagavond, op vier biljarts, 
biljartles gegeven.  
Op woensdag 16 augustus hebben we de prijzen uitgereikt van het Mini-
Pentathlontoernooi. 
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Vanaf november worden de tweede interne biljartkampioenschappen gehouden. 
Hieraan nemen ongeveer 20 personen deel. Ongeveer eind maart 2018 weten we 
aan wie we de tweede wisselbeker mogen overhandigen als opvolger van Jan van 
de Zande. Ultimo december 2017 hadden we ongeveer 175 “druppels” verstrekt. In 
het jaar 2017 zijn ongeveer 8.200 (2016: 8.600) personen de toegangsdeur tot de 
biljartruimte gepasseerd. 
Ten slotte willen we de leden van de werkgroep en allen die zich ingezet hebben om 
de biljartruimte tot een succes te maken, bedanken voor hun inzet en de vele 
vrijwilligersuren. 
 
Cluster 1 (Jac van der Aa) 
 
Volksdansen (Rita van den Oetelaar) 
Op dit moment bestaat de groep uit 13 personen die elke maandag met veel plezier 
dansen. 
Graag zouden we enkele dansers erbij hebben. Volksdans heeft een saai imago, 
maar het tegendeel is waar. We dansen op volksdansen uit verschillende landen. 
Omdat we dat meestal in een kring doen is het niet moeilijk te leren, ook als je het 
nog nooit gedaan hebt. Je wordt gezellig in de kring opgenomen en zo leer je de 
verschillende dansen. 
Twijfel je nog? Kom gerust eens kijken, elke maandagmorgen van 9.15 tot 11.00 uur. 
Rita van den Oetelaar 383540 
 
Linedance (Rita van den Oetelaar) 
De linedance-groep blijft met 39 deelnemers heel stabiel, verdeeld over de 
maandagavond en de dinsdagavond. 
Er wordt dan flink gedanst en we gaan dan ook moe maar voldaan naar huis. 
Buiten het dansen om is het ook heel gezellig en de pauze is vaak te kort om alle 
nieuwtjes uit te wisselen. 
Ook hierbij mag u altijd komen kijken. 
Rita van den Oetelaar 383540 
 
Koersbal (Henk Adriaansen) 
Het is een leuke en fijne sport. Je doet het in teamverband. Je doet het binnen op 
een mat van 8 meter lang en twee meter breed. Er zijn 6 zwarte en zes bruine ballen, 
die aan één kant zwaar zijn. Er is ook een wit balletje dat eerst opgegooid wordt en 
dan moet je met de bruine of zwarte bal ernaar toe koersen. Het wordt elke 
dinsdagmorgen gespeeld tussen 9.30 uur en 11.30 uur. 
Wij spelen koersbal met plusminus 25 mensen. 
Heb je interesse, kom dan gerust kijken en doe mee. 
 
Gymnastiek (Francy Stevens) 
Elke dinsdagmiddag en donderdagmorgen is De Schouw en de Sniederszaal van 
Den Herd bezet door enthousiaste personen die graag onder leiding willen bewegen. 
In De Schouw wordt stoelgymnastiek gegeven, in de Sniederszaal wordt gegymd 
waarbij bewegen en souplesse voorop staan. Dit alles gebeurt onder leiding van 
deskundige docenten. 
De gymgroep van dinsdagmiddag zit nog niet vol. Bij deze groep zouden nog 
ongeveer 3 à 4 personen zich kunnen aansluiten. De gymgroepen van donderdag 
zitten vol. Er bestaat al een wachtlijst van 3 personen. 
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Watergymnastiek: (Jac van der Aa) 
Onze leden kunnen op de vrijdagen met korting deelnemen aan watergymnastiek in 
het zwembad van Bladel. 
 
Yoga (Nellie Hendrikx) 
Onder leiding van Anita v. Gurp is in januari gestart met de tweede helft van het 
cursusjaar 2016- 2017. Een cursusjaar bestaat uit veertig lessen. Het aantal 
deelnemers was acht. 
Samen met de deelnemers uit Hooge Mierde bestaat de groep momenteel uit elf 
deelnemers.  
Het is de vraag of met een dergelijk klein aantal de yogacursussen kunnen worden 
voortgezet. 
 
Tai Chi (Toos Kneefel) 
Op vrijdag waren er het hele jaar door (met uitzondering van de schoolvakanties) Tai 
Chi-lessen van 9.00 tot 10.00 uur en van 13.00 tot 14.00 uur onder leiding van 
Maaike Wijn. De ochtendgroep bestond uit 11 en de middaggroep uit 6 deelnemers. 
Kosten voor leden van onze Seniorenvereniging waren € 35,00 per 10 lessen en 
voor niet-leden € 55,00. 
Het zijn vaste bewegingsvormen die hun oorsprong vinden in China.  
 
Fietsen (Cor van den Heuvel) 
De wekelijkse fietstochten worden altijd goed bezocht. Ongeveer 15 tot 20 mensen 
nemen hier aan deel. In de zomermaanden kan dit aantal wat oplopen. Wij noemen 
dit het weer wakker worden van de “mooi weer fietsers”. Ook leuk. 
De voor- en najaarsfietstochten worden gezamenlijk door Sjef Wilting, Cor van den 
Heuvel, Frits Penson en Nol van Lierop verzorgd waarbij Sjef de route voor zijn 
rekening neemt. Na afloop van de fietstochten gaan we als afsluiting uit eten bij de 
Tipmast. 
Voor de voor- en najaarsfietstochten is er altijd meer belangstelling dan voor de 
wekelijkse fietstocht. Daar nemen zo’n 30 tot 35 personen aan deel. 
Bij de wekelijkse fietstochten zouden best wat nieuwe fietsers welkom zijn. 
Deze fietsclub is een hechte en gezellige groep waar op zijn tijd een grapje en een 
mopke op zijn plaats zijn. 
De voorjaarsfietstocht werd gehouden op 2 mei en de najaarsfietstocht werd 
gehouden op 5 september. 
 
Wandelen (Ton Goossens) 
We wandelen elke woensdagmorgen ca. 8 km vanuit een bepaalde plaats in de 
omgeving, waar we samen met de auto eerst naar toe rijden. Meestal door de natuur, 
bos en heide. Als de paden slecht begaanbaar zijn nemen we ook wel eens een 
wandelroute door een dorp in de omgeving. Soms zetten we de auto meteen bij ons 
koffie/thee-adres en lopen daar twee lussen van ca. 4 km. Op die manier is het 
mogelijk om na de pauze al af te haken en naar huis te gaan, om wat voor reden dan 
ook. Het is een hechte groep waar het niet om de prestatie gaat maar om samen 
gezellig een tijdje in de natuur rond te wandelen en er van te genieten. Onze 
wandelgroep is in 2017 wat kleiner geworden. Enkele leden hebben moeten afhaken 
in verband met fysieke problemen. De groep telt nu 25 leden. We zouden graag 
hebben dat er nieuwe leden bij komen. Vanaf 1 maart 2018 moet u zich tot Jeanne 
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Hendriksen wenden (Kalverekker 32 tel. 845869) voor informatie betreffende de 
wandelgroep. 
 
Kaartmiddag (Geert Peskens) 
Aan het rikken en jokeren op maandagmiddag in De Schouw wordt gemiddeld door 
zo’n dertig personen deelgenomen. De wekelijkse uitslag en de tussenstand van het 
rikconcours zijn op de website te zien, evenals de periodeprijswinnaars. Het jokeren 
gebeurt niet in competitieverband maar in onderling overleg. Het aantal deelnemers 
is gelijk gebleven maar er is nog plaats voor meer deelnemers. 
 
Soos (Henk Adriaansen) 
Op de Soos, die wekelijks op woensdagmiddag gehouden wordt, komen helaas 
alleen kaarters. Meestal gaat het om ongeveer 10 personen. 
 
Hobbyclub (Betsie Goossens) 
Elke maandagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur komt deze groep bijeen om gezellig 
met elkaar, terwijl ieder met zijn of haar eigen favoriete hobby bezig is, al koffie- of 
theedrinkend de laatste nieuwtjes uit te wisselen. De groep bestaat momenteel uit 20 
leden. De opkomst is nog steeds erg hoog, de deelnemers komen graag. We gaan 
dus op dezelfde voet verder. Vanaf 1 maart 2018 wordt de leiding van de groep 
overgenomen door Manon Smeets, Het Look 12, tel. 383793. 
 
Teken- en schilderclub “Het Palet” (Marijke Donders) 
In februari hebben we afscheid genomen van Marietje van de Voort. 
In 2017 gingen we als groepje verder met schilderen zonder vaste docent. In overleg 
met elkaar namen we beslissingen over de volgende opdracht zonder dat Marijke of 
Michel daar een sturende rol in hadden. Ze gaven advies als we erom vroegen. 
De deelnemers (5 vrouwen, 3 mannen) droegen 3 keer per jaar € 8.00 bij aan de kas 
om schildersmaterialen aan te schaffen. Ook werd een deel van het geld gebruikt om 
het cursusjaar feestelijk af te sluiten. 
 
Kienen (Maria Groenen) 
Wij kienen elke eerste donderdag van de maand. 
Er komen ongeveer 30 tot 40 personen kienen. 
Een kienkaart kost € 5,00 per kaart. De prijzen variëren van € 5,00 tot € 10,00. 
In de pauze hebben we een extra verloting van € 21,00. Het extra kaartje kost € 1,00. 
We zijn met een aantal vrijwilligers om deze middag te verzorgen. 
Gastvrouwen en omroepster zijn Rita, Loes, Marij en Maria. 
Ik wil deze dames hartelijk bedanken voor hun inzet. 
Maria Groenen 
 
Jeu de Boules (Janus Vermeulen) 
Wij hebben nog 18 vaste boulers, waarvan er op woensdag en vrijdag 15 regelmatig 
komen spelen. Bij slecht weer komen er altijd een paar boulers koffie drinken en wat 
bijkletsen over wat ze in Netersel gedaan hebben in de “Competitie groot Bladel.” 
Zijn er nog leden die woensdag of vrijdag mee willen komen doen, dan zijn ze van 
harte welkom.  
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Sjoelen (Cootje Wijffels) 
De activiteit sjoelen is, wegens gebrek aan belangstelling, in 2017 gestopt. 
 
Ouderenkoor “Zanglust” (Anneke Strik) 
Het ouderenkoor “Zanglust” zingt ieder maandag van 13.00 uur tot 14.15 uur in De 
Schouw. 
Het aantal leden bedraagt per 31 december 2017 21.  
Onze dirigent Noud Plasmans is per september 2017 begonnen na een 
vervangingsperiode van Jan Castelijns, onze vaste pianobegeleider. 
Afgelopen jaar heeft “Zanglust” de zang verzorgd bij de Mariabedevaart in 
Meerveldhoven. Wij hebben met veel enthousiasme meegedaan aan de kleine 
Kempische korendagen in Hapert. Ook bij de sfeervolle kerstviering in Den Herd en 
de kerstmarkt in Huize Kempenland was ons koor present. 
 
