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Jaarverslag 2021 
 

 

Ledenaantal 2021 

 

Het ledenbestand van KBO-Dinther is in 2021 met 2 gedaald. 

• Per 1 januari 2021  626+ 

• Overleden     17- 

• Opgezegd/verhuisd    13- 

• Nieuwe leden     28+ 

• Per 1 januari 2022   624+ 

Onder de 624 leden zijn 35 gastleden. 

 

 

Bestuurssamenstelling 2021 

 

De bestuurssamenstelling van 1 januari 2021 t/m 7 juli 2021 was als volgt: 

• Voorzitter:  Willy van der Steijn 

• Vicevoorzitter: Ria van Hemmen-van der Heijden 

• Secretaris:  Kees Kuijpers 

• Penningmeester: André Verstegen 

• Bestuursleden: Margriet Beeftink-van Asselt 

    Corrie van der Heijden-van der Aa 

    Theo Jacobs 

Tijdens de algemene ledenvergadering op 7 juli waren drie leden aftredend. Dat waren voorzitter 

Willy van der Steijn, André Verstegen en Corrie van der Heijden-van der Aa. André en Corrie waren 

herkiesbaar en werden weer herkozen. Willy was niet herkiesbaar en voor hem hield het 

bestuurslidmaatschap na ruim 11 jaar op. Hij was daarvan ruim 9 jaar voorzitter. Voor Willy werd Jos 

van Eerd (Torenstraat) als nieuw bestuurslid gekozen, Theo Jacobs werd daarna gekozen tot de 

nieuwe voorzitter. 

 

De bestuurssamenstelling van 7 juli 2021 t/m 31 december 2021 was als volgt: 

• Voorzitter:  Theo Jacobs 

• Vicevoorzitter: Ria van Hemmen-van der Heijden 

• Secretaris:  Kees Kuijpers 

• Penningmeester: André Verstegen 

• Bestuursleden: Margriet Beeftink-van Asselt 

    Corrie van der Heijden-van der Aa 

    Jos van Eerd  
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Overleg 2021 

 

De vergaderingen, overlegmomenten, formele bijeenkomsten, studiedagen en evaluatiemomenten in 

2021, waarbij een delegatie van het bestuur en/of iemand van de vrijwilligers van KBO-Dinther 

aanwezig waren, zijn in aantal niet precies te tellen. Het is niet makkelijk om dat bij te houden. Door 

Covid-19 waren het er evenals in 2020 beduidend minder dan normaal. 

 

We onderscheiden twee soorten van bijeenkomsten. 

 

Vergaderingen intern: 

• Maandelijks de bestuursvergaderingen, in totaal 12 keer. In verband met Covid-19 kon er niet 

altijd fysiek vergaderd worden. In januari en februari werd er digitaal vergaderd. Daarvoor 

werden steeds een paar dagen achtereen genomen om over en weer informatie te verzamelen 

en uit te wisselen. In maart en april werd er vergaderd  via het digitale beeldprogramma 

Teams. In mei zaten we voor het eerst fysiek bij elkaar bij een van de bestuursleden. De 7 

keren daarna, van juni t/m december, konden we terecht in cc Servaes. 

• De in maart geplande algemene ledenvergadering werd vanwege de pandemie uitgesteld naar 7 

juli. In verband met Covid-19 was de bijeenkomst met een zeer beperkt aantal leden. 

Overigens hebben alle leden de kans gehad om hun eventuele opmerkingen en ideeën digitaal 
dan wel telefonisch in te brengen. 

• Overlegmomenten van de 21 werkgroepen en commissies, circa 25 stuks, door Covid-19 

slechts een derde van normaal. De bijeenkomst met de kartrekkers van de werkgroepen en 

projecten is dit jaar gelukkig wel doorgegaan (in 2020 niet). Die vergadering was op 26 

oktober. 

 

Bijeenkomsten extern: 

• Er waren in 2021 nauwelijks studie- en themabijeenkomsten van KBO-Brabant. 

• Er waren geen vergaderingen van de KBO-Kring Bernheze. 

• Alleen in het najaar hebben we vergaderd met het bestuur van KBO-Heeswijk. 

