
 
           JAARGANG 13               April 2022 

                                                    

 
 
Attentie: kijk altijd even op de website voor mogelijke 
aanpassingen in de agenda. 
 
06 apr. Thema-avond pensioenen. 
07 apr. Inschrijving lentewandeling. 
13 apr. Themamiddag Zorgcentrum Sint Jozef. 
20 apr. Lentewandeling. 
20 apr. Start kienen Zorgcentrum Sint Jozef. 
26 apr. Algemene Ledenvergadering.  
 
04 mei Forelvissen. 
04 mei Start fietsen woensdagmiddag. 
06 mei Historische wandeling. 
09 mei Start fietsuitje maandagavond. 
12 mei Start Méélse Skoets. 
16 t/m 20 mei Vakantiereis naar Odoorn. 
18 mei Kienen Zorgcentrum Sint Jozef. 
 
01 juni Natuurtocht. 
09 juni Bezoek Risk-Factory in Venlo. 
15 juni Kienen Zorgcentrum Sint Jozef. 
22 juni Zomerwandeling. 
13 juli Activiteit met fietsers woensdagmiddag. 
20 juli Kienen Zorgcentrum Sint Jozef. 



30 juli Schieten met BBQ. 
 
Wekelijkse activiteiten: 
Kaarten:             tot 30 april elke vrijdagmiddag,  

             d’n Binger, aanvang 13:30 uur. 
Fietsen:              vanaf 4 mei elke woensdagmiddag 
               vertrek 13:30 uur, d’n Bing Fietsuitje:           
Vanaf 9 mei elke maandagavond 
               vertrek 18:30 uur, d’n Binger. 
Méélse skoets:  vanaf 12 mei elke donderdagmiddag in           
                             de oneven weken. 
 

 
 
Ledenvergadering. 
Dit jaar vindt de ledenvergadering plaats op dinsdag 26 april. 

Voor deze vergadering ontvangt u bijgevoegd bij dit 
Nieuwsblad de agenda. Ook de notulen van de 
vorige ledenvergadering (22 september 2021) treft 

u bijgevoegd aan. Vanwege de organisatie van deze vergadering 
is aanmelden gewenst voor 21 april. 
 

 
 
Thema avond: wat je kunt doen aan je pensioen. 

“Mijn pensioen zal wel goed geregeld zijn” denkt 
men vaak. Maar hoe is het nu écht met je pensioen 
gesteld, en vooral, wat kun je er zelf aan doen om 
het te verbeteren? Dat zijn vragen waar we tijdens 



deze thema-avond op ingaan. Deze avond is met name bedoeld 
voor jongere senioren (zowel KBO-leden als niet KBO-leden), die 
nog níet met pensioen zijn. De waarde van je pensioen is al snel 
meer dan de waarde van een huis. Toch gek dat we er zo weinig 
aandacht aan besteden, voordat we met pensioen gaan. Er zijn 
meerdere factoren, die ervoor gezorgd hebben dat een 
compleet pensioenplaatje minder transparant is geworden, 
waardoor men niet snel actie onderneemt: 

• De verwachte wijziging van het pensioenstelsel per 1 januari 
2023. 

• De steeds wijzigende ingangsdatum van de AOW, verandering 
van belastingtarieven en de recente ontwikkeling voor de 
mogelijke opname van 10% ineens, ook wel gekscherend 
pensioenjackpot genoemd. 

• Tegenwoordig zijn pensioenen steeds meer versnipperd. 
Gespaard in verschillende dienstverbanden, een beetje extra 
gespaard in een spaarpolis met allemaal verschillende 
ingangsdata.   

• De trend dat pensioenen veranderen van gegarandeerde 
uitkeringen naar potjes op beleggingswaarde. 

Een pensioenplan kan uitkomst bieden om inzicht te geven in de 
situatie en keuzemogelijkheden. Dat voorkomt 
verrassingen en onnodige belasting-heffingen. Voor 
een goede organisatie van deze avond, is het fijn, als 
wij weten hoeveel personen aanwezig zijn. U kunt 

zich telefonisch of via een WhatsApp berichtje (s.v.p. wel uw 
naam vermelden) voor deze avond aanmelden: 
Wanneer: woensdagavond 6 april. 
Waar:   d’n Binger. 
Aanvang:  19:30 uur. 