Cluster 2 (Henk Heesterbeek) 
 
Klussendienst (Toon Daniëls) 
Woningstichting de Zaligheden heeft in Bladel ongeveer 100 zorg- en 
servicewoningen voor senioren in beheer. De huurders van ongeveer 40 woningen 
maken gebruik van de klussendienst. Daarnaast maakt een twintigtal leden gebruik 
van onze klussendienst. Het klussen verloopt naar tevredenheid. De mensen zijn 
altijd opgewekt als de klus is geklaard. Na de klus, onder het genot van een bakje 
koffie, is nababbelen over heden en verleden zeker zo belangrijk als de klus zelf. In 
2017 zijn ongeveer 50 klussen uitgevoerd. 
 
Vervoersdienst (Elly Spijker) 
De vervoersdienst van Seniorenvereniging Bladel voorziet in een behoefte. Er 
werden in 2017 in totaal 11 ritten verzorgd door Toon, Hugo en Elly. De 
bestemmingen waren 6 keer Veldhoven, 2 keer Eindhoven,1 keer Tilburg, 1 keer 
Hooge Mierde en 1 keer Reusel. 
De leden die gebruik maakten van de vervoersdienst waren blij met het vervoer en 
de begeleiding die ze kregen. 
 
Winterdienst (Miet van Steensel) 
Enkele vrijwilligers van de winterdienst gaan naar vaste plaatsen voor het strooien 
van zout of sneeuwruimen. Andere leden gaan bij leden langs die daar om vragen. 
Het is moeilijk aan te geven om hoeveel leden het gaat. Dit hangt van de thuis- 
situatie en de weersomstandigheden af.   
Hierbij wil ik de vrijwilligers bedanken voor hun inzet. 
Miet van Steensel 
 
Boodschappendienst (Miet van Steensel) 
Een van de vrijwilligers gaat iedere week boodschappen doen voor een van de 
leden.  
Er is een vrijwilligster die dit om de paar weken doet. Het afgelopen jaar hebben we 
tijdelijk enkele keren boodschappen gedaan voor leden die door verschillende 
redenen dat zelf niet konden doen. 
Hierbij wil ik de vrijwilligers van de boodschappendienst hartelijk danken voor hun 
inzet.  
Miet van Steensel 
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PC hulpdienst (Hugo Duran) 
In 2017 heeft de PC hulpdienst 24 keer hulp verleend. 
Bij deze hulp wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met een evenredige 
verdeling van de gevraagde activiteit. 
Niet altijd kan deze verdeling worden gehandhaafd, omdat soms cliënten hulp vragen 
van een bepaald persoon, zodat deze hulpverlener naar hetzelfde adres gaat 
waardoor er niet een “vreemde” voor de deur staat. 
In een paar gevallen is de hulpverlening overgedragen aan een andere persoon, 
omdat het probleem bij nader inzien door de andere beter kon worden opgelost. 
 
Het verminderde aantal keren dat er PC hulp wordt verleend, in vergelijking met de 
voorgaande jaren, is waarschijnlijk veroorzaakt doordat er door onze leden meer 
gebruik wordt gemaakt van zijn/haar Tablet, Smartphone, iPad of iPhone. Met deze 
apparatuur wordt men minder geconfronteerd met problemen. 
 

Aantal keren verleende hulp per hulpverlener  

Hulpverlener  Opmerkingen 

Theo Vermeulen 9  

Theo Raes 7  

Hugo Duran 8 1 x hulpverleend voor een MAC-computer 
en 1x op verzoek een DVD-film gemaakt 

Johan Halman  Betreft alleen Ipad/iOS-hulp 

Henk van Winkel  Is actief als stand-by 

 
De hulpverlening houdt het volgende in: 
- Probleemoplossing en standaard schoonmaakacties 
- Instructie en uitleg geven 
- Advies geven als het probleem niet direct oplosbaar is 
- Randapparatuur aan de praat krijgen 
- Er wordt alleen bij de klant thuis hulp verleend, er wordt geen apparatuur door de 

hulpverlener meegenomen 
- De hulpverleners zijn persoonlijk niet aansprakelijk wanneer er iets fout gaat, 

evenmin als de Seniorenvereniging Bladel 
- Na de hulp wordt het aanvraagformulier met specifieke informatie betreffende de 

verleende hulp (pdf-file) naar de hulpvrager gestuurd 
Uit de hulpverlening blijkt dat de meeste problemen veroorzaakt worden door: 
 

- Een PC met meer dan één virusscanner of geen virusscanner, aanwezige malware 
en volle prullenbakken 

- Updates van Windows niet geïnstalleerd 
- Wifi-uitval, modem- en/of routerproblemen 
- Onnodige/overbodige programma’s 
- Slechte kabelverbindingen 
PC Doe Mee Centrum. 
Ondanks dat in de Schakel wordt meegedeeld dat er op dinsdagmiddag op afspraak 
PC-hulp kan worden verleend is in 2017 hiervan geen gebruik gemaakt. 
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Cluster 3 ( Wim van Lieshout ) 
 
Jaarverslag 2017 van de Redactieraad van de Schakel. 
In 2017 hebben we maandelijks, met uitzondering van de maand augustus, een 
Schakel uitgebracht. 
De Schakels zijn, samen met de ONS, magazine voor senioren van KBO-Brabant, in 
de kern Bladel bezorgd. De Schakel kan ook in De Schouw worden gelezen. 
Tevens is de Schakel digitaal beschikbaar op onze website 
seniorenverenigingbladel.nl. 
Aan leden, die hun e-mailadres hebben opgegeven, kunnen we op hun verzoek, de 
Schakel digitaal toesturen. Aan belangstellenden, ook buiten Seniorenvereniging 
Bladel, wordt de Schakel op verzoek digitaal toegezonden. 
Uit het oogpunt van kosten hebben we besloten om de Schakel niet meer per post te 
versturen. 
Maandelijks publiceren we de meest actuele informatie, naast interessante en prettig 
leesbare bijdragen van onze leden. Onze leden en de voorzitters van de 
werkgroepen leveren hiervoor de informatie aan. 
 
We hebben grote waardering voor onze Schakelbezorgers. Die gaan door weer en 
wind op stap om u ons ledenblad te bezorgen. 
 
Dankzij de vormgeving en eindredactie van Cor Vermeulen en de kwaliteit van onze 
Repro-afdeling, de heren Cor Swaans en Sjef Wilting, wordt een kwalitatief 
hoogstaand product afgeleverd. 
 
Gastschrijvers dragen bij aan een zeer leesbaar blad met humor. Extra noemen we 
hier Harrie Baijens, puzzelmaker Henk van Winkel, de fietsweetjes en de fietsroutes 
van Sjef Wilting. Wij zijn ook aan hen veel dank verschuldigd. 
Wij ontvangen graag stukjes die door leden ingezonden worden om in de Schakel te 
plaatsen. 
 
Ook bedanken we de voorzitters en leden van de verschillende werkgroepen die 
maandelijks voor input zorgen. 
In 2017 hebben we, ten gevolge van haar overlijden, afscheid moeten nemen van 
Rosemarie Vermeulen-Jasper als lid van de redactieraad. 
De redactieraad bestaat ultimo 2017 uit: George Koijen, Ben Holleman, Theo van de 
Voort, Sjef Wilting, Cor Vermeulen en Henk Heesterbeek. 
 
Ten slotte wil ik de leden van de redactieraad en allen die zich hebben ingezet om 
ons blad, de Schakel, tot een succes te maken, bedanken voor hun maandelijkse 
inzet en de vele vrijwilligersuren. 
 
De Website (Henk van Winkel) 
Schroomt u zich niet om de contactpagina te gebruiken om fouten te melden of 
voorstellen te doen. In de zomermaanden wordt de website intensief gebruikt voor 
het inschrijven voor de Zomeractiviteiten en de verdere administratie hiervoor. Ook is 
de website van groot belang om het zaalgebruik en de PC Hulpdienst bij te houden.  
Onze website, sinds 1 januari 2017 SeniorenverenigingBladel.nl, wordt maandelijks 
door gemiddeld ruim 200 verschillende personen bezocht. Zij doen dat dan 

http://www.kbo-bladel.nl/
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gemiddeld 5 keer. Veel bezocht zijn de foto's, personalia, reserveringen, rikken, 
Schakel en activiteitenpagina’s. Ook wordt de adres zoekpagina veel gebruikt. 
Het aantal foto's is gegroeid tot ruim 16.500, verdeeld over bijna 600 items. 
Daarnaast zijn er nog zo'n 300 andere pagina's. 
In totaal is de site bezocht vanaf 1170 verschillende IP-adressen. 
De bezoeken zijn gelijkelijk verdeeld over de weekdagen. Zondag is iets rustiger. 
De eerste bezoekers zijn al om 7 uur paraat. Na middernacht is er vrijwel geen 
bezoek meer. 
In 2017 zijn weer ruim twintig nieuwsflitsen verzonden naar ruim 650 e-mailadressen 
om informatie te verspreiden die anders misschien te laat tot u komt. Hiermee 
bereiken we nu meer dan de helft van onze leden. Ontvangt u nooit een nieuwsflits, 
zorg dan dat uw e-mailadres in de administratie komt. 
Nieuw is de pagina met de actuele activiteiten. Deze pagina wordt ook getoond op 
een nieuw geïnstalleerd scherm in de hal van De Schouw. Deze pagina wordt 
automatisch bijgewerkt vanuit de zaalreserveringen. 
 
Gastvrouwen(heren) (Rita van den Oetelaar-van der Loo) 
Op dit moment zijn we actief met 18 personen. 
We proberen het de mensen naar de zin te maken. Koffie en thee kosten € 0,50 per 
kopje. 
Behalve koffie en thee wordt er ook veel water gedronken, (gratis) 
dus dorst hoeft men niet te hebben. 
Ik wil graag al deze mensen bedanken voor hun inzet. Zonder hen hadden we een 
probleem. 
 
Logistiek (Rita van den Oetelaar-van der Loo) 
Sinds kort kunt u in de hal van De Schouw op een elektronisch mededelingenbord 
lezen wat en wanneer er iets te doen is. 
 
Fruitschalen (Harrie v. Avendonk) 
Het afgelopen jaar zijn er 62 fruitschalen bezorgd bij onze leden die na een week 
weer op verhaal moesten komen. 
Deze geste van Seniorenvereniging Bladel werd zeer op prijs gesteld en een praatje 
bij het bezorgen viel steeds in goede aarde. 
Het probleem is dat niet altijd bekend is wie er in het ziekenhuis zijn geweest. 
Daarom een oproep: als je van buren of kennissen hoort dat er iemand in het 
ziekenhuis is geweest dan graag een berichtje naar Harrie van Avendonk. 
 