• Er was in 2021 geen overleg met ONS welzijn en Laverhof. 

• Vergaderingen van het OOB (Overleggroep Ouderen Bernheze). 

• Overleg werkgroep Seniorenbelang HD. 

• Overleg met Samen Sterk, Actief Burgerschap en Stichting Dorpsnieuws. 

• Het jaarlijkse overleg met het bestuur van Cultureel Centrum Servaes was er in 2021 niet. 

 

 

2021 het tweede coronajaar 

 

De titel van het jaarverslag van 2020 was: ‘Van Kroonjaar naar coronajaar’, van jubileumjaar 2019 naar 

een rampjaar, van heel mooi naar veel minder. En dat is het helaas nog steeds. Covid-19 duurde voort  

in 2021. De pandemie drukt nog steeds een grote stempel op de samenleving. Niemand had dit 

verwacht. De lijst met activiteiten in 2021 is wederom kort, te kort. 

 

Op 14 december 2020 ging cc Servaes volledig op slot. Een totale lockdown. In eerste instantie tot 12 

januari en daarna werd de termijn nog 8 keer verlengd. Achtereenvolgens naar 9 februari, 2/15/30 

maart, 20/28 april, 11 mei en uiteindelijk tot 7 juni. Op die dag ging het gemeenschapshuis weer 

beperkt open, onder meer met in achtneming van de 1½ meter afstand. Tussentijds, van 23 januari tot 

28 april, had de overheid ook nog de avondklok ingesteld. Dat was de eerste lange periode met 

beperkingen op onze vrijheid in 2021. Voortdurend hebben we onze leden geïnformeerd via 

maandbladen en e-mail. In de zomer was er een opleving, even leek het er op dat het leven weer 

normaal zou worden. Niet dus. 
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Direct na de zomertijd werden de regels opnieuw strakker aangetrokken. Vanaf 6 november mocht 

men cc Servaes niet meer binnen zonder coronatoegangsbewijs (CTB). Vanaf 13 november was na 

20.00 uur de bar gesloten en met ingang van 29 november was Servaes na 17.00 uur helemaal dicht. 

Na 19 december hadden we weer een volledige lockdown. Die duurde minimaal tot 14 januari 2022. 

 

Het gehele jaar hadden we nog te maken met de 1½ meter afstand, handen schudden was nog steeds 

verboden en bij de minste klachten over verkoudheid, hoesten of koorts werd aangeraden je helemaal 

niet in het openbaar te tonen. We droegen mondkapjes in openbare ruimtes en de meeste winkels 

waren gesloten. We raakten in 2021 al aardig gewend aan het nieuwe ‘normaal’. Veel mensen kregen 

corona van de nieuwe veel besmettelijker varianten Delta en Omikron. Familieleden, kennissen en 

vrienden werden ernstig ziek. Sommigen bleven langdurig klachten houden. Onvermijdelijk was ook 

dat we vanwege corona ‘afscheid’ hebben moeten nemen van veel bekenden. Het woord ‘afscheid’ 

tussen aanhalings- en sluitingsteken. Dus geen afscheid zoals normaal. Afscheidsvieringen met een 

beperkt aantal genodigden. Verdriet verwerken zonder een arm over je schouder. Meeleven op 

afstand, via livestream bijvoorbeeld, erg triest allemaal. 

 

Ook in 2021 maakte Covid-19 het lastig om activiteiten te organiseren om elkaar te ontmoeten. Bij 

elkaar op bezoek gaan was al lastig. Eenzaamheid ligt dan op de loer, vooral voor onze doelgroep, 

gelukkig hadden veel leden de goede aandacht voor elkaar. Veel KBO-activiteiten konden niet 

doorgaan of werden uitgesteld. In 2021 waren er geen dagtochten, meerdaagse reis, bergwandelen, 

fietsvierdaagse en ook geen toneelvoorstellingen van De Oudere Garde. En ook KBO-Cultureel in 

november ging voor het tweede jaar op rij niet door.  

