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Algemene Ledenvergadering op 9 sept. a.s.
Vanwege de Corona-maatregelen is het niet mogelijk onze Algemene Ledenvergadering, over het verslagjaar
2019 te houden zoals we daar statutair aan gehouden zijn. Met het aanhouden van de 1,5 meter afstand,
kunnen we max.. 40 personen ontvangen. Daarom hebben we gemeend met onderstaande oplossing zo goed
mogelijk aan de voorwaarden te voldoen. De vergadering wordt nu tweeledig, een schriftelijk deel en een
persoonlijk deel via een vrije inloop voor leden.
 
 
Het schriftelijk deel bestaat uit de volgende punten.
1. Vaststellen verslag van de Algemene Ledenvergadering van 26 mrt. 2019. (zie de website vanaf 27 juli 2020)
2. Sociaal verslag over 2019 (zie de website vanaf 27 juli 2020) 
3. Financieel jaarverslag over 2019.
De financiën zijn alleen inzichtelijk voor leden en worden gewoonlijk tijdens de ALV besproken en vastgesteld. Het
bestuur kiest ervoor om tijdens de vrije inloop op 9 sept. a.s. deze aan de leden voor te leggen en vragen te
beantwoorden.
Tevens kan dan kennis worden genomen van de schriftelijke bevindingen van de kascontrole commissie, t.w. Ton
Linders en Carla van Schijndel die hun goedkeuring hebben verleend. Wij  stellen voor om onze penningmeester Mien
Ketelaars, en daarmee het hele bestuur te dechargeren voor het verslagjaar 2019.
Ton Linders is aftredend uit de kascommissie en Frans vd Voort treedt toe. De kascommissie in 2021 zal dan bestaan uit
Carla van Schijndel en Frans van der Voort.
4. Bestuursmutaties:
   Afgetreden per 18 maart 2020:   Harrie Daandels
   Aftredend en herkiesbaar:           Tonny van Kemenade
   Aftredend en herkiesbaar:           Maria van Berloo(i.v.m. wijziging rooster van aftreden)
   Nieuw benoemd bestuurslid:       Wilma van Lieshout
5. Vaststellen contributie verhoging:
Door een substanciële verhoging van de afdracht aan KBO Brabant en in goed overleg met KBO Dinther zijn we
genoodzaakt de contributie stapsgewijs te verhogen. Besturen van beide afdelingen hebben hierover
overeenstemming.
  m.i.v. 1 januari 2021: verhoging naar € 22,50 per lid per jaar.
  m.i.v. 1 januari 2022: verhoging naar € 25,00 per lid per jaar.
6. Ledenzaken:
Vanwege het wegvallen van de ALV heeft er geen huldiging kunnen plaatsvinden van onze jubilaris en oud voorzitter:
Harrie van den Berg, met zijn 25 jaar lidmaatschap.
Ook het officiële afscheid van; Harrie Daandels als bestuurslid hebben we moeten uitstellen.
Daarnaast hebben we ons nieuwe bestuurslid Wilma van Lieshout ook niet kunnen introduceren en voorstellen.
Tijdens de vrije inloop op 9 september a.s. ruimen we hiervoor tijd in om dit op gepaste wijze met in achtname van de
Corona regels te doen.  
 
Om tot een sluitende besluitvorming te kunnen komen vragen wij u het vragenlijstje in te vullen en dit te deponeren in
onze KBO brievenbus aan de Zijlstraat 1a. U kunt het lijstje ook downloaden vanaf onze website en het na invullen
mailen aan onze secretaris; kboheeswijk.secr@gmail
 
Het persoonlijke deel:
Op de vrije inloop van 9 september a.s. is tussen 10.00 en 16.00 het voltallige bestuur in onze KBO ruimte aanwezig om
eenieder die daar behoefte aan heeft te woord te staan. Alle stukken die normaal tijdens de ALV worden besproken
kunnen dan worden ingezien en kunt u vragen stellen.
Geïnteresseerde/betrokken leden ontvangen wij graag op 9 september tussen 10.00 uur en 16.00 uur. Door de ruime
tijd kunnen we ons in ieder geval aan de Corona-maatregelen houden.
Voor koffie/thee met koek wordt gezorgd.
 
Wij zijn ons ervan bewust dat het dit jaar niet geheel volgens statuten is, maar hopen dat u door de omstandigheden
hiervoor begrip kunt opbrengen.
 
Bestuur KBO Heeswijk
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Wegens de onzekere situatie van Corona hadden we de
werkzaamheden tijdelijk moeten uitstellen. Nu de Corona
maatregelen weer wat versoepeld zijn en er ook weer
enig zicht is in de opstart van activiteiten begin
september a.s. hebben we als bestuur besloten om nu
aan de slag gaan.
 
Met het voltallige bestuur hebben we de te verbouwen
ruimtes tijdelijk leeggemaakt en hebben we ook meteen
de kelder netjes opgeruimd. Alle overbodige spullen zijn
afgevoerd. Dit is ook wel eens nodig.
Naar we verwachten zijn we op 9 september a.s. zo goed
als klaar zodat we dan meteen een frisse start kunnen
maken met de inloop van de aangepaste ALV. 
 
We hebben er zin in en maken er een mooie en
praktische ruimte van.
 
De bouwmaterialen zijn aangeleverd en na wat wat
sloopwerk is het opbouwen ook al begonnen.
We gaan er vanuit dat we medio september de klus
hebben geklaard. Het wordt nog wel even aanpakken.
 
          We houden u op de hoogte van de vorderingen.