Aanmelden: tot maandag 4 april                                                      
bij Mariëtta van Asten, telefoonnr. 06 - 30.80.38.19 of bij Lies 
Hanssen, telefoon 06 - 57.33.31.15.  
 
Themamiddag: Sint Jozef wonen en zorg. 
Op woensdag 13 april organiseert de werkgroep Info en Advies 
een themamiddag.  

Deze middag wordt verzorgd door Gea Roza 
en Marion Oomen, beiden werkzaam voor 
Sint Jozef wonen en zorg. Zij zullen de 
vernieuwingen van de laatste jaren 

toelichten, maar ook uitleggen welke mogelijkheden er zijn in 
de dienstverlening. De laatste jaren is er veel veranderd bij Sint 
Jozef wonen en zorg, maar ook in de maatschappij en de 
wetgeving. Wat als we naar een zorgcentrum willen of moeten 
verhuizen? Wat houden die veranderingen in: voor nu, maar 
ook voor in de toekomst, wat is er nodig om daar te wonen? 
Kortom, wat staat ons te wachten? 
Uiteraard is er de mogelijkheid tot het stellen van vragen.  
Wij zien u graag op deze middag. 
Wanneer: woensdag 13 april. 
Waar:  d’n Binger. 
Aanvang: 13:30 uur. 
Aanmelden: tot maandag 4 april bij  
Ria Verstappen, telefonisch 077 - 466.28.12 of per mail 
riaverstappen@home.nl  
 
Vooraankondiging bezoek Risk Factory Noord Limburg. 
Op donderdagmiddag 9 juni 2022 staat er een bezoek gepland 
aan de Risk Factory Limburg-Noord. Onze gezondheid en onze 



veiligheid, hebben we voor een deel zelf in 
de hand. Het begint met zelfredzaamheid 
en het inschatten van risico’s. De Risk 
Factory Limburg-Noord biedt de 
mogelijkheid om de risico’s op het gebied 

van gezondheid en veiligheid actief te beleven. Met realistische 
en interactieve scenario’s, zoals brandgevaar, internetgebruik, 
verkeersveiligheid, contact met hulpdiensten en het belang van 
positieve gezondheid, ervaart u (on)gezondheid en 
(on)veiligheid én leert u hoe te handelen. Levensechte 
ervaringen veranderen de kijk op risico’s. En dat geeft 
zelfvertrouwen om, als het er echt op aankomt, de juiste 
beslissingen te nemen.  
De Risk Factory heeft samen met KBO Limburg een speciaal 
programma voor senioren samengesteld. In het nieuwsblad van 
mei ontvangt u verdere informatie over de datum van 
inschrijving, tijdstip van vertrek en terugkomst in Meijel. 
Wanneer: donderdag 9 juni 
 
Hulp bij het invullen van uw belastingaangiftes (HUBA). 
Ook dit jaar kunt u, indien gewenst, gebruik maken van de hulp 
bij het verzorgen van de aangifte inkomstenbelasting 2021. De 

HUBA-medewerkers van onze KBO staan 
weer voor u klaar om u te ondersteunen.  
Hierbij gelden wel de volgende spelregels:  

• Als u hulp nodig heeft, dient u contact 
op te nemen met de HUBA-coördinator. 

Hij zal uw vraag verder doorsturen naar één van de HUBA-
medewerkers. Op dit moment zijn er binnen onze afdeling vijf 
HUBA-medewerkers actief. 



• De hulp bij het invullen geschiedt onder de vlag van de KBO. 
De HUBA-medewerkers houden zich strikt aan de afspraken, 
die gelden voor de KBO-belastinghulpen. Indien gewenst kunt 
u die voorwaarden van tevoren opvragen en inzien. 