Meerdaagse reizen 2016 (Ton Goossens) 
Er hebben 32 leden van 15 t/m 19 mei aan de fiets/bus-vakantie meegedaan naar 
Denekamp (Beuningen). Daarvan hebben er 22 drie of twee dagen in de omgeving 
van Denekamp gefietst. De overige 10 hebben korte dagtochtjes gemaakt. Mede 
vanwege het mooie weer en het goede hotel was het een hartstikke fijne en goed 
verlopen vakantie.  
De geplande vakantie naar Tsjechië in de zomer kon helaas niet doorgaan i.v.m. te 
weinig belangstelling. 
Jaarlijkse dagtocht voor minder-mobiele leden (Ton Goossens) 
Op 30 augustus hebben 41 leden deelgenomen aan de dagtocht voor onze minder-
mobiele leden, waaronder 3 begeleiders. De dagtocht ging dit jaar naar Avifauna in 
Alphen a/d Rijn. De liftbus vertrok, na koffie/thee met gebak, vanaf De Tipmast om 
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10 uur. Er stonden 3 rolstoelen boven in de bus en in de bagageruimte stond het vol 
met 4 rolstoelen en heel veel rollators. Na de lunch in het restaurant van het 
vogelpark werd het vogelpark zelf bezocht en aansluitend werd een boottocht 
gemaakt over de Oude Rijn. Daarna ging het huiswaarts naar de Tipmast voor het 
diner. Ondanks de regen werd deze dagtocht erg gewaardeerd door de deelnemers 
en ze rekenen erop dat er in 2018 opnieuw een dergelijke dagtocht gehouden zal 
worden 
 
“Identiteit en Zingeving” (Nellie Hendrikx) 
In de loop van 2017 heeft de werkgroep "Identiteit en Zingeving, Kring de Kempen" 
zichzelf opgeheven. Er hebben geen activiteiten plaatsgevonden. 
Er is nu "Stichting Ouderen de Kempen" die voorziet in algemene activiteiten, zoals 
biljarten e.d. Op het gebied van levensbeschouwing heeft KBO-Brabant de 
activiteiten van de regionale I&Z- werkgroepen overgenomen. 
Dit is dus de laatste keer dat ik een bijdrage lever als verslaggever van I&Z. 
 
Bezoekgroep (Corrie Spoelstra) 
De bezoekgroep bestaat uit 7 vrijwilligers, die een bezoekje brengen aan leden van 
de Seniorenvereniging, die 85 jaar of ouder zijn. Dit vindt plaats rond hun verjaardag. 
Ze overhandigen een klein presentje. Dit jaar in de vorm van een gekleurd mokje met 
daarin enkele zakjes thee en chocolaatjes. Het geheel mooi verpakt in cellofaan met 
een labeltje van de Seniorenvereniging met felicitatie. 
Behalve het overbrengen van felicitaties is er op deze manier ook een 
contactmoment, wat de leden meestal zeer op prijs stellen omdat velen niet meer 
deel (kunnen) nemen aan activiteiten van de Seniorenvereniging. 
Tevens heeft de bezoekgroep een signaleringsfunctie wat betreft eenzaamheid en 
kan zo nodig doorverwijzen naar bijvoorbeeld de ouderenadviseurs. 
Dit jaar zouden er 172 leden bezocht worden, maar door overlijden van meerdere 
leden ligt dit aantal iets lager. 
De bezoekgroep komt 1x per 2 maanden bij elkaar. De bezoeken van de komende  
2 maanden worden dan evenredig verdeeld. 
 
Bedevaarten (Frits Penson) 
Er zijn dit jaar twee bedevaarten geweest waar leden van onze vereniging aan 
hebben meegedaan. Op 4 mei aan de Mariabedevaart naar Meerveldhoven, 
georganiseerd door Stichting Ouderen De Kempen (voorheen Kring De Kempen). Na 
de H. Mis was er ook een kleine processie in de kerk, waarin de vlag door dhr. 
Penson meegedragen werd. Er hebben 29 personen deelgenomen aan deze 
bedevaart. Op 19 oktober heeft men meegedaan aan de Gerardus-bedevaart naar 
de Weebosch. Er hebben 27 personen deelgenomen aan deze activiteit, waarvan 15 
personen op de fiets naar de Weebosch zijn gekomen. De rest is op eigen 
gelegenheid gekomen. 
 
Ledenwerving (Francy Stevens) 
Afgelopen jaar zijn Francy Stevens en Theo van de Voort druk bezig geweest met 
het bezoeken en inschrijven van nieuwe leden. Veel vragen die de mensen daarbij 
hebben probeerden zij dan te beantwoorden, vaak met positief resultaat. Ook de 
mogelijkheden die Seniorenvereniging Bladel kan bieden kwamen aan de orde. Circa 
56 mensen hebben zij bezocht en ingeschreven. 
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Uit eten met Seniorenvereniging Bladel (Toon Daniëls en Joke Schellekens - 
Timmers) 
Elke maand (m.u.v. juli) gaan er tussen de 80 en 100 mensen in een gezellige sfeer 
en tegen een acceptabele prijs, samen uit eten. Bijna alle restaurants uit Bladel doen 
daaraan mee. Het wordt allemaal prima geregeld door Toon Daniëls en Joke 
Schellekens.  
 
Pastoraal werk (Francy Stevens) 
In 2017 zijn er 46 leden overleden. Bij elke familie van een overleden lid van 
Seniorenvereniging Bladel is een condoleancekaart afgegeven waarin we ons 
medeleven betuigen. Als de uitvaart in de Bladelse kerk is geweest hebben we 
gevlagd en is er iemand van de vereniging bij aanwezig geweest. De vlag plaatsen 
en condoleanceberichten sturen kunnen we echter alleen doen indien we bericht van 
overlijden hebben gekregen. Elk kwartaal is er ook een H. Mis ter nagedachtenis aan 
onze overleden leden van het afgelopen kwartaal. 
 
Het vouwen en bezorgen van de Schakel (Francy Stevens) 
Een vaste groep vrijwilligers zorgt elf keer per jaar dat de geprinte Schakels worden 
gevouwen en neemt ook de bezorging voor zijn rekening. 
 
Werkgroep Belangenbehartiging (Mariet Verdaat) 
Belastinginvullers  
Veel leden maken tot volle tevredenheid gebruik van onze belastinginvullers. Zij 
hebben dus weer een zeer druk jaar gehad. Er werden ongeveer 170 aangiften 
ingevuld. Dat betekent voor de meesten 2x een huisbezoek en daarna nog de nodige 
telefoontjes. 
Er is geholpen met aanvragen van een DIGID en hulp bij huur- en/of zorgtoeslag.  
Er zijn protesten ingediend of alsnog correcties op de voorlopige aanslagen.  
Een van onze belastinginvullers heeft enkele cliënten buiten Bladel geholpen. 
Zij worden jaarlijks bijgeschoold via belastingondersteuners van KBO-Brabant. 
 
Vrijwillige Ouderenadviseurs en Cliëntondersteuners (Mariet Verdaat) 

Het is goed te ervaren dat het aantal aanvragen voor een gesprek met een Vrijwillige 
Ouderen Adviseurs weer is toegenomen. Het is natuurlijk prima dat steeds meer 
leden ons weten te vinden. Er is o.a. advies gegeven over thuishulp, trapliften, over 
andere woningaanpassingen, over wet en regelgeving en advies omtrent het 
testament. 

45 personen zijn bezocht naar aanleiding van de brieven van de gemeente voor de 
huisbezoeken aan 75-jarigen. 

1 persoon heeft hulp gehad om de administratie weer op orde te brengen. 

Daarnaast hebben we tijd besteed aan onderling overleg en bijscholingen. Ook 
overleg met andere organisaties is een belangrijk onderdeel om op de hoogte te 
blijven van de ontwikkelingen in Bladel die tot een goed Ouderen Advies kunnen 
leiden. 

Al met al betekent dit ongeveer een 800 uur vrijwilligerswerk voor deze werkgroep 
binnen onze organisatie. 
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Bijlage 1  
Overleden leden van Seniorenvereniging Bladel 
Naam 

 
 
 
 
 
Straat 

 
 
 
 
 
Leeftijd 

09-jan J. Vissers 
14-jan P. Schoofs 

Europalaan 98 
Torendreef 6 

88 jaar 
80 jaar 

15-jan M.Th Kokx-Tijssen Rondweg 25 85 jaar 
17-jan H. van Leeuwen-Ribbens Prins Bernhardstraat 1 75 jaar 
20-jan H. Kop-Outshoorn Oranjehof 3 95 jaar 
29-jan W.M.H. Roosen Beukenbos 8 82 jaar 
02-febr C. Adams- van den Boomen Deken Boexstraat 14 79 jaar 
08-febr G.B. Legeland Koolbogt 3 91 jaar 
22-febr N. Bot Helleneind 54 96 jaar 
06-mrt A.J.M. Bongers Helleneind 11 74 jaar 
10-mrt T. Tenbült Dr. Cramerstraat 33 90 jaar 
26-mrt A. Lavrijsen Hofdreef 34 81 jaar 
09-apr T. Groeneveld Kloostertuin 4 91 jaar 
11-apr J.B.M. Wouters De Groten Ekker 13 64 jaar 
21-apr J.P. Seuntjens Victor de Bucklaan 42 79 jaar 
24-apr E.T. Tenbült-Groenen Europalaan 12 77 jaar 
30-apr A. Bockting-Duis Kerkstraat 3A, Hapert 97 jaar 
17-mei A. Lavrijsen Rondweg 25 84 jaar 
22-mei W. Worm-van Beers Rondweg 25 92 jaar 
04-juni F.H.H. Oosterveld-Groenen Kloostertuin 7 69 jaar 
12-juni L. Florax-Hick Emmaplein 35 87 jaar 
15-juni J. Groenen-Meulenbroeks Pius X-straat 2 91 jaar 
04-juli C. van Hoof Sniederslaan 13 81 jaar 
10-juli H.A.M. Sarolea-Aka Simon Carmiggeltpad 6 99 jaar 
15-juli M. Bleumer-Hergarden Antoon Coolenlaan 107 70 jaar 
18-juli P. van der Heijden Beatrixlaan 2A 87 jaar 
18-juli J.H.J. Klessens Heeleind 47A 78 jaar 
26-juli P.A.T.H. Ras De Haecken 42 88 jaar 
01-aug M. Vervoort- van Wezel Wielewaal 10 92 jaar 
22-aug W.J.M. Verhoeven Prins Hendriklaan 13 80 jaar 
01-sept H. Groeneveld Bertus Aafjeshof 149 87 jaar 
06-sept R.M.G.T. Vermeulen-Jasper Wilhelminalaan 63 72 jaar 
11-sept W. Vervoort Rondweg 25, Kamer 6 94 jaar 
14-okt J.M. Landers-Bremer Schoutstraat 35 88 jaar 
19-okt J. de Beijer Neterselseweg 16 83 jaar 
22-okt H.J. van Druenen-Smets Wielewaal 54 94 jaar 
18-nov W.C. Cornelis-Beijsens Mariahof 25 89 jaar 
23-nov.Soontiëns-Willekens Marialaan 38 Reusel 95 jaar 
28-nov F.O.W. Baartman P.C. Boutenslaan 11 80 jaar 
28-nov M. Bolck Markstaete 5 71 jaar 
07-dec. T. Duenk Groot Terkooijen 25 96 jaar 
19-dec. N. Daniëls-Jansen Hofdreef 3 90 jaar 
21-dec R. Verhoeven-Lodewijks Van Dissellaan 5 89 jaar 
25-dec. J.P. Teurlinckx-Adriaansen De Haecken 38 87 jaar 
27-dec. R.G.J. Dietz-Olierook Julianaplein 23 97 jaar 
28-dec. A. Baselmans-Kolsters RSZK Kempenland 89 jaar 
28-dec .J. Heefer Willem van Oranjelaan 15 68 jaar 
31-dec. A.J.A. van Avendonk Vogelwikke 47 73 jaar 
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Jaarrekening 2017 
 