 

Het invullen van de belastingformulieren in cc Servaes, onder strikte corona-voorwaarden en veel 

minder gezellig, is met hulp van vrijwilligers van het gemeenschapshuis in april (een maand later) nog 

wel gelukt. Gelukkig konden alle leden op tijd geholpen worden.  

 
Het duurde tot juni voordat er weer wat mogelijk was. Toen werden de buitenactiviteiten zoals 

(duo)fietsen, wandelen, Walking Football en Jeu de boules weer opgestart. Later ook de binnen 

activiteiten zoals koersbal, kaarten, kienen, zingen en dansen. 

 

De Algemene Ledenvergadering werd uitgesteld naar 7 juli, zodoende kon nog een mooi aantal leden 

aanwezig zijn. De dankviering werd naar september doorgeschoven omdat een groot aantal bezoekers 

werd verwacht. In die viering werden maar liefst 50 overleden leden herdacht (allemaal van na de ALV 

van 20 maart 2019). Na de viering was ook de huldiging van onze zilveren jubilarissen in cc Servaes.  

 

Gelukkig zijn ook de grote activiteiten zoals de vrijwilligersmiddag, de midzomeravond en het 

jaardiner nog wel kunnen doorgaan. Het jaardiner was een alternatief voor het jaarfeest. Dat vond 

plaats in vier sessies in Eetcafé De Toren. 

 

Vanaf eind november was er (binnen) niets meer mogelijk. Aan het einde van het jaar hebben we de 

leden evenals in december 2020 weer de grote quiz ‘Actief het jaar uit!’ kunnen aanbieden en hebben 

vele leden weer kunnen puzzelen. Dat was weer een groot succes. Circa 50 leden leverden de 

antwoorden in. De winnaars mochten mooie prijzen in ontvangst nemen. Tezamen met de 

nieuwjaarwensen kreeg de puzzelwerkgroep daarover nog veel positieve reacties. 

 

Tot slot, voordat de gebruikelijke opsomming van de activiteiten komt, nog een vermelding over het 

maandblad. Evenals in 2020 is het de redactie toch gelukt om jaarrond het blad uit te brengen, 

ondanks het geringe aantal activiteiten. In een moeilijke/eenzame tijd is het fijn om ‘leesvoer’ te krijgen.   
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Willy van der Steijn nam afscheid als voorzitter 

 

Een bijzonder moment in 2021 was de voorzitterswissel. Tijdens de jaarvergadering op 7 juli was 

Willy van der Steijn na ruim 11 jaar aftredend als bestuurslid en niet herkiesbaar. Dit betekende ook 

het einde aan ruim 9 jaar voorzitterschap. Willy heeft met verve onze vereniging geleid. In zijn tijd zijn 

vele nieuwe initiatieven opgezet. Het ledenaantal is in zijn tijd met 200 leden gestegen (ca 45% meer). 

Ria van Hemmen sprak namens KBO-Dinther het dankwoordje uit. Ad Donkers, voorzitter van de 

KBO-Kring Bernheze, deed dat namens de Kring en wethouder Rein van de Moorselaar namens de 

gemeente Bernheze. Wilma Schrover, directeur van KBO-Brabant had naast de lovende woorden ook 

een verrassing. Vanuit KBO-Brabant kreeg de scheidende voorzitter een zilveren speld met goud. 

Willy heeft zich ook buiten de afdeling ingezet, de onderscheiding had hij vooral verdiend voor zijn 

inzet voor de Kring, Willy was mede initiatiefnemer daarvan. Van de nieuwe voorzitter Theo Jacobs 
kreeg Willy te horen dat hij zich voortaan erevoorzitter van KBO-Dinther mag noemen. Het cadeau 

wat daarbij hoorde was een zilveren voorzittershamer met inscriptie. Bloemen waren er voor 

echtgenote Marijke. Deze feestelijke gebeurtenis werd mede bijgewoond door twee van zijn kinderen 

en twee kleinkinderen. In het maandblad van augustus plaatste Willy een artikel ‘Dank aan ieder’.  