• De door de HUBA-medewerkers geboden hulp is kosteloos. Er 
wordt dus geen vergoeding gevraagd voor de verleende 
ondersteuning. Wel mag u een vrijwillige bijdrage geven, 
maar die mag nooit hoger zijn dan € 13,00. Deze bijdrage 
wordt door de medewerker in de kas van KBO-afdeling Meijel 
gestort. Te allen tijde geldt dat uzelf verantwoordelijk bent en 
blijft voor de aangifte inkomstenbelasting.  

De HUBA-medewerkers van KBO-afdeling 
Meijel staan voor u klaar, maak er gebruik 
van! Zij kunnen zich legitimeren met een 
KBO-Limburg pas, met daarop de 

toevoeging IB 2021. 
HUBA-coördinator: Jan Manders,  
Tel.nr 06 – 80.08.47.47 of mail naar  
penningmeester@kbo-meijel.nl 
 
Dorpsinfoloket Meijel.  
Elke maandag is er een open inloopspreekuur van 14:00 uur tot 
15:00 uur in d’n Binger (achter in de bieb). Heeft u overdag 
geen tijd? Dan kunt u ook elke eerste dinsdag van de maand van 
19:00 uur tot 20:00 uur bij ons terecht. Iedereen is welkom 
tijdens deze inloopspreekuren. Loop gerust eens binnen met uw 
vraag!! 
 
 
 
 



 

 
 
Kienen. 
Op woensdag 20 april start KBO Meijel weer met de 

maandelijkse kienmiddag in Sint Jozef wonen en 
zorg. Inloop kan vanaf 14:15 uur. Het kienen is 
vanaf 14:30 uur en duurt tot ongeveer 16:30 uur.  
Ook geïnteresseerden, die eerder niet 

meegedaan hebben, zijn uiteraard van harte welkom.  
Voor koffie en thee wordt gezorgd. 
Wanneer:   woensdag 20 april en vervolgens             

     voorlopig iedere 3de woensdag van de                                            
Aanvang:    van 14:30 uur tot 16:30 uur.   
Waar:          Sint Jozef wonen en zorg. 
 
Historische wandeling “Het verhaal van Meijel”.  
In samenwerking met Ben Bizzie, Heemkunde-vereniging 
Medelo en KBO Meijel worden er, net zoals vorig jaar, weer een 

paar historische wandelingen gehouden in het 
centrum van Meijel. 
De deskundige gidsen van Medelo vertellen 
"het verhaal van Meijel" en leiden ons rond 
langs diverse interessante plekken.  

De wandeling duurt ongeveer anderhalf uur en na afloop is 
er koffie/thee in de tuin van de Kapelanie in de Kalisstraat. 
Wanneer: vrijdagmiddag 6 mei. 
Vertrek:    13:30 uur bij museum Truijenhof van                                     
                   Heemkundevereniging Medelo, Tomveld 2.      
Kosten:      € 2,50 p.p. 



Aanmelden/info: Peter Knoops, 06 - 22.14.55.03 of per mail: 
peterknoops57@gmail.com. 
 
Scootmobielclub Méélse Skoets. 
Na een fantastische start vorig jaar gaan we dit voorjaar 

beginnen aan het 2e jaar scootmobieltochten. 
De eerste vertrekt op 12 mei om 13:30 uur bij 
de hoofdingang van Sint Jozef wonen en zorg. 
Daarna gaan we 2 keer per maand op pad, tot 

eind september. 
De tochten staan garant voor een middagje genieten van de 
natuur en van gezelligheid.  
Er is voldoende begeleiding, die de veiligheid onderweg 
waarborgt. Heb je een scootmobiel? Neem contact op met ons 
en ga mee. 
Méélse Skoets is een samenwerking tussen KBO Meijel en Sint 
Jozef wonen en zorg. 
Wanneer:  2 keer per maand, de eerste op 12 mei. 
Vertrek:         13:30 uur hoofdingang Sint Jozef wonen  
                        en zorg                                
Aanmelden:  Peter Knoops, 06 - 22.14.55.03 of per mail 
peterknoops57@gmail.com 
 
Meer bewegen voor senioren bij sporthelden van Meijel. 
Iedereen weet dat meer bewegen goed voor je is, maar 

bewegen in groepjes is leuker en gezelliger dan 
alleen. KBO Meijel, werkgroep Gezond 
Ontspannen en Sporthelden van Meijel hebben 

de handen ineengeslagen en gaan groepslessen aanbieden. De 
lessen worden gegeven door deskundige instructrices en 
aangepast aan het niveau van de deelnemers.  



