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Jaarverslag 2021 
Algemeen 

 

In 2021 hebben we geen jaarvergadering kunnen houden.. 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 2021 5x een bestuursvergadering gehouden. Dit jaar konden we geen 

fysieke jaarvergadering houden en online was voor veel leden niet haalbaar. Daarom hebben 

we gekozen voor een schriftelijke variant waarin we alleen de bestuursverkiezing aan leden 

hebben voorgelegd. Corry Chantrel en Wil van Nijnatten werden herkozen. De overige zaken 

worden doorgeschoven naar de jaarvergadering van 2021 in 2022. Op woensdag 11 augustus 

hebben we wel een bijeenkomst met de activiteiten coördinatoren gehad om te bespreken hoe 

we met de coronabelemmeringen zo goed mogelijk om konden gaan. 

 

Ledenbestand. 

Het ledenbestand bestond volgens opgave van KBO-Brabant per 31 december 2020 in totaal 

uit 177 leden/gastleden en relaties. Eind 2021 waren dat 166 personen, waarvan 133 leden, 

26 gastleden en 7 relaties. Er zijn in de loop van het jaar 7 leden overleden en er waren 13 

opzeggingen. Ook is er 1 nieuw lid bijgekomen. Een ledenwerfactie is dus nu zeker nodig. 

 

Activiteiten.  

 Het riktoernooi en de meiviering in Meerseldreef konden ook dit jaar niet doorgaan evenals 

de busreizen en de 3 daagse fietstocht. 

 In de zomer zijn wel enkele activiteiten opgestart maar door de coronamaatregelen in het 

najaar moesten we daarmee weer stoppen. 

 In juli, augustus en september hebben we wel een fietstocht kunnen houden. Daaraan 

hebben respectievelijk 17, 19 en 10 personen deelgenomen. 

 Op 19 oktober hebben we wel een wandeling langs en door het terrein van de Hereboeren 

kunnen houden. We waren met 10 personen. 

 De sinterklaas en kerstviering hebben we ook dit jaar niet gevierd maar de kerstviering 

wordt verschoven naar een lentefeest op 12 april 2022. 

 

Tot zover dit verslag. 

 

http://www.kbo-liesbos.nl/
mailto:vannijnatten70@gmail.com