 

Resultatenrekening 
Werkelijk 

2017 
Begroting 

2017 Werkelijk 2016 

 

Samenvatting   Min is voordeel 

 

 
Opbrengsten    -32.864       -32.300,00        -32.491,63  

  
      

 
Kosten       

 
Recreatieve activiteiten       7.711.78         6.050,00              5195,77  

 

Meer bewegen voor 
ouderen       7.300,33          9.984,00           9.562,83  

 
Scholing en Vorming         -353,62          1.600,00             -616,21  

 
Jaarlijkse activiteiten       3.291,39          5.191,00           4.212,97  

 
Bestuurszaken       4.435,56          5.950,00           5.579,85  

 
Beheer en Administratie       6.534,47          6.800,00           8.105,87  

 
Huisvesting De Schouw       3.901,45          3.600,00           1.055,60  

 

Totaal kosten vaste 
activiteiten     33.528,60       39.175,00         34.329,10  

  
      

 
Resultaat vaste activiteiten          664,16              1.837,47 

 
Eenmalige resultaten         -842,30            -600,00        -10.654,89 

  
      

 
Eindresultaat         -178,14          6.275,00         -8.817,42  

 

Toelichting 
Algemeen 
In verband met het jubileum zijn er voor diverse activiteiten in 2016 meerkosten ontstaan. 
Daardoor zijn de kosten van 2016 wat hoger dan die in het verslagjaar en wat moeilijk 
vergelijkbaar met die van 2017.  

 

Opbrengsten 
 

  
 

 
Contributie -24.939,25 -27.300,00  -24.537,25 

 
Afdracht aan KBO-Brabant 15.497,07 17.400,00  15.234,61 

 
Subsidie gemeente Bladel       

 
Zomeractiviteiten -1.000,00 -1.000,00  -1.000,00 

 
Biljarten -5.809,71 -4.500,00  -4.500,00 

 
Algemeen -16.929,00 -16.900,00  -16.929,00 

 
Rente en Bankkosten 316,45   -759,99 

 
Totaal -32.864,44 -32.300,00  -32.491,63 

 
Bij de begroting is nog uitgegaan van een toename van het aantal leden. Dit is slechts in 
geringe mate gerealiseerd. De afdracht aan KBO-Brabant is daardoor ook lager. Die is 
afhankelijk van het aantal leden. 
Het algemene deel van de gemeentelijke subsidie is al enige jaren op hetzelfde niveau 
gebleven. Daardoor is er geen compensatie geweest voor de gestegen prijzen. Voor 2018 is 
weer hetzelfde bedrag toegezegd. Dit betreft het algemene deel van de subsidie.  
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Resultatenrekening  Werkelijk 2017 
Begroting 

2017 
Werkelijk 

2016 

 

Recreatieve activiteiten 
   

 
Biljarten 5.809,71 4.500,00  4.263,09 

 
Hobbyclub/Soos -39,00 300,00  99,00 

 
Schilderen 4,50 100,00  27,00 

 
Sjoelen 0,00 50,00  0,00 

 
Koersbal 198,00 150,00  150,00 

 
Jeu de Boules -66,80 50,00  0,00 

 
Zangkoor 2.044,87  921,18 

 Toneelgroep 0.00  0.00 

 
Kaarten 0,00 50,00  0,00 

 
Kienen -239,50 -450,00  -264,50 

 
Totaal 1.902,07 6.050,00  5.195,77 

 
De gemeente Bladel heeft zich garant gesteld voor het nadelige exploitatiesaldo van het 
biljarten. Dit gebeurt omdat deze activiteit op de huidige locatie nog in de opbouwfase is. 
Over een definitieve bijdrage zullen in de toekomst afspraken worden gemaakt. 
 
De activiteit sjoelen is in het verslagjaar gestopt vanwege te weinig deelname. 
 
Leden van de Jeu de Boules betalen zelf de onkosten voor het functioneel houden van de 
baan.  
 
Het zangkoor heeft in de loop van het jaar een nieuwe dirigent gekregen. De 
deelnemersbijdrage is in de loop van het jaar verhoogd. Omdat het koor een bijdrage levert 
aan andere activiteiten van de vereniging is het beleid dat een nadelig resultaat acceptabel 
is.  
 
Voor iedere wekelijkse activiteit wordt een klein bedrag in de begroting opgenomen om op 
het einde van het seizoen iets gezamenlijks te nuttigen. De kaarters hebben daarvan nog 
geen gebruik gemaakt. 

 

Meer bewegen voor 
ouderen 

 

Gymnastiek, incl 
rolstoelgym 4.077,14  5.259,00  4.949,04  

 

Volksdansen 711,95 850,00  1.058,14 

 

Yoga 812,00 950,00  736,00 

 

Fietsen 151,04 175,00  55,40 

 

Wandelen 0,00 50,00  40,30 

 

Dansen 0,00 150,00  194,50 

 

Tai Chi 358,00 950,00  1.192,00 

 

Zwemmen 1.190,20 1.600,00  1.337,45 

 

Totaal Meer bewegen 
voor ouderen 7.300,33 

             
9.984,00  9.562,83 
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Resultatenrekening  Werkelijk 2017 
Begroting 

2017 
Werkelijk 

2016 

 
Aan gymnastiek nemen meer dan honderd personen deel. Anders is dat bij het volksdansen. 
Die groep kan nog beduidend worden uitgebreid.  
 
De bijdragen aan Yoga, Tai Chi en Zwemmen komen tot stand via een open-eindconstructie. 
Dat wil zeggen dat er een bijdrage per deelnemend lid is afgesproken, onverminderd het 
aantal deelnemende leden. De bijdrage bedraagt € 2,00 per deelnemer per keer. Voor 2018 
is deze teruggebracht naar € 1,50. 
 

Scholing en Vorming 
   

 
Zomerschool -30,86 1.750,00  1.037,69 

 
Computercursussen -86,10 -300,00  -274,52 

 
Engels 0,00 -100,00  -174,05 

 
Frans 20,50 -100,00  -10,85 

 
Lezingen 290,00 200,00  -20,56 

 
Fotocursus -0,50 50,00  0,00 

 
Organisatie 160,58 100,00  58,50 

 
Totaal 353,62 1.600,00 616,21 

 
Het voordelig saldo van de zomeractiviteiten is deels bedoeld ter financiering van de reis van 
de minder mobiele personen die is verantwoord onder de jaarlijkse activiteiten. 
 
De berekening van de deelnemersbijdragen aan de cursussen zijn zodanig dat wordt 
gestreefd naar een nulresultaat. Onder de rubriek Organisatie cursussen is de uitgegeven 
zaalhuur verantwoord. 
 

 

Jaarlijkse activiteiten 

 
83+middag 782,34 650,00  854,78 

 
Kerstviering 1.708,82 2.500,00  3.586,01 

 
Voorjaarsreis 162,95 850,00  206,80 

 
Zomerreis  0,00 100,00  0,00 

 
Najaarsreis -71,02 850,00  -0,90 

 
Reis minder mobiele leden 696,25 500,00  0,00 

 
Klussendienst -642,13  -700,00  -606,72 

 
Bonte middag 371,38 300,00  0,00 

 
Bedevaarten 282,80 41,00  173,00 

 
Totaal 3.291,39 5.191,00 4.212,97 

 
 
Om de activiteiten betaalbaar te houden zijn de onder andere deelnemersbijdragen van de 
kerstviering aangepast. Tevens zijn de reizen kostenneutraal vastgesteld. 
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Resultatenrekening 
Werkelijk 

2017 
Begroting 

2017 
Werkelijk 

2016 

Bestuurszaken 

Bestuurskosten 1.197,77 1.700,00  2.356,11 

Algemene Ledenvergadering 444,89 850,00  868,65 

Promotie 0,00 500,00  0,00 

Bezoekgroep 108,08 400,00  0,00 

Ouderenadviseurs 0,00 50,00  0,00 

Aandacht voor leden 997,82 1.050,00  840,10 

Waardering vrijwilligers 1.687,00 1.400,00  1.514,99 

Totaal 
           

4.435,56  5.950,00  
        

5.579,85  

 
De variatie in de bestuurskosten wordt voornamelijk veroorzaakt door het aantal te bezoeken 
jubilea; de vaste onkostenvergoedingen zijn niet verhoogd. 
In de rubriek ‘Aandacht voor leden’ staan de attenties verantwoord die leden bij ziekte 
ontvangen. 

 

Administratiekosten 4.393,57 1.320,00  962,00 

Kosten Schakel 0,00 5.280,00  0.00 

Telefoon /Internet 919,30 300,00  767,75 

Afschrijvingen 190,87 0,00 1.390,40 

abonnementen 0,00 0,00 0,00 

Verzekeringen 500,81 500,00  402,92 

Diversen 529,92 -600,00  734,80 

Totaal 6.534,47  6.800,00  
         

8.105,87  

 
In 2017 is ICT-apparatuur aangeschaft. De afschrijvingen daarop zijn in 2017 gestart. 
De telefoonkosten zijn gestegen naar € 678,51. De kosten van internet zijn € 240,79. 
Onder de rubriek ‘Diversen’ is de voornaamste post het passeren van de nieuwe statuten. 

 

Huisvesting de Schouw    

Huisvestingskosten 1.851,24 1.900,00  1.491,19 

Afschrijving 0,00 0,00 0,00 

Schoonmaken 5.861,67 5.900,00  5.112,54 
Keukendiensten De 
Schouw -3.811,46 -4.200,00  -5.548,13 

Totaal 
           

3.901,45  
             

3.600,00  
       

1.055,60  

 

Totaal -842,30 -600,00 -10.654,89 

 
Dit betreft de ontvangst van de premieplan van de Rabobank.In 2016 kwam daarbij 
het positieve resultaat van de jublieumviering 
 

 



Bijlage 2 Jaarrekening 2017 
 

5 

 

Balans  31-12-2017 
31-12-
2016 

         € € 

Bezittingen     

Inventaris 2.470,77 376,02 

 
    

Vorderingen     

Debiteuren biljarten 1.498,72 396,00 

Overige debiteuren 528,49 2.992,91 

Uitstaande voorschotten 155,00 358,81 

Bijdragen verbouwing D'n Opstoot 10.000,00 15.000,00 

 
12.182,21 18.747,72 

 
    

Liquide middelen     

Kas 370,14 688,69 

Rabo betaalrekening 4.247,33 1.892,27 

Rabo spaarrekening 62.815,59 57.500,00 

Totaal 67.433,06 60.080,96 

 
    

Totaal bezittingen 82.086,04 79.204,70 

 
    

Vermogen     

Resultaat lopend jaar 178,14  8.817,42 

Risicoreserve 16.168,86 12.851,44 

Renovatie De Schouw  38.404,72 38.404,72 

Aanschaf kopieerapparaat 3.500,00  

Te vieren jubilea 2.000,00  

 
    

