
  

 
 

Notulen jaarvergadering van 29 maart 2022 

 
Opening. 

De voorzitter Wim Hendrikx heet allen welkom op deze 37ste vergadering. 

Er waren 23 leden naar deze jaarvergadering gekomen. 

Wil van Nijnatten en José van Poppel van het bestuur waren afwezig. 

De voorzitter vraagt aandacht voor de 10 overleden leden in de afgelopen 2 jaren. 

Riet Boomaerts steekt een kaars aan en leest een gedicht voor. De leden zullen met 

naam worden herdacht op 12 april bij het lentefeest en in Meerseldreef op 3 mei. 

In 2022 hebben we weer wel een aantal activiteiten gepland. 

 

Notulen jaarvergadering 2020 en jaarverslagen 2020 en 2021 

De notulen worden voorgelezen en goedgekeurd door de vergadering evenals de 

jaarverslagen over 2020 en 2021. Het ledenbestand was op 1 januari 2020 185 en 

op 31 december 2021 166. 

 

Financieel verslag 2020 en 2021 en contributie   

In 2020 en 2021 zijn weinig activiteiten geweest. O.a. daardoor was het positieve 

saldo over deze jaren € 2529,38. 

Ook de rekeningen van de Bridge en van Liesleut vertoonden een positief saldo. 

Omdat er in 2022 waarschijnlijk geen of weinig subsidie zal worden ontvangen stelt 

het bestuur voor de contributie te handhaven op € 26,- Dit wordt goedgekeurd door 

de vergadering. 

 

Verslag kascommissie over 2020 en 2021. 

Er waren 3 kassen gecontroleerd n.l. de hoofdkas van KBO Liesbos, de kas van 

Liesleut en de kas van de Bridge. De leden van de verschillende kascommissies 

waren Wilhelmien Lips, Riet van Aert, Corry Chantrel en Adje Joosen, samen met 

Theo Quicken. Adje leest de controle van de Bridge voor. 

Alle leden keurden  de kas die zij controleerden goed. Er werden geen 

onregelmatigheden gevonden zodat de penningmeester wordt gedechargeerd. 

 

Bestuursverkiezing 

Wim Hendrikx stelt zich herkiesbaar voor zijn laatste termijn van 3 jaar. 

Hij wordt bij acclamatie herkozen. Wim bedankt voor het vertrouwen en vraagt de 

aandacht voor de komende 3 jaren. Dan treden Theo Quicken, Wil van Nijnatten en 



hijzelf  achtereenvolgens af en zijn ze niet meer herkiesbaar. Nieuwe bestuursleden 

zijn dus nodig. 

 

Mededelingen. 

Misschien worden in het komende jaar bijdragen gevraagd voor de huurkosten per 

activiteit als de subsidie daarin niet voorziet. In de zomer zal dit worden besproken 

met de activiteitencoördinatoren. 

Op dinsdag 12 april is er een lentefeest ter vervanging van het afgelaste kerstfeest. 

Het programma wordt bekend gemaakt. 

Op dinsdag 3 mei is de jaarlijkse bedevaart naar Meerseldreef. Graag daarvoor nog 

opgeven. 

Het bestuur kijkt of er busreizen kunnen worden georganiseerd. Ideeën daarvoor 

zijn welkom. Wellicht kunnen we ook excursies maken met eigen auto’s om de 

kosten van de bus te besparen. 

De Jeu de Boule-baan bij het Gemeenschapshuis is opgeknapt. Als er belangstelling 

is om deze te gebruiken kan wellicht een activiteitengroep worden opgestart. 

KBO Liesbos heeft een nieuwe website: https://www.kbo-liesbos.nl. 

In Kbo Kring Breda is een ledenwerfactie opgestart onder het motto lid werft lid. In 

de ONS van april zit daarvoor een folder. Als een lid een nieuw lid werft krijgen ze 

beiden een VVV bon van € 5,- 

 

Rondvraag 

Adje Joosen geeft aan dat als we met eigen auto’s rijden dat dat dan niet te ver 

moet zijn. Daar zijn we het mee eens. 

 

Sluiting 

Hierna sluit Wim de vergadering. 

In de pauze wordt de website van KBO-Liesbos vertoond. 

Na de pauze volgt er nog een Bingo. 

 

Voorzitter                                             Secretaris 

Wim Hendrikx     Wil van Nijnatten 

https://www.kbo-liesbos.nl/