Er zijn per groep maximaal 14 deelnemers. De kosten van deze 
lessen zijn € 15,00 per maand voor 1 keer per week en € 20,00 
per maand voor 2 keer per week. Na afloop 
natuurlijk gezellig een kopje koffie. Wil je meer: 
voor € 27,00 per maand kun je gebruik maken 
van alle faciliteiten van Sporthelden van Meijel. 
Wanneer:  naar keuze 1 of 2 maal per week 
maandag,  woensdag of vrijdagochtend van 10:00 tot 11:00 uur.                                                  
Waar:       bij sporthelden van Meijel,  

     Kalisstraat 30 
Info of opgeven: Peter Knoops, 06 – 22.14.55.03 of per mail 
peterknoops57@gmail.com. 
 
Jeu de boules competitie. 
Komende lente/zomer willen we graag een Jeu de boules 

competitie starten. Deze nieuwe activiteit 
willen we houden op de dinsdagavond. Het 
idee is om de baan bij het oorlogsmonument 
hiervoor te gebruiken. Er hebben zich al een 

aantal deelnemers aangemeld, maar nieuwe deelnemers zijn 
nog van harte welkom. 
Wanneer:        bij voorkeur op dinsdagavond, andere       
                          dag in overleg. 
Waar:      op de baan bij het oorlogsmonument.  
Info/opgeven: Peter Knoops 06 - 22.14.55.03 of per           
                           mail peterknoops57@gmail.com. 
 
 
 
 



 
 
Lentewandeling.  
Zoals in het vorige nieuwsblad al was aangekondigd, hebben we 

op woensdag 20 april onze lentewandeling. 
We vertrekken om 13:00 uur vanaf het 
Schutterslokaal van Schutterij St. Nicolaas. Dit 
jaar gaan we naar de Mariapeel, een mooi 

gebied tussen Helenaveen en Griendtsveen. 
De wandeling zal ca. 1½ uur duren. Na afloop is er weer de 
traditionele koffie met vlaai. 
Opgeven kan op donderdag 7 april om 14:00 uur in d’n Binger. 
De eigen bijdrage is € 5,50 p/p.  
We gaan met eigen auto’s. We willen er jullie nog even op 
attenderen, dat ervan af nu betaald kan worden via een mobiel 
pinapparaat. Dit is voor ons een stuk gemakkelijker en er 
kunnen minder fouten worden gemaakt. 
Wanneer:     woensdagmiddag 20 april. 
Vertrek:         13:00 uur vanaf Schutterslokaal  
                       St. Nicolaas, Donkersveld 6. 
Kosten:         € 5,50 p.p.  
Vervoer:       eigen auto. 
Inschrijven:  donderdag 7 april 14:00 uur in d’n Binger. 
 
 
Forelvissen bij de Peelvisser. 

Op woensdag 4 mei staat onze eerste viswedstrijd 
van 2022 weer op het programma. We zijn deze 
middag weer te gast bij de forellenvijvers De 