Vrijwilligers 3.500,00 3.500,00 

Onderhoud en vervanging biljartinventaris 14.014,27 9.375,85 

Voorziening vervanging biljarts 0,00   

Crediteuren  3.850,05  4.310,77 

Waarborgsommen D'n Opstoot 300,00 270,00 

Vooruit ontvangen subsidies     

Ontvangen contributies komend jaar 170,00 1.674,50 

Totaal vermogen 82.086,04 79.204,70 
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Toelichting 
    
Debiteuren:                  € 
Vooruit betaald:                250,00 

Nog te ontvangen baten van 2017  1777,21 
 
Het grote voordelige resultaat van 2016 is ontstaan uit: 
Eenmalig resultaat van het jubileum            9.431,92 
Kosten naamsverandering          -1.593,81 
Voordelig resultaat uit de activiteiten                    979,31 

                            _______ 
Totaal                                                                   8.817,42 
 
Dit resultaat is, conform het besluit van de ledenvergadering, als volgt verdeeld: 
naar reservering voor aanschaf kopieerapparaat       3.500,00 
naar reservering voor toekomstig jubileum       2.000,00 
toevoeging aan de risicoreserve       3.317,42 
       8.817,42 
 
Het nadelige resultaat uit activiteiten in 2017 bedraagt € 664,16. In de loop van 2017 is al 
corrigerend ingespeeld door deelnemersbijdragen te verhogen. Voor 2018 is goedkeuring 
verkregen van de ledenvergadering om de contributie te verhogen naar € 22,00 voor gewone 
leden en voor gastleden naar € 11,00 
 
Het voordelig exploitatiesaldo is onvoldoende om de voorgenomen jaarlijkse reservering voor 
de aanschaf van een kopieerapparaat te realiseren. Door de kosten van de vrijwilligersavond 
in de jaarlijkse resultaten op te nemen, is de functie van de balanspost ‘Vrijwilligers’ niet 
meer nodig. Het bestuur stelt voor om bedoelde voorziening over te hevelen naar het 
spaarbedrag voor de aanschaf van een kopieerapparaat.  
 
Voorgesteld wordt verder om het voordelig resultaat ad € 178,14 toe te voegen aan de 
reserve voor de te vieren jubilea. Omdat het behaalde resultaat minder is dan het jaarlijks te 
sparen bedrag, stelt het bestuur voor om het aanvullend bedrag ad € 1.821,86 over te 
hevelen vanuit de risicoreserve.  
De risicoreserve is het weerstandsvermogen van de vereniging. Het is een financiële buffer 
om, zo nodig, tijdig te kunnen bijsturen. De benodigde omvang is vastgesteld op maximaal 
het bedrag van de begrote jaaropbrengsten aan contributies en algemene subsidies en 
minimaal 50% daarvan. Voor 2017 is dat respectievelijk € 26.800 en € 13.400. Hierbij zijn de 
subsidies van de biljartruimte en de zomeractiviteiten buiten beschouwing gelaten. 
 
 
Februari 2018 
 
Namens het bestuur: 
Jac van der Aa, 
Penningmeester 
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Resultatenrekening   Werkelijk 2017   Begroting 2018   Begroting 2019   Begroting 2020  Begroting 2021 

            

Samenvatting      

Opbrengsten           

Contributie           -24.939,25         -27.000,00         -28.600,00         -28.600,00         -28.600,00  

Afdracht aan KBO-Brabant            15.497,07           15.500,00           15.700,00           16.000,00           16.000,00  

Subsidie gemeente Bladel              -26.900,00         -27.410,00  

Zomeractiviteiten             -1.000,00           -1.000,00           -1.000,00      

Biljarten             -5.809,71           -4.500,00           -6.000,00      

Algemeen           -16.929,00         -16.929,00         -16.929,00      

Rente en Bankkosten                 316,45                       -                -100,00              -100,00              -100,00  

Totaal           -32.864,44         -33.929,00         -36.929,00         -39.600,00         -40.110,00  

Kosten           

Recreatieve activiteiten              7.711,78             6.350,00             8.010,00             8.130,00             8.270,00  

Meer bewegen voor ouderen              7.300,33             7.407,50             8.155,00             8.660,00             8.780,00  

Scholing en Vorming                 353,62             1.550,00             1.800,00             1.800,00             1.810,00  

Jaarlijkse  activiteiten              3.291,39             2.230,00             2.800,00             2.870,00             2.890,00  

Bestuurszaken              4.435,56             6.400,00             7.620,00             7.670,00             7.750,00  

Beheer en Administratie              6.534,47             9.300,00             8.830,00             8.870,00             8.910,00  

Huisvesting De Schouw              3.901,45             3.100,00             3.200,00             3.300,00             3.400,00  

Totaal kosten vaste activiteiten            33.528,60           36.337,50           40.415,00           41.300,00           41.810,00  

           

Resultaat vaste activiteiten                 664,16             2.408,50             3.486,00             1.700,00             1.700,00  

Eenmalige resultaten                -842,30           -2.200,00           -1.700,00           -1.700,00           -1.700,00  

      

Eindresultaat                -178,14                208,50             1.786,00                   -0,00                    0,00  
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Toelichting  
 
Voor 2019 is rekening gehouden met een prijsstijging van 1,5 % en voor 2020 en 2021 1,75%. De contributies en 
deelnemersbijdragen zijn niet verhoogd. Het voorstel is om vanaf 2019 de korting van € 1 voor hen die een machtiging 
hebben afgegeven, te laten vervallen. Daarmee wordt een bijdrage verkregen in het te verwachten te kort. In de opstelling is 
met dit voorstel al rekening gehouden. 
Het subsidiebeleid van de gemeente Bladel is vastgesteld tot en met 2019. Wat de bedragen voor 2020 en 2021 worden is 
onzeker. In deze opstelling ervan uit gegaan dat de subsidies gelijk zijn aan het tekort in de exploitatie. Daarom komen die 
begrotingen uit op nul.  
Het bestuur stelt voor de begroting voor 2019 zoals hierboven is aangegeven goed te keuren. 
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Beleidsplan Seniorenvereniging Bladel 2017-2021 

Inleiding: 
Seniorenvereniging Bladel is een organisatie van en voor senioren (in deze notitie te 
lezen als 50-plussers), die steunt op vrijwilligers. 
In dit beleidsplan wordt op hoofdlijnen de koers uitgezet voor de periode 2017-2021. 
Die koers is uiteraard bepaald aan de hand van de doelstellingen die 
Seniorenvereniging Bladel volgens de statuten wil realiseren.  
Artikel 2 van onze statuten luidt als volgt: 
“De vereniging stelt zich ten doel het behartigen van de belangen van de senioren (te 
weten personen die de leeftijd van vijftig jaren hebben bereikt) in het algemeen en 
die van haar leden in het bijzonder, in de meest ruime zin van het woord”. 
Artikel 3 van onze statuten luidt als volgt: 
“De vereniging tracht haar doel te bereiken door: 

a. Het verlenen van diensten te verlenen aan de leden en het behartigen van 
individuele belangen van de leden; 

b. De collectieve behartiging van belangen van senioren; 
c. Het vertegenwoordigen van de belangen van ouderen bij overheden en 

andere instanties; 
d. Het samenwerken met organisaties en instellingen met een gelijk of 

aanverwant doel; 
e. Het organiseren van sociaal-culturele activiteiten; 
f. Het aanwenden van andere wettige middelen.” 

Als we deze doelstelling vertalen in een toekomstvisie komen we, samen met KBO- 
Brabant, tot de volgende formuleringen: Seniorenvereniging Bladel wil een bloeiende 
en actieve vereniging van senioren blijven, die: 

1. Een gewaardeerd gesprekspartner voor derden is waar men niet omheen kan; 
2. Een gedifferentieerd aanbod heeft voor jonge en oude(re) senioren; 
3. Voor senioren een stimulans en inspiratiebron is om zich verder te 

ontwikkelen; 
4. Bijdraagt aan de materiële en immateriële belangen van senioren; 
5. Het in het bijzonder opneemt voor de meest kwetsbare senioren. 

 
Maatschappelijke ontwikkelingen: 
Om het beleidsplan helemaal te kunnen plaatsen, is het goed om inzicht te hebben in 
de maatschappelijke ontwikkelingen die senioren raken. Want er is van alles waar 
Seniorenvereniging Bladel rekening mee moet en wil houden. 

a. De groep senioren is erg divers. De jonge generatie senioren – de 
“babyboomers”- geboren na de Tweede Wereldoorlog, verschilt sterk van de 
generatie die geboren is vóór of tijdens de oorlog. De meeste babyboomers 
zijn vitaler, welvarender, kritischer, hoger opgeleid. Velen van hen kiezen niet 
graag voor langdurige verplichtingen en verantwoordelijkheden, zoals bij 
bestuursfuncties het geval is. Dit geldt ook voor leiders/coördinatoren van 
onze (te organiseren) activiteiten. 

b. De bevolking vergrijst. Er worden minder kinderen geboren en mensen 
worden steeds ouder door de hogere welvaart en door de ontwikkelingen in de 
medische wetenschap. Daardoor wordt de groep senioren steeds groter en 
een belangrijkere groep in de samenleving. De vitale senioren krijgen dan ook 
veel aandacht en dat gaat dan weer ten koste van de aandacht voor de 
oudste senioren. 
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c. De samenleving wordt individualistischer. Hierdoor is de eenzaamheid 
onder ouderen toegenomen. 

d. De ondersteuning van de overheid neemt af. De Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning (WMO) is hier een goed voorbeeld van: “Mensen moeten bij 
problemen eerst zelf een beroep doen op hun naaste omgeving, voordat ze 
zich kunnen wenden tot maatschappelijke organisaties.” Vrijwilligers worden 
dus steeds belangrijker. 

e. Mensen worden meer betrokken bij het maken van het beleid. Gemeenten 
bepalen hun beleid steeds vaker in samenspraak met burgers. Dat betekent 
dus: meer inspraak en meer rekening houden met andermans belangen. 

f. De maatschappij wordt complexer. Dat stelt steeds hogere eisen aan de 
senioren, aan het functioneren van de organisaties en aan de vaardigheden 
van bestuurders/vrijwilligers. 

g. De overheid bezuinigt. Ook op subsidies. Al langer kiezen overheden voor 
de subsidiëring van projecten en niet meer van organisaties. De subsidies 
lijken ook steeds kleiner en minder talrijk te worden. 