 

 

Passieprijs voor Anny van Dijk-Hak 

 

Nog een bijzondere gebeurtenis. Op 10 juni ontving Anny van Dijk de Passieprijs 2021 vanuit het 

NOV en hun jaarlijkse project Nationale Vrijwilligersprijzen. Anny werd door het bestuur van KBO-

Dinther voorgedragen via een vlog, Anny kreeg een bedankje voor het werk in de ziekenbezoekgroep.  

Anny is een van de weinige vrijwilligers die in coronatijd (met gevaar voor haar eigen gezondheid) 

altijd is doorgegaan. In deze tijd heeft zij veel zieke mensen bezocht en veel verdriet en eenzaamheid 

gezien. De nominatie was te zien in een speciale televisie uitzending op 10 juni. Vanuit de overheid 

was het onder meer minister Hugo de Jonge die hieraan de nodige aandacht besteedde. Anny van Dijk 
kreeg een mooie geldprijs en daarna nog alle aandacht in de maand- en weekbladen. 

  

 

Activiteiten in 2021: 

 

Normaal gesproken zijn de activiteiten (evenals de overlegmomenten) in aantal moeilijk te tellen. 

In 2019 waren dat er nog veel. In het kalenderjaren 2020 en 2021 daarentegen bleef het vanwege 

corona bij een handje vol. Normaal gesproken is er bijna dagelijks wat te beleven binnen onze 

seniorenvereniging. 

In 2021 hadden we geen nieuwe initiatieven. 

De belangrijkste bijeenkomsten in 2021 (bijzonder of specifiek) en daarna de periodiek terugkerende. 

• 12 t/m 16 april. Project ‘Belastingformulieren invullen HD’ bij cc Servaes (135 klanten/leden). 

• 07 juli. Algemene ledenvergadering in cc Servaes (65 personen). 

• 21 juli. Vrijwilligersmiddag, naar Hoeve Strobol te Nijnsel (50 vrijwilligers). 

• 11 augustus. Midzomeravondactiviteit in Ontmoetingstuin met Lotte en Frenk (127 personen). 

• 25 september. Dank- en Herdenkingsviering in de avond in de kerk (175 bezoekers). 

• 25 september. Huldigen zilveren jubilarissen in de avond in cc Servaes (150 bezoekers), drie 

van de 6 jubilarissen waren die middag al thuis bezocht met een bloemetje en een oorkonde.  

• 29 september. Themamiddag ‘OCO’ en ‘Gemeentelijke Wegwijzer’ in cc Bernrode (60 

personen). 

• 12 t/m 14 oktober. Jaardiner in 4 sessies in Eetcafé De Toren (192 leden). 

• Vanaf 22 december. Bij alle leden thuis werd naast het maandblad van januari een doosje 

bonbons  bezorgd en (evenals in 2020) weer het puzzelboek ‘Actief het jaar uit!’ Bovendien 

kregen de 21 op Laverhof woonachtige leden nog iets extra’s. 
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Periodiek terugkerende activiteiten (voor zover Covid-19 daar geen belemmering voor was): 

• Wekelijks: Zingen (Cantando), Wandelen (twee groepen), Nordic Walking, Koersballen, 

Linedance, Volksdansen, Seniorengym, Biljarten/kaarten, Trim je Fit en Walking Football. 

• Eenmaal in de drie weken: Bloemschikken. 

• Maandelijks: Koffieochtenden (4e donderdagmorgen), Kaarten (1e vrijdagavond en 2e 

woensdagmiddag), kienen (1e woensdagmiddag) en het maken van het maandblad. 

• In de zomertijd: wekelijks Jeu de Boules en korte fietstochten van ca 30 km. 

• In de lente, zomer en herfst lange fietstochten van ca 60 km en extra lange fietstochten van ca 

130 km. 

• In de lente, zomer en herfst (bij mooi weer) op werkdagen ’s-middags met 4 duofietsen. 

• In de herfst en in de winter werd de cursus Engels gegeven (drie groepen). 

• In het najaar zijn er enkele repetities geweest (in de winter geen) van toneelgezelschap De 

Oudere Garde, al snel werd duidelijk dat de voorstelling in januari 2022 nog niet kon 

doorgaan. 

 

En dan zijn er nog de activiteiten waarin KBO-Dinther participeert: 

• Wekelijks op donderdag ‘Senioren UITbureau’ in Laverhof. 

