
 
 
 Rabobank rek. no.: NL27RABO0182400115 
Secretaris Wil van Nijnatten                       K.v.K. : 20139894 
Doelen 27  4813 GP Breda                       Website: www.kbo-liesbos.nl 
Tel.: 076 5147655/mob.: 06 55504496                      email: vannijnatten70@gmail.com  
 

Jaarverslag 2020 
 

Algemeen 

In 2020 hebben we onze jaarvergadering over 2019 nog kunnen houden op 18 februari voor 

Corona toe sloeg. Wegens alle lockdowns was het voor ons een vreemd jaar waar we weinig 

invloed op de gang van zaken hadden. Het gemeenschapshuis ging dicht dus onze activiteiten 

gingen op een laag pitje. Eind augustus leek het weer de goede kant op te gaan. Met 

beperkingen ging het gemeenschapshuis weer open en een aantal activiteiten zijn opgestart. 

In het najaar bleek dat we toch weer te maken kregen met meer besmettingen met Corona 

dus gingen we weer in Lockdown. 

 

Vergaderingen. 

Het bestuur heeft in 2020 7x een bestuursvergadering gehouden. Op 18 februari 2020 hebben 

we de jaarvergadering gehouden waarbij José van Poppel werd gekozen tot bestuurslid en 

waarbij Riet Boomaerts afscheid nam. Een paar bestuursleden hebben de kringvergaderingen 

in Prinsenbeek bezocht. Ook heeft het bestuur overlegd met o.a. het bestuur van het 

gemeenschapshuis en met de gemeente over de subsidie. 

 

Ledenbestand. 

Het ledenbestand bestond volgens opgave van KBO-Brabant per 31 december 2019 in totaal 

uit 185 leden/gastleden en relaties. Eind 2020 waren dat 177 personen, waarvan 143 leden, 

26 gastleden en 10 relaties. Er zijn in de loop van het jaar 3 leden overleden en er waren 13 

opzeggingen. Ook zijn er 2 gasteden bijgekomen. Een ledenwerfactie is dus wel nodig. 

 

Activiteiten.  

 De carnavalsmiddag op dinsdag hebben we dit jaar niet meer gedaan gezien de matige 

belangstelling van onze leden.  

 Op dinsdag 17 maart zouden we een riktoernooi organiseren maar de lockdown vanaf 12 

maart verhinderde dat. Ook de meiviering in Meerseldreef kon niet doorgaan evenals de 

busreizen en de 3 daagse fietstocht. 

 Op 16 juni hebben we wel een bijeenkomst met de activiteiten coördinatoren gehad om te 

bespreken hoe we met de coronabelemmeringen zo goed mogelijk om konden gaan. 

 De sinterklaas en kerstviering konden ook niet doorgaan maar het bestuur heeft toch voor 

een klein presentje en een kerststaaf gezorgd. Meer was helaas niet mogelijk. 

 

Tot zover dit verslag. 
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