Om voor senioren in alle leeftijdsgroepen aantrekkelijk te blijven, wordt 
Seniorenvereniging Bladel uitgedaagd om een gedifferentieerd aanbod te realiseren 
dat aansluit op de behoeften van jong en oud. Dit betekent dat niet vanuit één maar 
vanuit een mix aan doelgroepen gedacht moet worden, waarbij in feite twee 
karakteristieke groepen onderscheiden kunnen worden. Voor dit onderscheid is niet 
zozeer de leeftijd bepalend maar een geheel aan behoeften, verwachtingen en 
gewoonten die samengevat kunnen worden met het begrip leefstijlen. 
Leefstijl 1 is een nieuwe doelgroep die andere eisen stelt dan de traditionele leden. 
Deze groep is opgegroeid in de periode van de protestgeneratie. Het zijn de 50-
plussers: ondernemend, actief, nieuwsgierig en avontuurlijk. In deze groep bestaat 
de behoefte om op te trekken met anderen, expertise te delen c.q. over te dragen of 
in een netwerkstructuur initiatieven op te zetten, de handen uit de mouwen te steken. 
Ontmoeting heeft voor deze groep vooral een functioneel karakter. Het is de no-
nonsens partij die ook bij Seniorenvereniging Bladel een actieve uitstraling verwacht 
zonder bestuurlijke rompslomp of stroperigheid. Deze groep wil niet gezien worden 
als “hulpbehoevend” of “zorgvragend”. Bij deze groep ligt vooral een behoefte aan 
facilitering en het bieden van ruimte voor initiatieven. Een deel van deze groep zal 
zich minder tot traditioneel activiteitenaanbod van de vereniging aangesproken 
voelen, maar heeft behoefte aan cultureel aanbod en de belangenbehartigende rol 
van Seniorenvereniging Bladel. Deze groep kan gezien worden als een “biedende” 
partij. 
Leefstijl 2 bestaat uit senioren die in hun wijk of buurt behoefte hebben aan sociale 
ontmoeting en op latere leeftijd ondersteuning met zorg. Deze groep wil graag zinvol 
bezig zijn in relatie tot anderen. Senioren uit deze groep hechten aan regelmaat en 
hebben vaak moeite met veranderingen. Bij het ouder worden wordt voor deze 
categorie leden steeds belangrijker dat ze zolang mogelijk in hun eigen omgeving 
kunnen blijven functioneren, dat ze niet alleen komen te staan en dat de zorg om hen 
heen zodanig wordt georganiseerd, dat ze de leefwijze waaraan ze gewend zijn 
zolang mogelijk kunnen voortzetten. Van Seniorenvereniging Bladel wordt een 
zorgzame houding verwacht met activiteiten op lokaal niveau, mede vanuit de 
behoefte aan gezelschap en saamhorigheid. Deze groep kan gezien worden als een 
“vragende” partij. 
Het algemene imago van Seniorenvereniging Bladel wordt vooral geassocieerd met 
de alleroudsten en te weinig met de bredere groep senioren in de kern Bladel.  
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Dit ondanks de brede activiteiten die worden opgepakt. Seniorenvereniging Bladel 
dient zich meer zichtbaar op te stellen als een vereniging die voor alle senioren veel 
te beiden heeft. 
 
Missie, Visie en Doelstellingen: 
Missie: 
De missie – datgene waar Seniorenvereniging Bladel voor werd opgericht - luidt als 
volgt: 
Seniorenvereniging Bladel: 

 Komt op voor de senioren in kern Bladel; 

 Stimuleert hen tot maatschappelijke participatie; 

 Inspireert hen hun talenten te gebruiken voor elkaar en de maatschappelijke 
omgeving. 

Dit alles vanuit christelijke waarden en normen, die uiteraard mee ontwikkelen met de 
tijd en met de leden. 
Het motto van Seniorenvereniging Bladel en KBO-Brabant dat voortvloeit uit de 
missie, luidt: “Samen zorgen voor ontmoeting en voor de individuele en collectieve 
belangenbehartiging van senioren in het algemeen en van haar leden in het 
bijzonder” 
Visie: 
Seniorenvereniging Bladel heeft als doel een bloeiende seniorengemeenschap te zijn 
met een belangrijke positie in de lokale omgeving.  
Doelstellingen: 
We laten de twee leefstijlen in de activiteiten van Seniorenvereniging Bladel 
terugkomen: de beleving van gezelligheid, ontmoeting en ontspanning op traditionele 
wijze is even belangrijk als actie en resultaatgerichtheid. In onze publieksuitingen, 
zoals ons ledenblad de Schakel, onze website en de themabijeenkomsten, sluiten we 
op een evenwichtige wijze aan bij beide leefstijlen. Seniorenvereniging Bladel wil 
jonge senioren aanspreken op hun behoefte om actief te zijn en dagen hen daartoe 
uit. Ze worden uitgenodigd en krijgen de ruimte om deel te nemen aan besturen en 
vrijwillig kader en mee richting te geven aan beleid. 
Seniorenvereniging Bladel wil… 

1. Een vereniging zijn voor alle senioren in de kern Bladel. 
Seniorenvereniging Bladel zorgt voor activiteiten waarin elke senior iets van 
zijn gading vindt op het gebied van gezondheid, bewegen en scholing. 

2. Zorgen voor de alleroudsten: de senioren die belemmerd zijn in de 
deelname aan de maatschappij. 

3. Sociaal isolement voorkomen. Seniorenvereniging Bladel zorgt ervoor dat 
senioren elkaar ontmoeten. Bijvoorbeeld tijdens activiteiten, maar ook door 
een sfeer te creëren waarin senioren zich welkom voelen. 

4. Individuele belangen behartigen. Seniorenvereniging Bladel creëert een 
sfeer waarin mensen zorgen voor elkaar. Senioren kunnen er terecht voor een 
luisterend oor, een goed advies, of praktische hulp. Denk bijvoorbeeld aan de 
vrijwillige ouderenadviseurs, cliëntondersteuners, thuisadministrateurs en 
belasting invulhulpen. 

5. Collectieve belangen behartigen. Seniorenvereniging Bladel wil samen met 
KBO-Brabant de mening van Brabantse ouderen verzamelen, formuleren en 
onder de aandacht brengen van relevante instanties. 

6. Dat senioren meedoen in de maatschappij. Seniorenvereniging Bladel 
stimuleert permanente voorlichting en eigentijdse educatie. Ook werkt 
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Seniorenvereniging Bladel actief samen met KBO-Brabant, maatschappelijke 
organisaties op lokaal, provinciaal en landelijk niveau. 

7. Aantrekkelijk zijn voor vrijwilligers. Seniorenvereniging Bladel bestaat 
dankzij vrijwilligers en wil dus een stimulerende en inspirerende omgeving 
voor hen zijn. Daarom is er voortdurend aandacht voor het vrijwilligersbeleid. 
Ouderen moeten langer doorwerken na hun 65e levensjaar. Vaak worden 
ouderen betrokken in de opvoeding van hun kleinkinderen en de verzorging 
van hun, nog levende, ouders en andere vormen van mantelzorg. Het vinden 
van vrijwilligers is in onze participatiemaatschappij een probleem geworden. 

 
De Organisatie: 
Seniorenvereniging Bladel voert de taken uit met ondersteuning van KBO-Brabant en 
andere relevante organisaties zoals GOW Welzijnswerk, Stichting Het Kompas, 
RSZK Zorgprofessionals en Zorgbelang Brabant. 
Op 9 maart 2017 zijn de statuten van de vereniging gewijzigd. Met name werd de 
naam van de vereniging gewijzigd in Seniorenvereniging Bladel. 
In de Algemene Ledenvergadering van 8 maart 2017 werd ook het Huishoudelijk 
Reglement van Seniorenvereniging Bladel gewijzigd en opnieuw vastgesteld. 
De Algemene Ledenvergadering van Seniorenvereniging Bladel is het hoogste 
beslissingsorgaan binnen de vereniging en neemt de beslissingen. 
Het Algemeen Bestuur (AB) neemt besluiten, binnen het kader van het vastgestelde 
beleid, en zorgt voor de uitvoering van die besluiten. 
Het Dagelijks Bestuur (DB) is, in opdracht van het AB belast met de dagelijkse leiding 
en bereidt besluiten voor en voert besluiten uit voor het AB. 
Het bestuur van Seniorenvereniging Bladel heeft contacten met KBO-Brabant, met 
de Kring Gemeente Bladel, met de Stichting Cluster Senioren Bladel en met 
maatschappelijke organisaties op lokaal, provinciaal en landelijk niveau. 
Vele vrijwilligers zijn dagelijks actief om een breed scala aan activiteiten te 
organiseren of om te helpen bij de dagelijkse gang van zaken binnen de vereniging. 
Alle werkgroepen zijn vertegenwoordigd in het algemeen bestuur. Met enkele kleine 
groepen heeft het dagelijks bestuur contact middels de interne clustervergaderingen. 
Hierdoor heeft het dagelijks bestuur contact met alle geledingen binnen de 
vereniging. 
 
Beleidsplanning: 
Met dit beleidsplan wil Seniorenvereniging Bladel zich ontwikkelen in de, ook door 
KBO-Brabant, geschetste richting. Seniorenvereniging Bladel wil zich ontwikkelen tot 
een afdeling die: 

1. Individuele seniorenbelangen behartigt; 
2. Samen met andere KBO-afdelingen de collectieve seniorenbelangen behartigt 

op het gemeentelijk niveau (onder andere gesprekspartner bij gemeenteraad 
en politieke partijen); 

3. Bijdraagt aan de collectieve belangenbehartiging van senioren op regionaal, 
provinciaal en landelijk niveau; 

4. Een breed aanbod aan activiteiten biedt voor zowel jongere als oudere 
senioren; 

5. Beschikt over een goed functionerend bestuur; 
6. Senioren stimuleert en inspireert om hun talenten te gebruiken en zich verder 

te ontwikkelen; 
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7. Deelneemt aan dorps-, wijk- en buurtoverleg en dienstbaar is aan de lokale 
samenleving; 

8. Samenwerkt met andere maatschappelijk gerichte lokale organisaties; 
9. Midden in de samenleving staat en volwaardig participeert in die samenleving; 
10. Aantrekkelijk is voor senioren. 

 
Speerpunten Beleidsplanning periode 2017-2021: 

1. Ledenwerving; 
2. Participeren in de plannen voor het renoveren van gemeenschapshuis Den 

Herd; 
3. Verdere standaardisatie van de financiële administratie van de vereniging; 
4. Verdere uitwerking van ons handboek Seniorenvereniging Bladel; 
5. Het ontwikkelen van nieuwe (ontspannings-) activiteiten; 
6. Het zoeken naar en aangaan van concrete samenwerkingsverbanden met 

relevante organisaties. 
 
Financiën: 
In artikel 20 van de statuten staat vermeld: 
De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit: 

 Contributie van de leden; 

 Subsidies en donaties; 

 Overige baten. 
Een gezond financieel beleid is noodzakelijk voor de continuïteit en stabiliteit van de 
organisatie. 
Seniorenvereniging Bladel kent een gecombineerd lidmaatschap: lid zijn van 
Seniorenvereniging Bladel betekent dat men automatisch ook lid is van KBO-
Brabant. 
Lid zijn van Seniorenvereniging Bladel betekent ook dat men, middels een bijdrage, 
deel kan nemen aan activiteiten van de andere vier seniorenafdelingen van KBO-
Brabant in de gemeente Bladel. 
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Werkplan Seniorenvereniging Bladel 2018:  
Voorwoord 
Voor u ligt het werkplan van Seniorenvereniging Bladel voor 2018. Het werkplan is 
een jaarlijks uitvoeringsprogramma van het meerjarenbeleidsplan 2017-2021. 
In dit werkplan is de dienstverlening van Seniorenvereniging Bladel onderscheiden 
in: 

 Dienstverlening en activiteitenaanbod aan leden; 

 Individuele belangenbehartiging; 

 Collectieve belangenbehartiging; 

 Werkzaamheden gericht op het functioneren van de vereniging. 
Het bestuur van Seniorenvereniging Bladel stelt voor om de inkomsten uit 
contributies en subsidies aan te wenden voor de activiteiten, de producten en 
diensten zoals voorgesteld in dit werkplan. Het is aan de leden om dit voorstel in de 
Algemene Ledenvergadering te aanvaarden of op onderdelen te wijzigen. 
 
