
 

Nieuwsbrief september 2021 

Op woensdag 1 september heeft de ledenvergadering van onze KBO plaatsgevonden. 

Normaal houden we deze in maart, maar door de corona is deze uitgesteld. Er waren 38 

leden aanwezig. Op deze vergadering zijn een aantal punten aan de orde geweest.  

We hebben afgesproken dat we in september een nieuwsbrief uitgeven met een aantal 

punten die voor jullie nu belangrijk zijn. Zo zijn toch alle leden op de hoogte van de 

informatie, die op de vergadering aan de orde is geweest. 

Kascontrolecommissie bestaande uit Ton Ransijn, Loek Mensink en Annemiek 

Wassenburg hebben hun goedkeuring gegeven en hiermee het bestuur decharge verleend. 

Ook in 2021 zullen zij alle drie deel uitmaken van de kascontrolecommissie. Koos Hermans 

is benoemd tot reserve lid. 

 

Contributie voor 2022 blijft gehandhaafd op € 20, - 

 

Bestuursverkiezing: Lidy Smit is bij acclamatie herkozen voor een periode van vier jaar. 

Voor de vacante bestuursplaats hebben zich geen kandidaten gemeld. Volgens de statuten 
moet het bestuur bestaan uit 5 personen. Tijdens de afgelopen coronaperiode vonden we 
het geen geschikte tijd om nieuwe bestuursleden te werven. We willen hier in het najaar 
actief mee aan de slag en hopen dan ons bestuur weer op sterkte te krijgen. Heb je interesse 
laat het ons dan weten. 

Voorlopig kan deze persoon dan meedraaien als aspirant lid en de sfeer proeven. In de 
jaarvergadering in maart 2022 kan dan benoeming plaats vinden. 

 

 

Werkgroep lief en leed: op onze oproep hebben we respons gekregen. Doortje Wijnhoven 
en Toos van de Pasch zullen vanaf 1 januari 2022 deze taak op zich gaan nemen. 
 

 

WBTR: De WBTR (Wet bestuur en toezicht rechtspersonen) is een wettelijke 
verplichting voor verenigingen en stichtingen. De wet geldt voor alle besturen.  
Op 1 juli 2021 moet je eraan voldoen. Het is belangrijk, want niet voldoen aan de WBTR kan 
gevolgen voor bestuursleden persoonlijk.  
 
Wat hebben wij als bestuur al gedaan? 
We hebben een stappenplan gemaakt waarin we de regels van de WBTR met onze statuten 
vergeleken hebben en hoe wij in praktijk handelen. We hebben al deze zaken opgenomen in 
een bestuursreglement. 
Het blijkt dat wij bijna alles correct doen op enkele kleine punten na. 
Dit moet t.z.t. geregeld worden in eventueel aanpassing van de statuten. Hier kun je 5 jaar 
over doen. 
Wij krijgen hierin ondersteuning van KBO Limburg. Zij adviseren ons momenteel nog niets te 
ondernemen richting statuten, wel proberen aan de eisen van de nieuwe wet WBTR te 
voldoen. 
Dit laten we geregeld terugkomen in onze bestuursvergaderingen. 

 



Programma 2021: onder voorbehoud hebben we de volgende planning: 

 
Maandagmiddag 11 oktober modeshow door DIT uit Sevenum. Dit is een gezamenlijke 
activiteit van KBO en Zonnebloem. Nadere informatie volgt. 
Woensdag 3 november: Dag van de ouderen. Aanvankelijk hadden we deze dag gepland 
in oktober met de toneelclub 60+ van KBO Horst. Door corona hebben zij nog niet kunnen 
oefenen. Dit schuiven we door naar 2022. 
U krijgt t.z.t. bericht wat we op 3 november gaan doen. 
Vrijdag 17 december is de kerstviering gepland. Nadere informatie volgt.                             

Noteer deze datums alvast. 

Kienen: zodra het weer kan wordt het maandelijkse kienen in de Naesenhof opgestart. 

Wandelen: op vrijdagmorgen om 8.00 uur. Vertrek op de hoek Sef van 

Megenlaan/Genenberg. 

Jeu de boules: iedere vrijdagmiddag om 14.00 uur op het Koetsplein. Kom gerust eens 

meedoen, een gezellige sport lekker in de buitenlucht 

Koersballen: dringende oproep 

Doordat de gym verplaatst is van de dinsdagmorgen in het 
Brouwershuis naar de maandagmorgen in de Smetenhof in Lottum 
hebben we in overleg met de deelnemers gezocht naar een andere dag. 
Dit is geworden de dinsdagmorgen. 

Op dit moment hebben we vier leden die nog willen koersballen. Om een spel te spelen moet 
je minimaal met 5 personen zijn. Daarbij komt nog dat we ook moeten kijken naar de kosten 
van zo’n morgen. Iedere week een huur voor 2 uur ( € 15, -) en dat veertig weken lang 
betekent een enorme kostenpost per jaar van ruim € 600, -voor een te kleine groep mensen. 
Dit vinden wij niet verantwoord. Er is al jaren geen groei van de groep ondanks herhaalde 
oproepen naar de leden. 

Wij als bestuur stellen dan ook dat er minimaal tien personen gaan meedoen met het 
koersbal. Zo niet dan zal deze activiteit moeten stoppen, hoe jammer dat ook is. 

Dit is dan ook een laatste oproep! 
 
Wil je wat meer weten, bel dan eens met Gon Gielen 077-4632732. Zij kan je uit eigen 
ervaring meer hierover vertellen. Zie ook uitleg over wat koersballen is in de nieuwsbrief van 
1 juli en op de website van onze KBO www.broekhuizen-broekhuizenvorst.nl/KBO bij de 
rubriek Nieuws. 
Opgave kan bij Gon Gielen( contactpersoon koersballen) en bij Paula Keltjens (secretariaat). 
 

Groengroep: 
We hebben al vaker een oproep gedaan om mee te komen helpen om het koetshuisplein en 
de jeu de boulesbaan te onderhouden. Het levert de KBO een mooi bedrag op per jaar, waar 
we leuke dingen van kunnen organiseren en waardoor we de contributie laag kunnen houden. 

Momenteel zijn ze nog met vier personen. Eigenlijk te weinig, we zijn dan ook dringend 
verlegen om aanvulling van de groep.  

Je hoeft je niet gebonden te voelen aan iedere week, een keer in de twee weken bv is ook 
prima. Wel graag volgens een bepaald schema, zodat de werkzaamheden goed verdeeld 
kunnen worden.  

Denk er nog eens over en meld je aan als je mee wil doen op de vrijdagmorgen van 9.00 uur 
tot 10.00 uur. Neem hiervoor contact op met Loek Mensink  tel. 0774631681. 
Of ga gewoon al eens kijken op vrijdagmorgen. Wie weet is het iets voor jou. 
Er heeft zich al een lid aangemeld om mee te komen helpen. Wie volgt???? 
 

Met vriendelijke groet, 

Mien Colbers, Paula Keltjens, Lidy Smit en Jack Vernooij 

http://www.broekhuizen-broekhuizenvorst.nl/KBO