• Op aanvraag ‘Vrijwillige Vervoersservice HDL’. 

 

 

Werkgroepen en vrijwilligers 2021 

 

Om de vele genoemde activiteiten te kunnen organiseren zijn er veel vrijwilligers nodig. In 2021 

hadden we er precies 75, die waren verdeeld over 22 verschillende werkgroepen. Daarbij moet 

worden opgemerkt dat een flink aantal vrijwilligers in meerdere werkgroepen zit. 

 

We noemen hierna de werkgroepen, aantal vrijwilligers en bijzonderheden in 2021. 

1. Het Bestuur met 7 vrijwilligers (in 2021 korte tijd 8 omdat op 7 juli één positie wijzigde) is ook 

een werkgroep. Naast het bestuurlijke werk organiseert het bestuur ook de grote 

ledenbijeenkomsten, KBO Cultureel HD, de midzomeractiviteit, de eindejaarsactiviteit en de 

Meerdaagse reis HDL (tezamen met de KBO’s van Heeswijk en Loosbroek). De bestuursleden 

geven sturing aan werkgroepen, vrijwilligers en processen. De rol die het bestuur vooral wil 

vervullen is de faciliterende. 

2. Belangenbehartiging, 10 vrijwilligers (5 ouderenadviseurs, 3 belasting invulhulpen, 1 docente 

Engels en 1 computerhulp). 

3. Communicatie en Website, 2 vrijwilligers. 

4. Creatief Café, later werd deze naam gewijzigd in Bloemschikken, 3 vrijwilligers. Om de drie 

weken op dinsdagmiddag met 5 á 10 deelnemers. 

5. Begeleiders Line Dance, 2 vrijwilligers. Een groep van circa 15 dansers die iedere vrijdagmiddag 

dansen. 

6. Duofiets begeleiders, 25 vrijwilligers voor circa 17 tot 20 “klanten”. In lente, zomer en herfst 

wordt er op werkdagen ’s-middags gefietst bij mooi weer, meestal met drie - en soms zelfs 

met vier duofietsen. Gemiddeld kunnen deze mensen eens per anderhalve week mee. 

7. Fietsbegeleiders, 9 vrijwilligers. Behalve in de winter elke dinsdagmiddag een korte tocht van 

ca 30 km met circa 15 tot 20 fietsers. Ook lange fietstochten van ca 60 km en extra lange 

fietstochten van ca 130 km op donderdag en zondag, deelname wisselend met circa 10 tot 20 

deelnemers. In juni ging de geplande fietsvierdaagse naar De Betuwe (voor de 2e keer) niet 

door, deze is doorgezet naar juni 2022. 

8. Jeu de Boules, 3 vrijwilligers, speelterrein gildehuis Sint Barbara. In de zomertijd gingen er 18 

van de 31 donderdagmiddagen door, gemiddeld kwamen er iets meer dan 13 leden. 
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9. Kaarten en Kienen, 6 vrijwilligers. Op de 2e woensdagmiddag en op de 1e vrijdagavond is er in 

totaal 10 (van de 24) keer gerikt en gejokerd, daarbij waren gemiddeld 26½ leden aanwezig 

(32 gemiddeld ’s-avonds en bijna 21 gemiddeld ’s-middag). Op de 1e woensdagmiddag is er 5 

(van de 12) keer gekiend, hierbij waren gemiddeld bijna 32 kieners. 

10. Koersbal, 2 vrijwilligers, op dinsdagmiddag, ca 10 leden zijn slechts 25 keer bij elkaar geweest. 

11. Maandblad en ONS-bezorgers, 17 vrijwilligers in 2021. Deze mensen bezorgen 12 keer per 

jaar bij de leden ons maandblad en (11 keer daarbij) het maandblad ONS van KBO-Brabant. 

De bezorgers zijn zogenaamde ‘ogen en oren van de wijk’ als het gaat om het doorgeven van 

bijzonderheden zoals jubilea en ziekte van leden. 