Peelvisser gelegen aan de Katsberg 26 in Meijel waar we om 
13:30 uur verwacht worden. 
Wil je ook een middag heerlijk ontspannen aan het water en 
genieten van de rust en natuur om je heen? Noteer deze datum 
dan nu in je agenda.  
Hopelijk hebben we die dag ook goed visweer en hongerige 
forel. 
Indien nodig krijgen we eerst nog enige instructie over 
forelvissen. Dan volgt de loting om de plek waar we moeten 
gaan zitten, waarna het vissen kan beginnen. Voor een hengel 
en aas wordt zoals altijd weer gezorgd (eigen werphengel mag 
natuurlijk ook). Rond 15:00 uur houden we een korte pauze, 
waarbij een kop koffie zal worden aangeboden. Om 16:30 uur 
zal de balans worden opgemaakt voor wat 
betreft de gevangen vis (die men mee naar 
huis mag nemen) en om te bepalen wie de 
voorjaarskampioen 2022 is geworden. 
Uiteraard mag deze man of vrouw dan ook de daarbij behoren-
de wisselbeker mee naar huis nemen.  
Wanneer:  woensdagmiddag 4 mei. 
Aanvang:  13:30 uur. 
Waar:   forellenvijver De Peelvisser. 
Kosten:          €18,00 per persoon incl. materiaal, aas en   
                        koffie. Voor aanvang te betalen. 
Aanmelden:  Theu Pouls 077 - 466.20.91 of  
                        Peter Cremers 077 - 466.17.19. 
 
Senioren Expo Veldhoven. 
Helaas, het bezoek aan de Senioren Expo op woensdag 11 mei 
gaat NIET DOOR. Dit bericht is op het allerlaatste moment 
ontvangen door de werkgroep KBO op Pad. 



 

 
 
Inloopspreekuur computers, laptop, tablet of smartphone.  
U kunt weer binnenlopen op ons wekelijkse gratis 
inloopspreekuur in d’n Binger (achter in de bieb) op 
maandagavond van 18:30 uur tot 19:30 uur. Heeft u een vraag 
over of heeft u hulp nodig, loop gerust binnen en bespreek het. 
Wij staan voor u klaar!! 
 
OVERIGE MEDEDELINGEN. 
 
KBO-vrijwilligers gezocht voor rolstoelfiets en duo fiets. 
Wil je als enthousiaste, zorgzame KBO-vrijwilliger, bewoners 
van Sint Jozef wonen en zorg, en jezelf, een 
gezellige middag bezorgen? 
Meld je dan aan en ga op pad met de rolstoel of duo fiets. Er 
zijn bij Sint Jozef mensen die graag gaan fietsen, maar dat niet 
meer kunnen. Maak het verschil en meld je aan.  
Aanmelden kan per telefoon, nummer 077 - 466.78.92 of per 
mail: activiteiten@sintjozef.nl.    
 
Rayonbezorger Magazine KBO/PCOB gezocht voor een regio in 
Limburg. 
Het gaat om het rayon met de plaatsen Beringe, Egchel, 
Grashoek, Helden, Koningslust, Meijel en Panningen. Als 
rayonbezorger krijgt u de magazines thuisbezorgd. Deze kunt u 
verdelen per auto over de afleverpunten in uw rayon.  
KBO-PCOB vraagt: 

• Een auto om de magazines in te vervoeren. 



• Een droge opslag voor gemiddeld 2.500 magazines. 

• Enkele dagen per maand tijd voor de distributie. 
 
KBO-PCOB biedt: 

• Een jaarlijks uitje met partners. 

• Een kilometervergoeding. 

• Heel veel voldoening en dankbaarheid. 
Heeft u vragen of wilt u meer informatie? 
Dan kunt u contact opnemen met KBO-PCOB via info@kbo-
pcob.nl of 030 – 340.06.00 
 
Volgend Nieuwsblad en Magazine KBO-PCOB. 
Deze zullen verschijnen in het weekend van 29/30 april 2022 
 

 
 
KBO AFDELING MEIJEL                                                                          
 
 

Uitnodiging voor de ledenvergadering op dinsdag 26 april 
om 14.00 uur in d’n Binger. (Zaal open om 13.30 uur).  

 
Agenda: 
1. Opening door de voorzitter. 