Doelstellingen: 
Seniorenvereniging Bladel wil… 

1. ..een vereniging zijn voor alle senioren in de kern Bladel.  
Seniorenvereniging Bladel zorgt voor activiteiten waarin elke senior iets van 
zijn gading vindt op het gebied van gezondheid, bewegen, ontspanning en 
scholing. 

1a. Activiteiten op het gebied van gezondheid en bewegen: 
*.-Fietsen: Onder begeleiding van vrijwilligers kunnen de leden al fietsend 

genieten van de prachtige omgeving. 
* -Wandelen: Onder begeleiding van vrijwilligers kunnen de leden al wandelend 

genieten van de prachtige omgeving. 
*- Volksdansen: De docent leert de deelnemers folkloristische volksdansen uit 

verschillende landen en culturen. Het biedt de leden de mogelijkheid om zich 
lekker uit te leven, in contact te komen met anderen en sociale interactie aan 
te gaan met anderen. 

*- Linedance: De docent leert de deelnemers Linedance. Het biedt de leden de 
mogelijkheid om zich lekker uit te leven, in contact te komen met anderen en 
sociale interactie aan te gaan met anderen. 

*- Jeu de boules: Deskundige vrijwilligers helpen de leden bij dit ontspannende 
spel. Jeu de boules is een sport voor alle leeftijden en kan zowel recreatief 
als in competitieverband worden beoefend. 

*- GymnastiekStoelgymnastiek: Onder begeleiding van een ervaren docent 
kunnen de leden wekelijks actief bewegen. Door specifieke oefeningen en 
materialen is het voor alle senioren mogelijk om, binnen hun mogelijkheden, 
aan de activiteit “gymnastiek” deel te nemen 

*- Yoga: Yoga is goed voor lichaam en geest. Een yogales bestaat uit het 
bewegen van je lichaam op een rustige en weloverwogen manier. De 
docente leert je ook ademhalingstechnieken aan waardoor je leert luisteren 
naar je lichaam en daar zo goed mogelijk mee om te gaan. 

*- Tai Chi: De Tai Chi docente laat de leden, onder de klanken van rustige 
muziek, rustige bewegingen uitvoeren die tot ontspanning leiden. 

*- Watergymnastiek: Onder begeleiding van de zweminstructrice doen de leden 
oefeningen en zwemmen ze in verwarmd water van 30°C. 
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1b. Activiteiten op het gebied van ontspanning: 
*- Hobbyclub: Dit is een bruisende activiteit met vele creatieve mogelijkheden, 

zoals handwerken in vele variaties (borduren, kaarten maken, haken, breien) 
of het maken van kerststukjes. De leden helpen elkaar. De sociale context is 
in deze een belangrijk uitgangspunt. 

*- Tekenen/Schilderen: De leden kunnen hier terecht met al hun creativiteit. 
Onder leiding van een deskundige vrijwilliger kunnen zij verschillende 
schildertechnieken uitproberen zoals onder andere aquarelleren en 
reliëftekenen. 

1c. Activiteiten op het gebied van spel: 
   Onderstaande activiteiten worden begeleid door vrijwilligers. 
*- Biljarten: Seniorenvereniging Bladel beschikt over haar eigen biljartruimte 

“D’n Opstoot”. De leden kunnen hun eigen keu meebrengen of er een van 
Seniorenvereniging Bladel gebruiken. Kom gerust binnen om samen met 
anderen te biljarten (zowel libre als ook driebanden).  

*- Bridge: Bridge is een goede gelegenheid om anderen te ontmoeten. De leden 
spelen tegen elkaar in onze huiskamer of in huiselijke sfeer. Naar behoefte 
wordt een bridgecursus aangeboden. 

*- Kaarten: Het kaartspel is een goede gelegenheid om anderen te ontmoeten. 
De leden spelen tegen elkaar in een competitie. 

*- Koersbal: Het is een balspel dat binnen wordt gespeeld op een mat van acht 
bij twee meter. Iedereen kan het leren.  

*- Schaken: Geen competitie maar gewoon vrijblijvend schaken.  
*- Kienen: Elke eerste donderdag van de maand; er zijn prijzen te winnen. 

1d. Diverse activiteiten: 
* -Koor: Onder begeleiding van een ervaren dirigent worden diverse bekende 

en herkenbare liederen gezongen. 
* -Toneel: Onder begeleiding van een ervaren toneelspeelster (vrijwilligster) 

wordt een bonte middag voorbereid en uitgevoerd met toneel, playback en 
leuke acts. 

* -Soos: In een huiskameromgeving is er gelegenheid om anderen te 
ontmoeten, een praatje te maken onder het genot van een kopje koffie of 
thee of om een spelletje te doen. 

* -Museumplusbus: Elke twee jaar wordt, indien mogelijk, gebruik gemaakt van 
de “Museumplusbus” voor het bezoeken van een museum. 

* -Reizen: De diverse reizen worden besproken onder punt 3 (sociaal isolement 
voorkomen). 

*- H. Mis: Elk kwartaal wordt een H. Mis opgedragen voor de overleden leden 
van de vereniging. Ook wordt bij de begrafenis van een lid acte de présence 
gegeven. 

1e. Activiteiten op het gebied van scholing en vorming (voorbeelden): 
* -Diverse Computer- en tabletcursussen, Cloudopslag, Last Pass, zoeken en 

vinden: voor iOS en Androidapparatuur; 
* -Cursus Sociale Media (WhatsApp); 
* -Cursussen Fotografie, fotoboek maken en archiveren; 
* -Cursussen OsmAnd navigatie; 
* -Cursus Frans; 
* -Cursus Kunst en Cultuur; 
* -Verkeerscursussen: fiets, auto, scootmobiel; 
* -Cursus Reanimatie en AED; 
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* -Cursus Valpreventie; 
* -Filmbezoek (bij de Kattendans in Bergeijk); 
* -Cursus koken van beginners tot gevorderden. In 2018 zullen we de 

mogelijkheden onderzoeken om een cursus op te starten. 
* -Themabijeenkomsten (Erfrecht, ov-jaarkaart, Wees wijs met medicijnen); 
*- Diverse lezingen (Natuur dichtbij, Ontwikkelingshulp); 
*- Diverse informatieavonden (Verzekeringen, Brandpreventie, Zorgloket van de 

gemeente, WMO, Voedselbank, Financiën en Belastingen, Notaris enz.) 
1f. Activiteiten op het gebied van de Zomeractiviteiten: 

Tijdens de vakantiemaanden worden drie weken lang diverse activiteiten 
aangeboden. In het aanbod zijn allerlei excursies, lezingen en activiteiten 
opgenomen. 

 
2. . zorgen voor de alleroudsten: de senioren die belemmerd zijn in de 

deelname aan bijna alle activiteiten van de vereniging. 
*-84 plus dag: De gasten worden getrakteerd op koffie/thee en koek. Daarna 

kunnen ze genieten van diverse voorstellingen en leuke acts. Indien nodig, 
worden de leden opgehaald en thuisgebracht. 

*-Kerstviering: De gasten worden getrakteerd op muziek en voordrachten. 
Daarna bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan een gezamenlijke 
koffietafel. Indien nodig worden de leden opgehaald en thuisgebracht. 

*-Optreden van Toneelclub “Blij Bejaard”: Binnen Seniorenvereniging Bladel 
wordt dit optreden ook wel “Bonte middag” genoemd. Waarom bont? Omdat er 
van alles kan gebeuren waarbij humor de boventoon voert. Een middag met 
toneel, zelfverzonnen teksten, klets, muziek en zang. 

*-Optreden van ons ouderenkoor “Zanglust”: Ons koor is aangesloten bij de 
LOVOK (Landelijke Organisatie van Ouderenkoren). De LOVOK is een 
zangkoepel en een schakel tussen de aangesloten Regionale Bonden van 
Ouderenkoren (REBO) en andere organisaties. Ieder jaar in november wordt 
door ons ouderenkoor het Ceciliafeest gevierd. 
 

3. . sociaal isolement voorkomen.  
Seniorenvereniging Bladel zorgt ervoor dat senioren elkaar ontmoeten. 
Bijvoorbeeld tijdens activiteiten, maar ook door een sfeer te creëren waarin 
senioren zich welkom voelen. 

*-Zomeractiviteiten: Tijdens de vakantiemaanden worden drie weken lang, elke 
werkdag, diverse activiteiten aangeboden op het gebied van cultuur, 
creativiteit, excursies, beweging en ontmoeting. 

*-Soos: In een huiskameromgeving is er gelegenheid om anderen te ontmoeten 
en een praatje te maken onder het genot van een kopje koffie of thee. 
Ontmoeten wordt hier centraal gesteld. 

*-Bezoekgroep: Vanaf 85 jaar worden de leden van Seniorenvereniging Bladel, 
ieder jaar rond hun verjaardag, bezocht door leden van de bezoekgroep. Zij 
maken een praatje en bieden een presentje aan. Zij bieden ook een luisterend 
oor en indien nodig verwijzen zij naar de ouderenadviseurs voor een adequaat 
advies of daadwerkelijke hulp. 

*-Uit eten met Seniorenvereniging Bladel: Maandelijks gaan ongeveer 90 van 
onze leden gezamenlijk uit eten. 

*-Voorjaarsbustocht: Jaarlijks organiseert Seniorenvereniging Bladel, in het 
voorjaar, een dagtocht. 
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*-Voorjaarsfietstocht: In mei organiseert Seniorenvereniging Bladel een 
fietsdagtocht. 

*-Meerdaagse fiets/bustocht: In mei organiseert Seniorenvereniging Bladel een 
meerdaagse fiets/bustocht. 

*-Najaarsbustocht: Jaarlijks organiseert Seniorenvereniging Bladel, in het 
najaar, een dagtocht. 

*-Najaarsfietstocht: In september organiseert Seniorenvereniging Bladel een 
fietsdagtocht. 

*-Meerdaagse busreis: Jaarlijks wordt, in augustus, een meerdaagse reis 
georganiseerd. 

*-Dagtocht voor minder mobiele leden: Jaarlijks organiseert Seniorenvereniging 
Bladel voor deze leden een dagtocht. 

*-Identiteit en Zingeving (I&Z): 
  De werkgroep van Seniorenvereniging Bladel is opgeheven. De leden van 

Seniorenvereniging Bladel kunnen, de door KBO-Brabant georganiseerde 
activiteiten, bezoeken 

*-Fruitmand: Bij ziekte-en/of ziekenhuisopname van onze leden zorgen we voor 
een attentie. 

 
4. ..individuele belangen behartigen.  