Aanpassingen van Bar en Keuken gestart
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bestaand schappenrek 

Rolluik

S
ch

u
if

d
e

u
rk

a
st

h
a

n
d

h
a

v
e

n K
a

st
 v

o
o

r 
o

p
sl

a
g

  

Loopzone en werkgebied

h

K
a

st
 v

o
o

r 
o

p
sl

a
g

  

Kast voor opslag  schoonmaakspullen 

B
e

st
a

a
n

d
  

2300

uh

Muziekinstallatie in kast
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Bestaande keukenblok met blad Vaatwasser 

Koffie apparaat

Koelkast 1

Printer op schap

Koelkast 2

o

Zekeringenkast blijft bereikbaar

13 juli: Na gedegen overleg, plannen maken en uitwerken in de afgelopen maanden is er nu een begin gemaakt
met de aanpassingen en verbouwing van de bar/keuken, berging en uitgiftebalie.
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Het Duo-fietsen           
           weer van start
 
Eindelijk kunnen we gaan fietsen met onze nieuwe duo-
fietsen. Na ze Corona proof te hebben gemaakt kunnen
we nu de buitenlucht in met iedereen die dit niet op
eigen gelegenheid meer kan.
Help ons om ze zoveel als mogelijk onze fietsen op pad te
sturen met onze minder mobile dorpsgenoten.
Adrie Brands zet ze graag dagelijks in !!!
 
Wil je ook eens mee de buitenlucht of de natuur in of
neem je zelf graag het stuur in handen van zo,n fiets bel
dan even met hem: tel. 06-162 880 65
 
Laten we samen werken aan een mooi en regelmatig
gebruik zodat onze minder mobile dorpsgenoten ook
mee kunnen genieten.

Nieuw seizoen
Engelse les.
 
Na de noodgedwongen lesuitval tijdens de coronatijd,
gaan we in september weer vol goede moed en
enthousiast door met het geven en volgen van Engelse
les. Vanaf 9 september en vervolgens elke woensdag (m.
u.v. vakantietijd), staat docente Dini Verkuijlen in CC
Servaes weer klaar om de cursisten (meer) wegwijs te
maken in de Engelse taal. Dat gebeurt in 3 groepen:
beginners, opfrissing en conversatie. Alle cursisten van
het afgelopen jaar ontvangen binnenkort de uitnodiging.
Bovendien is er goed nieuws. We hebben ook weer ruimte
om nieuwe cursisten te ontvangen. Heb je belangstelling
om op de een of andere manier je te bekwamen in de
Engelse taal, neem dan vóór 1 september a.s.
rechtstreeks contact op met Dini Verkuijlen, per mail
verrkuijlendini@gmail.com of telefoon 0413-292847.

 Activiteitenrooster september 2020 t/m maart 2021 Activiteiten in rood onder voorbehoud i.v.m. Coronaregels

2 september 9 september 16 september 7, 14, 21, 28 september 2, 9, 16, 23, 30 september september

7 oktober 14 oktober 21 oktober 5, 12, 19, 26 oktober 7, 14, 21, 28 oktober oktober

 -- november 11 november 18 november 2, 9, 16, 23, 30 november 4, 11, 18, 25 november november

 -- december 9 december 16 december 7, 14, 21, 28 december 2, 9, 16, 23, 30 december december

 -- januari 2021 13 januari 2021 20 januari 2021 4, 11, 18, 25 januari 2021 6, 13, 20, 27 januari 2021 januari 2021

 -- februari 2021 10 februari 2021 17 februari 2021 1, 8, 15, 22 februari 2021 3, 10, 17, 24 februari 2021 februari 2021

 -- maart 2021 10 maart 2021 17 maart 2021 1, 8, 15, 22, 29 maart 2021 3, 10, 17, 24, 31 maart 2021 maart 2021

23 september 24 september 3, 10, 17, 24 september 3, 10, 17, 24 september 9 sept. 2020 Alg. Ledenverg.

28 oktober 22 oktober 1, 8, 15, 22, 29 oktober 1, 8, 15, 22, 29 oktober 20 oktober herfstfeest

25 november 26 november  ----------------- november 5, 12, 19, 26 november 14 november KBO Cultureel

23 december  -- december  ----------------- december 3, 10, 17 december 25 november themamiddag

27 januari 2021 28 januari 2021  ----------------- januari 2021 7, 14, 21, 28 januari 2021 18 december kerstviering

24 februari 2021 25 februari 2021  ----------------- februari 2021 4, 11, 18, 25 februari 2021 8 maart 2021 belasting service

 -- maart 2021 25 maart 2021  ----------------- maart 2021 4, 11, 18, 25 maart 2021 24 maart 2021 Alg. Ledenverg.

Koffieochtend

4e donderdag

Fietsen Film Kienen

Prijskaarten

1e woensdag 2e woensdag 3e woensdag

4e woensdag  maandag en woensdag

Yoga

Competie 

biljarten

dinsdag en woensdag

Wandelen, Volkdansen, Koersbal,  

en vrij-biljarten

iedere maandag

Jeu du Boules 

iedere donderdag

Geheel volgens het 

rooster van Sjan 

Adam op maandag 

en woensdag

Trim je Fit

iedere woensdag

Wandelen, vrij biljarten en 

spelletjes

iedere donderdag

4, 11, 18

1, 8, 15, 22, 29

5, 12, 19, 26

5, 12, 19, 26

4, 11, 18, 25

2, 9, 16, 23, 30

6, 13, 20, 27

Bridgen

iedere vrijdag

Diversen

Ledenbestand
Overleden
Dhr. Jos Donkers 
Wij wensen de nabestaanden veel sterkte met dit
verlies 
Nieuwe leden
Dhr. Ivo van Lin en Mevr. Ans van Lin-Vullings
Van harte welkom bij onze KBO

Contact
KBO-Heeswijk (secretariaat)
P/a Het Schoor 2
5473 VJ Heeswijk-Dinther
Email; kboheeswijk.secr@gmail.com