2. Mededelingen. 

3. Gedachte door geestelijk adviseur kapelaan Roger 
Maenen. 



4. Notulen jaarvergadering d.d. 22 september 2021. 

5. Jaarverslag van 2021. 

6. Financieel verslag over 2021. 

7. Verslag kascontrolecommissie.  

8. Benoeming kascontrolecommissie. 

9. Begroting van 2022. 

10. Bestuursverkiezing:  

Aftredend en herkiesbaar Mevr. Ans Creemers- van     
Gorkum. 
Statutair aftredend en daardoor niet herkiesbaar: Mevr. 
Truus Terheijden-Vestjens en Mevr. Mien Basten-Op het 
Veld. 

11. Rondvraag. 

12. Sluiting van de jaarvergadering door de voorzitter. 

13. Pauze met koffie/thee en vlaai. 

14. Optreden van Koen Verstappen. 

15. Trekking loterij. 

16. Afsluiting van de middag door de voorzitter.  
Wij streven ernaar om 15.15 uur klaar te zijn met de 
vergadering, zodat om ca.15.45 uur het optreden van 
Koen kan beginnen.  
Zoals afgesproken tijdens de ledenvergadering van 2019 
wordt het jaarverslag, het financiële jaarverslag, de 
balans van 2021 en de begroting voor 2022 niet meer 
bijgevoegd. Wilt u genoemde vergaderstukken vooraf 
ontvangen, vragen wij u - bij voorkeur - uw e-mailadres 
door te sturen naar het secretariaat; het e-mailadres is: 
secretariaat@kbo-meijel.nl. Of telefonisch: 077-466 2749. 

mailto:secretariaat@kbo-meijel.nl


 

• Aanmelden tot 21 april. Dit is gewenst, vanwege de 

organisatie. 

• Dit kan via een mailtje naar: secretariaat@kbo-meijel.nl of 

met onderstaand strookje. 

Inleveren bij Wilhelmien Janssen, Kerkveld 8, of Henk 
Gommans, Dorpsstraat 1b. 

 

• Naam: …………………………………………………………. 

• Aantal personen: ………… 

 

  

 
KBO AFDELING MEIJEL.                                    
 

 
Notulen van de ledenvergadering op 22-09-2021 
 

1. Opening. 
De voorzitter, Henk Gommans, heet alle aanwezige leden van 
harte welkom.  
Ook sprak hij een speciaal welkomstwoord uit voor kapelaan 
Roger.  
Henk las het gedicht ”De onzichtbare rugzak” voor. 
 

2. Mededelingen. 
- De secretaris, Els Gielens, noemt de namen op van de personen, 

die zich afgemeld hebben.  
 

mailto:secretariaat@kbo-meijel.nl


- Hierna was er een minuut stilte voor alle dierbare overleden 

leden.  

- De voorzitter vroeg extra aandacht om vouchers te doneren van 
de actie Spek de kas van de Jumbo en de Rabo ClubSupport 
actie, waarbij onze leden hun stem kunnen uitbrengen voor 
KBO-Meijel. 
Wat betreft de Rabo ClubSupportactie is helaas alleen digitaal 
stemmen mogelijk; hierbij kan altijd hulp gevraagd worden aan 
onze ouderenadviseurs en bij het Infoloket. 
 

- De WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen) heeft 
betrekking op de aansprakelijkheid van bestuursleden. Hiervoor 
moeten we, indien nodig, binnen 5 jaar onze statuten 
aanpassen. 
 

- Het KBO-lokaal in d’n Binger: deze ruimte is vervallen vanwege 
de komende verhuizing van de bieb.  
 

- De werkgroep Info en Advies is druk bezig met de 
voorbereidingen. Door goede samenwerking met de bieb, biedt 
dit juist meer mogelijkheden. Ook is hier pc. ondersteuning 
mogelijk. 
 

- Het Infoloket wordt er gehuisvest; bij persoonlijkere gesprekken 
wordt er een geschikt lokaal gebruikt. Het Infoloket krijgt – 
mede door het Dorpsoverleg- een nieuwe naam: het 
“Dorpsinfoloket Meijel”. 
 

- De voorzitter herinnerde kort aan de komende natuurtocht en 
aan de herfstwandeling.  