Seniorenvereniging Bladel creëert een sfeer waarin mensen zorgen voor 
elkaar. Senioren kunnen er terecht voor een luisterend oor, een goed advies, 
of praktische hulp.  
Vier diensten richten zich op individuele belangenbehartiging: 
a) Vrijwillige Ouderen Adviseurs (VOA’s). De vrijwillige ouderenadviseur is 

een vrijwilliger die, op verzoek van de senior, ondersteunt, verwijst, 
bemiddelt of vrijblijvend adviseert over regelgeving en voorzieningen op 
het terrein van inkomen, recht, zorg, wonen, mobiliteit en participatie. De 
vrijwillige ouderenadviseur heeft niet de taak vragen tot in de finesses op te 
lossen. De taak ligt veel meer in het adviseren, ondersteunen en verwijzen 
naar derde(n). 

b) Cliëntondersteuners. De cliëntondersteuners helpen gratis met vragen op 
het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) (denk aan 
huishoudelijke hulp, dagbesteding, vervoersregeling of woningaanpassing). 

c) Belastingservice. De doelstelling van het project is om senioren te 
stimuleren meer gebruik te maken van teruggavemogelijkheden van te veel 
betaalde belasting. 

d) Thuisadministratie. Dit is een project van het GOW Welzijnswerk en beoogt 
het vergroten van de zelfredzaamheid van senioren door hen de regie te 
laten houden of weer te laten krijgen over hun eigen financiële 
huishouding. Seniorenvereniging Bladel maakt hiervan gebruik middels 
doorverwijzing. 

Vijf diensten bieden praktische hulp op aanvraag: 
a) Klussendienst. Het gaat hier om kleine, eenvoudige klussen in of rond het 

huis die maximaal twee uur in beslag nemen. 
b) PC-hulpdienst. Het gaat hier om computerstoringen verhelpen, 

internetproblemen oplossen, virussen verwijderen, bescherming en 
dergelijke. 

c) Vervoersdienst. Deze dienst wordt verleend wanneer u niet in staat bent 
uzelf te verplaatsen en geen gebruik kunt maken van de Buurtbus. 
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d) Boodschappendienst. Een vrijwilliger gaat boodschappen doen voor leden 
die dat zelf niet (meer) kunnen. 

e) Winterdienst. Vrijwilligers van de winterdienst gaan naar vaste plaatsen 
voor het strooien van zout of sneeuwruimen. Andere leden helpen leden 
die dat zelf niet meer kunnen. 

Met de ledenpas van KBO Brabant kunnen onze leden korting krijgen bij 
lokale bedrijven en bij evenementen zoals de Senioren Expo in Veldhoven. 
Ook krijgen zij korting op de medische keuring voor het rijbewijs. Verder 
krijgen zij collectiviteitskorting op bepaalde zorgverzekeringen en kunnen zij 
deelnemen in een inkoopcollectief voor energie. 

 
5. . collectieve belangen behartigen.  

Seniorenvereniging Bladel wil samen met KBO Brabant de mening van 
Brabantse ouderen verzamelen, formuleren en onder de aandacht brengen 
van relevante instanties. 
Op het gebied van collectieve belangenbehartiging stimuleert KBO Brabant de 
lokale en/of regionale samenwerking tussen de verschillende 
seniorenorganisaties. Op provinciaal niveau werkt KBO Brabant samen met 
vier seniorenverenigingen (KNVG, ANBO, PCOB en PVGE) en twee 
stichtingen voor (allochtone) senioren (BOOG en PSOB) in het Verenigd 
Bonden Overleg Brabant (VBOB). 
KBO Brabant is kartrekker van een gesubsidieerd project van de 
samenwerkende seniorenorganisaties op het gebied van collectieve 
belangenbehartiging namelijk: Deskundigheidsbevordering Lokale 
Belangenbehartigers (DLB).  
Maatschappelijk rendement van seniorenverenigingen: de stichting Oikos 
voert onderzoek uit naar het rendement van de lokale seniorenverenigingen. 
In Veldhoven is een onderzoeksrapport “Gezien en gewaardeerd” 
gereedgekomen. Conclusie: € 1,00 subsidie van de gemeente levert een 
rendement op van € 14,00. 
Belangenbehartiging op lokaal niveau: 
a) KBO Kring gemeente Bladel is het overlegplatform van alle 5 KBO-

afdelingen in de gemeente Bladel. KBO Kring gemeente Bladel 
vertegenwoordigt de 5 afdelingen bij het Regionaal Beraad regio Zuidoost 
Brabant en de (algemene) vergaderingen van KBO Brabant.  

b) Stichting Ouderen de Kempen. Deze stichting organiseert activiteiten zoals 
de bedevaart naar Meerveldhoven, de Culturele dag, de biljarttoernooien 
libre en driebanden en het koersbaltoernooi. 

c) Stichting Cluster Senioren Bladel. In deze stichting zijn alle vijf KBO-
afdelingen in de Gemeente Bladel vertegenwoordigd (Bladel, Netersel, 
Casteren, Hoogeloon en Hapert). De Stichting Cluster Senioren Bladel 
behartigt de belangen van alle senioren van de vijf dorpskernen van de 
gemeente Bladel.  
De Stichting is een klankbordgroep voor het POP (Platform Ondersteuning 
en Participatie). Het Cluster is ook in het POP vertegenwoordigd. De 
doelstelling van het Platform is: Het formuleren van collectieve wensen en 
de collectieve belangenbehartiging van burgers, met betrekking tot de 
Wmo 2015, die vertegenwoordigd worden door lokale 
belangenorganisaties in de gemeente Bladel evenals de belangen van 
cliënten Participatiewet op die onderdelen van de Wmo 2015 die de 
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Participatiewet raken. Hierdoor wordt de positie van (potentiële) vragers 
van voorzieningen van maatschappelijke ondersteuning in de gemeente 
Bladel versterkt. Het Platform fungeert als centraal aanspreekpunt voor de 
gemeente Bladel betreffende de vormgeving, monitoring en evaluatie van 
het gemeentelijk Wmo 2015 beleid. 

d) Contacten met de Gemeente Bladel zoals de wethouder Zorg & Welzijn, 
Sociale Zaken & Arbeidsmarkt, Jeugd, Cultuur en Dorpsraden, enz. De 
ambtenaar van de Gemeente Bladel neemt deel aan de vergaderingen van 
het Cluster. Hij is de belangrijkste adviseur van onze wethouder. De 
ouderenadviseurs hebben contacten met de ambtenaren van het 
Zorgloket. Het bestuur, de ouderenadviseurs en de werkgroep Scholing en 
Vorming hebben contact met de vrijwilligersondersteuner van de 
Gemeente Bladel. Deze ontmoeten we, onder andere, bij het Platform 
Informele Zorg, de Beursvloer en het Dementie project. 

e) Het Platform Informele Zorg: Hierin zijn de vrijwilligersorganisaties 
vertegenwoordigd die zich in de gemeente Bladel inzetten voor zorg en 
welzijn. Het platform komt twee keer per jaar bij elkaar. De deelnemers 
maken gebruik van de sociale kaart van Bladel via de website: 
www.izbladel.nl  

f) Contacten met de politieke partijen in de Gemeente Bladel. Het bestuur 
van Seniorenvereniging Bladel heeft haar doelstellingen besproken met 
afgevaardigden van de VVD, het CDA, PRO5, D66, VHP, Bladels Belang 
en Bladel Transparant. Als daarvoor aanleiding is zullen we de contacten 
intensiveren. 

g) Overige contacten: Contacten met organisaties die een vergelijkbaar doel 
nastreven als Seniorenvereniging Bladel zoals GOW Welzijnswerk, 
Stichting Het Kompas, RSZK Zorgprofessionals, Zorgbelang Brabant, 
Rode Kruis, Zonnebloem en de Voedselbank. 

 
6. . dat senioren meedoen in de maatschappij.  

Seniorenvereniging Bladel stimuleert permanente voorlichting en eigentijdse 
educatie. Ook werkt Seniorenvereniging Bladel actief samen met KBO 
Brabant, maatschappelijke organisaties op lokaal, provinciaal en landelijk 
niveau. 
Elf keer per jaar ontvangen de leden van KBO Brabant het ledenmagazine 
ONS. ONS informeert de leden van KBO Brabant (dus ook die van 
Seniorenvereniging Bladel) over de activiteiten op het gebied van 
belangenbehartiging en besteedt ruim aandacht aan beleidsterreinen als 
inkomen, mobiliteit, welzijn, wonen en zorg. Ook ontspanningstips, 
voordeelacties voor leden, activiteiten van KBO-afdelingen en reizen komen in 
ONS aan bod. 

 
7. . aantrekkelijk zijn voor vrijwilligers.  

Seniorenvereniging Bladel bestaat dankzij vrijwilligers en wil dus een 
stimulerende en inspirerende omgeving voor hen zijn. Daarom is er 
voortdurend aandacht voor het vrijwilligersbeleid. Het vinden van vrijwilligers is 
in onze ”participatiemaatschappij” een probleem geworden. Ouderen moeten 
langer doorwerken na hun 65e levensjaar. Regelmatig worden ouderen 
betrokken in de opvoeding van hun kleinkinderen en de verzorging van hun, 
nog levende, ouders en andere vormen van mantelzorg.  
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Jaarlijks organiseren wij een vrijwilligersavond waaraan al onze vrijwilligers 
gratis kunnen deelnemen. Ook besteden we veel aandacht aan onze 
jubilarissen. Verder bedanken we onze vrijwilligers bij hun afscheid. 
In 2018 zullen we een “Vrijwilligersstatuut” ontwikkelen. Hierin zullen we 
gedragscodes vastleggen voor onze vrijwilligers. 
De Gemeente Bladel heeft een collectieve vrijwilligersverzekering afgesloten 
voor alle vrijwilligers in de Gemeente Bladel (zie ook www.bladel.nl). Ook KBO 
Brabant heeft voor al haar vrijwilligers een collectieve vrijwilligersverzekering 
afgesloten. 
Elf keer per jaar ontvangen de leden van Seniorenvereniging Bladel het 
ledenmagazine de Schakel op de mat. De Schakel informeert de leden van 
Seniorenvereniging Bladel over alle activiteiten en geeft informatie over 
relevante zaken en adressen. 
Ook onderhouden onze vrijwilligers de website seniorenverenigingbladel.nl 
Op de website staan ook de statuten (laatstelijk gewijzigd op 8 maart 2017) en 
het huishoudelijk reglement (versie 2017) vermeld. 
Door middel van een nieuwsflits worden alle leden die beschikken over een e-
mailadres herinnerd aan een bepaalde activiteit of aan andere relevante 
zaken. 
 

8. . Seniorenvereniging Bladel wil, in 2018, de volgende specifieke 
activiteiten ontwikkelen. 
1. Ledenwerving; 
2. Participeren in de plannen voor het renoveren van gemeenschapshuis Den 

Herd; 
3. Verdere standaardisatie van de financiële administratie van de vereniging; 
4. Verdere uitwerking van ons handboek Seniorenvereniging Bladel; 
5. Het ontwikkelen van nieuwe (ontspannings-) activiteiten; 
6. Het zoeken naar en aangaan van concrete samenwerkingsverbanden met 

relevante organisaties. 
 

 

http://www.bladel.nl/
http://www.seniorenverenigingbladel.nl/

