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Jaarverslag 2019 
Algemeen 

 

2019 verliep voor onze vereniging niet helemaal naar wens. 

Financieel hadden we last van het feit dat we minder subsidie kregen dan gevraagd, waardoor 

we een klein deel van de huur uit eigen middelen moesten betalen. 

We begonnen het jaar met 187 leden,  gastleden en relaties. Aan het eind waren dat er 185. 

Toch waren er ook een aantal positieve zaken: 

Onze binnen activiteiten, gym op dinsdagochtend, biljarten en rikken op woensdagmiddag, 

bridge op donderdagmiddag  en koersbal en Liesleut op vrijdag werden wekelijks bezocht. 

Onze vrijwilligers hebben dit goed georganiseerd. Ook de buitenactiviteit, fietsen op 

woensdagmiddag, is goed verlopen. Hier en daar werd de activiteit verplaatst als het weer wat 

tegen zat.  De driedaagse fietstocht ging deze keer naar Lochem. 

 

Vergaderingen. 

Het bestuur heeft in 2019 11x een bestuursvergadering gehouden. Op 26 februari 2019 

hebben we de jaarvergadering gehouden waarbij Wim Hendrikx werd herkozen als voorzitter. 

Er waren 54 leden aanwezig. José van Poppel heeft vanaf april als gast aan de vergaderingen 

deelgenomen. Een paar bestuursleden hebben de kringvergaderingen in Prinsenbeek bezocht. 

Ook heeft het bestuur overlegd met o.a het gemeenschapshuisbestuur en met de gemeente 

over de subsidie. 

 

Ledenbestand. 

Het ledenbestand bestond volgens opgave van KBO-Brabant per 31 december 2018 in totaal 

uit 187 leden/gastleden en relaties. In 2019 waren dat 185 personen, waarvan 148 leden, 26 

gastleden en 11 relaties. Er zijn in de loop van het jaar 4 leden overleden en er waren 6 

opzeggingen. Ook zijn er 8 leden bijgekomen, waarbij moet worden aangetekend dat meer dan 

de helft van de leden ouder is dan 75 jaar. Gezien deze situatie is het bestuur van plan een 

ledenwerfactie op te zetten. U hoort hier meer van. 

 

Activiteiten.  

 Op 18 januari hebben we het provinciehuis in Den Bosch bezocht. 

 Daar hebben we met Ankie de Hoon uit Liesbos gesproken. Zij leidt de CDA delegatie in het 

provinciebestuur. Het uitzicht vanaf de top was indrukwekkend. 

 Op 5 maart hadden we onze carnavalsmiddag. Trekdrop en Zuurtjes heeft ons deze middag 

vermaakt. Er waren ook mensen van Thebe aanwezig, o.a. van Huize Liesbosch. 

 Op 19 maart was er weer ons rik toernooi. Het toernooi is ook nu weer goed verlopen. 

 De geplande voorjaarsreis naar Asten naar het museum Klok en Peel ging niet door. Er 

waren te weinig aanmeldingen. 

 Op 1 mei zijn we weer op bedevaart naar Meerseldreef geweest,  Onze “Liesleut” zong dit 

jaar in een glansrol. Wij konden vanwege 1 mei niet reserveren voor koffie en lunch maar 
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hebben met een beperkt aantal mensen toch nog een terras bezocht en een aantal 

bedevaartgangers heeft de dag afgesloten bij Eeterij Strix van Camping Liesbos. 

 In de zomer zijn er weer een aantal fietstochten uitgezet door o.a. Willie Verhoeven. Het 

weer heeft ons wel een paar keer dwars gezeten. Op 7 augustus was de fietstocht naar de 

Steengroeve in Chaam. Mensen die niet zo ver konden of wilden fietsen, konden ook met 

de auto komen. Daar hebben we minigolf gespeeld. Niet iedereen daar was het met onze 

speelmethode eens. Hierna hebben we weer genoten van een uitgebreide barbecue.  

 Op 13, 14 en 15 augustus hadden we onze 3 daagse fietstocht. We gingen dit jaar naar 

Lochem waar Theo een mooi hotel had geregeld Hotel Paasberg. Het weer werkte niet altijd 

mee maar we hebben toch genoten van de mooie tochten in een schitterende omgeving 

met ’s avonds een lekker diner als afsluiting.(Riet heeft hier een verslag van gemaakt  

dat ze nu gaat voorlezen.)  

 Op 20 augustus hebben we overlegd met onze vrijwilligers zodat alles weer goed en 

volgens afspraken kan verlopen. 

 Op 3 september zijn we met de bus naar een hertenboerderij geweest en daarna hebben 

we , na een lekkere koffietafel een tentoonstelling van zandsculpturen bezocht. Daar was 

heel veel te zien. De dag is met een 3 gangen diner in Vleuten afgesloten.  

 Wij hebben ook dit jaar vanaf 27 september weer meegedaan aan de  Rabobank Clubkas 

Campagne. De actie bracht € 476,73 in onze kas. Bedankt voor de medewerking. 

 In september beginnen weer de wekelijkse activiteiten de gym, biljart/rikken de bridge, de 

koersbal en natuurlijk Liesleut.  

 Op 18 oktober hebben we met een aantal leden een rondleiding gehad in Centrum 

Bovendonk in Hoeven. Er was veel te zien in dit voormalige Groot Seminarie. 

 Op 7 november konden onze vrijwilligers naar een middag in Prinsenbeek. Die was 

georganiseerd door Kring Breda bij gelegenheid van het 70 jarig bestaan.  

 26 november werden we vereerd met een bezoek van Sinterklaas De goedheiligman was 

zelf gekomen. Hij was deze keer wel goed gemutst en had voor alle vrijwilligers weer een 

handvol pepernoten. Ook was er uiteraard voor iedereen een leuk Sinterklaas cadeautje, 

verzorgd door onze actieve Pietinnen. De fotoquiz was wel moeilijk. 

 Onze jaarlijkse Kerstviering was op 18 december. Een volle zaal, een mooie kerstviering 

weer voorgegaan door Pater Boomaerts. Ook deze keer was er het gehele Liesleutkoor om 

de dienst op te luisteren. Pater Cees Boomaerts werd geassisteerd door Wim Baremans en 

Wim Hendrikx die samen ook de collecte en de communie verzorgden. Daarna kon 

iedereen genieten van een warm en koud buffet dat Theo had geregeld. Daarna was het de 

beurt aan de Ploege-nootjes om ons te vermaken. Dat lukte goed. De middag werd 

afgesloten met de kerstloterij.  

 

Tot zover dit verslag. 

 

Wil van Nijnatten 

Secretaris Kbo Liesbos. 