 
3. Gedachte door geestelijk adviseur kapelaan Roger Maenen. 

Kapelaan Roger bedankte voor alle condoleances n.a.v. het 
overlijden van zijn vader; ook bedankte hij voor de 
verjaardagskaart. Hij bood zich als lid voor KBO Meijel aan en 
mocht hiermee een spontaan applaus in ontvangst nemen. 
Daarna sprak hij kort over “Veranderingen.” 
 

4. Notulen jaarvergadering d.d. 11 maart 2020. 
N.a.v. punt 6, het verslag van de kascontrolecommissie, merkte 
Joep Vissers op, dat er niet decharge werd verleend aan het 
bestuur, maar aan de ledenvergadering.  
Verder werden deze notulen goedgekeurd, met dank aan de 
secretaris. 
 

5. Jaarverslag van 2020. 
Dit verslag was een korte versie vanwege de covidmaatregelen. 
Het werd voorgelezen door de secretaris. Er waren verder geen 
vragen. 
Ook dit jaarverslag is goedgekeurd, met dank aan de secretaris. 
 

6.Financieel verslag over 2020. 
De penningmeester, Piet Basten, geeft de nodige informatie 
aan de leden over dit financieel  
verslag en de balans van 2020. 
Dhr. Jo Lenaers vroeg of wij ook afdracht doen naar KBO-PCOB. 
Hierop was het antwoord: Nee, we doen alleen afdracht naar 
KBO Limburg. 
Het was – door corona - een bijzonder jaar. Dit was ook 
financieel te merken. Zo hebben we toch de huurkosten van d’n 



Binger betaald, hoewel we er maanden geen activiteiten 
hebben gehad.  
Vanuit de zaal waren er verder geen vragen. 

 
7.Verslag kascontrolecommissie.  

Er is 2x kascontrole geweest door de kascommissie, bestaande 
uit Joep Vissers en José Kuepers. 
José was afwezig op deze vergadering, maar heeft wel mee 
gecontroleerd. 
Joep Vissers gaf aan, dat bij controle op 19 april 2021 alle 
financiële stukken duidelijk waren. Hij deelde mee, dat de 
boekhouding gecontroleerd en goed was bevonden. Het verslag 
is getekend. 
Voor 2021 is er een extra halfjaarlijkse controle geweest ter 
afsluiting van de boekhouding, omdat de penningmeester 
afscheid neemt. Wilhelmien Janssen en Joep Vissers deden die 
controle. 
De voorzitter bedankte beiden hiervoor en ook voor hun 
vertrouwen. Ook een dankwoord voor José Kuepers voor haar 
controlerende werkzaamheden in de afgelopen 2 jaar. 
Joep bedankte Piet Basten en Leo Tittulaer (als 2de 
penningmeester) voor hun werk. 
Voor de volgende ledenvergadering in maart 2022 gebeurt de 
controle weer over een heel kalenderjaar. 
Er waren verder geen vragen. De voorzitter bedankt de 
ledenvergadering voor het vertrouwen. 
Er werd decharge verleend aan het bestuur en de 
penningmeester met betrekking tot het gevoerde financiële 
beleid. 

 
8. Benoeming kascontrolecommissie. 



Wilhelmien Janssen zal na dit jaar nog 1 jaar zitting nemen. Als 
nieuw reserve-commissielid is Peter Creemers benoemd.  

 

9. Begroting van 2021. 
Deze deelbegroting ziet er heel anders uit, omdat we niet veel 
activiteiten konden houden. 
In de zomer hebben we daarom extra een 
ontspanningsmiddag gehouden, om de leden iets leuks  

    aan te bieden. Ook de kerstviering is ingepland.     
    Volgend jaar komt er weer een normale begroting. 
    Er waren verder geen vragen. 
 

10. Bestuursverkiezing. 
Henk Gommans, de voorzitter, was aftredend, stelde zich 
herkiesbaar en wil graag deze taak voortzetten; hij werd door 
de aanwezige leden van deze ledenvergadering als zodanig 
herkozen, bevestigd door een hartelijk applaus. 
Mariëtta van Asten-Meijers is 4 jaar bestuurslid, was 
reglementair aftredend en stelde zich herkiesbaar. Zij werd 
door de ledenvergadering herkozen, wat met een applaus 
bevestigd werd. 
 