12. Redactie maandblad, 5 vrijwilligers, voor het schrijven van artikelen en het maken van foto’s. 

Met hulp van het programma Editoo was 2021 de zevende jaargang van ons maandblad. Er 

verschenen 12 maandbladen met een oplage van 450/460. In maart werd er voor het eerst na 

8 jaren geen jaarfolder gemaakt. Mede door corona is daar vooralsnog niets in de plaats 

gekomen. De bedoeling is om op termijn een algemene folder te maken die een aantal jaren 

kan meegaan. 

13. De reiscommissie met 4 vrijwilligers heeft veel energie gestopt in het organiseren van de 

dagtochten. Helaas hebben die niet kunnen doorgaan. Ook is de meerdaagse reis afgeblazen. In 

de organisatie hiervan zitten ook bestuurders van Heeswijk en Loosbroek. 

14. De volksdansgroep Kujawiak heeft 2 vrijwilligers en heeft circa 15 deelnemers. Ze oefenen in 

principe elke donderdagavond. In verband met Covid-19 is het dansen (evenals bij veel andere 

werkgroepen) maar beperkt doorgegaan. 

15. Begeleiders Wandelen en Nordic Walking. Hier zijn 3 vrijwilligers. Elke dinsdagmorgen wordt 

er gewandeld met twee groepen met een klein verschil in snelheid. Er is maar 30 keer 

gewandeld, gemiddeld kwamen er 16 leden. Nordic Walking op de donderdagmorgen gebeurt 

met een select groepje van circa 6 á 8 personen, ook dit is in 2021 maar circa 30 keer 

doorgegaan. 

16. Ziekenbezoek, 1 vrijwilliger Anny van Dijk-Hak. Met de informatie die Anny vanuit alle hoeken 
krijgt (voornamelijk van de bezorgers van het maandblad) bezoekt Anny gemiddeld bijna eens 

per week leden die ernstig ziek zijn of in het ziekenhuis gelegen hebben. Bij de bezoekjes 

wordt altijd een presentje afgegeven, een pakketje streekproducten (fruit, etc.) of een 

bloemetje. In tegenstelling tot alle andere activiteiten is Anny wél het hele jaar kunnen 

doorgaan. Het was wel wennen om op minimaal 1½ meter afstand te blijven.  

17. Cantando, 3 vrijwilligers, kartrekkers en niet zoals vroeger bestuursleden. In 2020 veranderde 

dat. Circa 30 leden repeteren in principe iedere dinsdagmorgen. De dirigent is Dan Loridan uit 

Veghel, de leden van het koor zijn erg tevreden over de nieuwe dirigent.. Evenals in 2020 heeft 

het koor ook niet kunnen optreden in 2021. 

18. Werkgroep ‘Themamiddagen/koffieochtenden’, 6 vrijwilligers. In 2021 was er maar één van de 

drie geplande themamiddagen (op 29 september, hiervoor reeds genoemd). Daarnaast nog 5 

van de 12 geplande koffieochtenden, elke 4e donderdagmorgen van de maand, iedere keer met 

een ander specifiek onderwerp, gemiddeld kwamen daar iets meer dan 20 mensen op af. 

Zowel de themamiddagen en koffieochtenden worden ondersteund door de plaatselijke 

overheid, koffie/thee zijn voor rekening van de gemeente Bernheze. Vanuit deze werkgroep 

leverden we ook vrijwilligers om mede de activiteiten van ‘Samen Actief’ te organiseren. Dat is 

een initiatief met drie vrijwilligers vanuit KBO-Heeswijk om eens in de twee maanden een 

uitstapje of excursie te regelen naar een bedrijf, instantie, project, enzovoort. Zowel KBO-

leden van Heeswijk als die van Dinther mogen hieraan deelnemen. Er was maar één uitstapje in 

2021, naar De Berkt in Heesch met een rondleiding door het IVN, 21 leden gingen mee. 