Piet Basten, die penningmeester was in het bestuur, nam 
afscheid.  
De voorzitter richtte zich met een dankwoord tot Piet en zijn 
vrouw Alda. Behalve zijn penningmeesterschap was hij ook 
coördinator van werkgroep Gezond Ontspannen. Ook hielp hij 
o.a. mee bij het wekelijkse kaarten en coördineerde hij het 
maandagse fietsuitje. De voorzitter bedankte hem voor al zijn 
inzet, overhandigde hem een envelop met inhoud en aan Alda 



een mooi boeket bloemen. Dit alles werd afgesloten met een 
hartelijk applaus. 
 
Toen richtte de voorzitter het woord tot Leo Tittulaer, die na 9 
jaar als bestuurslid, afscheid nam van het bestuur. Ook hier 
sprak hij een dankwoord uit voor Leo en zijn vrouw Hettie.  
Leo was coördinator van de werkgroep PC Home, later 
Seniorweb met – mede door zijn grote inzet - een leslocatie in 
Meijel. Hij gaf veel computercursussen, incl. internetbankieren, 
fotografie en omgaan met de digitale overheid. Sinds enkele 
jaren is er “Leren op maat” met computerhulp aan huis. 
Leo hield Facebook bij, was lid van de werkgroep PR en 
Ledenservice en zat in de organisatie van de 
vrijwilligersmiddag en Spek de Kas Clubactie. Het dankwoord 
ging vergezeld van een envelop met inhoud, een mooi boeket 
bloemen voor zijn vrouw Hettie en een welgemeend applaus 
vanuit de zaal.  
De voorzitter van Regio Peel en Maas en Venlo, Ger 
Timmermans, was uitgenodigd om Leo de zilveren speld op te 
spelden en de bijbehorende oorkonde uit te reiken namens 
KBO Limburg, dit als bekroning voor al zijn werk voor KBO 
Meijel. 
Jan Manders werd door de ledenvergadering als nieuw 
bestuurslid benoemd, wat met een applaus van de aanwezige 
leden bevestigd werd. 
Hij stelde zich kort voor en richtte zich tot de leden met een 
persoonlijk woordje, waarin hij aangaf zich voor de KBO en de 
Meijelse gemeenschap te willen inzetten.  
Hij heeft al menige bestuurservaring en gaat de functie van 
penningmeester invullen. 



Wim Strijbos werd door de ledenvergadering als nieuw 
bestuurslid benoemd, wat ook met een applaus bevestigd 
werd door de leden. 
Hij stelde zich kort voor aan de ledenvergadering met een 
persoonlijk woordje.  
Ook Wim heeft menige bestuurservaring. Hij gaat werken als 
lid van de werkgroep KBO op Pad. 
 

11. Rondvraag. 
Hiervan maakte Jo Lenaers gebruik om aandacht te vragen    
voor de Mantelzorgdag. 

   Er waren verder geen vragen. 
 

12. Sluiting jaarvergadering. 
De voorzitter sloot de jaarvergadering en bedankte iedereen 
voor zijn/haar deelname. 

  
13. Pauze met koffie/thee en vlaai. 

 

14. Optreden van “Nawdéwir.” 
2 Brabantse artiesten, waarvan afwisselend de een met zijn 
mooie, warme stem liedjes zong met begeleiding op zijn gitaar 
en de ander gedichten en anekdotes voorlas. 

 
15. Trekking loterij. 

 
16. Afsluiting van de middag door de voorzitter. 

De voorzitter bedankt iedereen voor hun aanwezigheid en hun 
inbreng en wenste hen wel thuis. 

 Notulist Els Gielens  



 
 Namens het bestuur, 
 Voorzitter                  Secretaris, 
H.E.C Gommans.                 E.L.M. Gielens-Janssen 
 
 


	Thema avond: wat je kunt doen aan je pensioen.