19. De Oudere Garde. Twee vrijwilligers zorgen tezamen voor de goede gang van zaken. 

Het toneelgezelschap telde in 2021 inclusief crew 16 leden. Na de zomervakantie begonnen de 

repetities opnieuw voor de komedie die in januari niet was doorgegaan. De repetities stopten 

weer aan het einde van het jaar. De jaarlijkse uitvoering zou in januari 2022 zijn, maar al vroeg 

werd besloten om de komedie naar half maart te verzetten. 
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20. De werkgroep Mobiliteit is formeel een groep die onder verantwoordelijkheid valt van de 

stichting Samen Sterk HDL. In 2018 is deze groep opgenomen binnen KBO-Dinther. Enerzijds 

omdat er veel raakvlakken zijn, anderzijds om te voorkomen dat de twee kartrekkers (binnen 

andere werkgroepen ook al vrijwilliger bij KBO) tussen de wal en het schip geraken. 

21. Begeleiders Bergwandelen, 3 vrijwilligers. De voor juni geplande wandelweek naar Hopfgarten 

kon vanwege corona wederom niet doorgaan. In 2020 was deze Oostenrijkse plaats ook de 

bestemming, ook toen ging het om dezelfde redenen niet door. De werkgroep heeft besloten 

om Hopfgarten definitief te annuleren en zich volledig te richten op een bergwandelweek in 

Neukirchen am Grossvenediger. Hopelijk gaat de 3e KBO-editie in juni 2022 dan wel door. 

22. De werkgroep Walking Football, 2 vrijwilligers. Wekelijks op maandagmorgen werd in een 

wandeltempo gevoetbald op het kunstgras van vv Avesteyn. Door corona is er mar 28 keer 

gevoetbald. Doorgaans komen er tussen de 10 en 15 spelers meedoen. 

 

 

 

Bedanken 

 

Alle vrijwilligers zijn onmisbaar voor KBO-Dinther. Ze zijn het absolute fundament van onze 

organisatie, zonder deze mensen konden de vele welzijnsactiviteiten geen doorgang vinden. 

Wij willen ze allen hartelijk danken voor hun inzet en betrokkenheid. 

 

Ook Cultureel Centrum Servaes mogen we in dit jaarverslag niet vergeten. Zonder van dit gebouw 

eigenaar te zijn, is dit ons geweldige clubhuis. KBO-Dinther is hier altijd welkom. Dat is mede dankzij 

de goede verzorging door de vele vrijwilligers van cc Servaes. Ook aan deze mensen zijn we veel dank 

verschuldigd. 

 

De derde groep die we willen bedanken zijn de instanties en bedrijven die ons in 2021 weer financieel 

ondersteund hebben. We kregen subsidie van de gemeente Bernheze en uit het Premieplan ‘Voor de 

Ouderen’. Voorts kregen we mooie bedragen uit de actie Clubsupport van de Rabobank, 

Ondernemersbelang HD en van cc Servaes. Een vijftal plaatselijke ondernemers sponsorden ons 

project duofietsen met een vaste bijdrage voor het onderhoud. Verder kwam er ook in 2021 nog een 

mooi bedrag binnen van leden die nog steeds meedoen met de Supportactie van KBO-Brabant (een 

loterij, gestart voor inzameling voor het jubileum in 2019). 

 

Als laatste willen we natuurlijk ook alle leden bedanken. Je kunt van alles en nog wat organiseren, 

maar als daarvan niet of nauwelijks gebruik gemaakt wordt, dan heeft dat weinig zin. Dankzij de ruime 

deelname aan de activiteiten en de vele positieve responsen blijft het interessant en aangenaam voor 

bestuur en vrijwilligers om zich te blijven inzetten voor KBO-Dinther. Hoewel corona ook in 2021 

behoorlijk wat roet in het eten gooide, kunnen we toch met een goed gevoel terug kijken. 

De aandacht die we voor elkaar hadden was mooi en hartverwarmend. Mijns inziens hebben we alle 

reden om trots te zijn. We staan nog steeds met de volle 100% achter onze slogan: ‘KBO-Dinther, 

Actief en Veelzijdig!’ 
 

Heeswijk-Dinther voorjaar 2022 

Kees Kuijpers, secretaris KBO-Dinther 

 

 

Ondertekend op __________________ 2022 

 

 

_______________________________    ___________________________ 

Voorzitter Theo Jacobs      Secretaris Kees Kuijpers 


