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Secretariëel jaarverslag 2015 KBO Boschweg
Ook in 2015 heeft KBO Boschweg zich weer op een positieve manier ingezet om de
onderlinge en sociale contacten van haar leden aan te halen en te verstevigen.
’n Goed gevuld activiteitenprogramma is daarbij het uitgangspunt geweest. Op
verschillende vlakken hebben de leden zich kunnen uiten en bezig houden.
De soosmiddagen in SCC de Kajuit op woensdag en vrijdag hadden volop
belangstelling. Het biljarten en het kaarten, zowel vrijblijvend als in competitie
verband, geeft velen een nuttige en sociale tijdsbesteding. De prijsuitreiking medio
mei door burgemeester Jetty Eugster zorgt altijd voor een gezellige en drukke
afsluiting van deze competities.
We zijn ook weer op reis geweest. We hebben zelfs het buitenland aangedaan met
de reis naar een bruinkolenmijn nabij Aken. Het bezoek aan de hertenboerderij in de
buurt van Terwolde leverde opnieuw een bus vol plezier op.
Sportief zijn we ook al bezig geweest : denk hierbij aan de wandel- en fietstochten,
maar aan de actieve bezigheden tijdens de Voorjaarsdag en de Zomerontmoeting.
De Voorjaarsdag, gehouden bij en rondom ’t Goei Leven in Eerde, voerde ons zelfs
naar het hoogste punt van Schijndel. Hier hadden we een mooi uitzicht over het
toekomstige Meijerijstad.
De andere vaste activiteiten, zoals de diners, Carnaval, Sinterklaas en Kerst, werden
afgelopen jaar ook goed bezocht, hoewel geconstateerd moet worden, dat hier en
daar de belangstelling iets terug loopt.
In samenwerking met de Minder Validen vereniging werden zowel in het voorjaar als
in het najaar keez-avonden georganiseerd. Hier werd gestreden om de eer en om
leuke prijsjes.
Bestuurlijk is er eea veranderd : ’n nieuwe voorzitter, want tijdens de ALV in 2015
namen we afscheid van Jan van der Hoeven. Voor zijn jaren als voorzitter werd Jan
beloond met de KBO speld van verdienste. Later kreeg Jan ook ’n koninklijke
onderscheiding uitgereikt. Als voorzitter werd Wim Gevers benoemd. Wim vervult ook
nog de rol van secretaris. Henk van Uden is penningmeester, Henk den Otter doet de
ledenadministratie, Jan Wouters regelt de verspreiding en bezorging van ONS,
Nieuwsbrief e.d. Toon van de Meerakker is de stille kracht achter de competities
(kaarten, biljarten, keezen). Jo Vermeulen treedt op als ouderenadviseur en
belastinginvuller.
Daarnaast houden alle bestuursleden zich ook bezig met het organiseren van
activiteiten binnen KBO Boschweg.
Gelukkig doet het bestuur hierbij niet alles alleen, we worden ondersteund door een
groot aantal vrijwilligers. Daar zijn we alle vrijwilligers zeer dankbaar voor. Denk
hierbij aan de contactpersonen, die alle informatie thuis bezorgen, de
ziekenbezoekgroep en de barmedewerkers in de Kajuit.
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Overleg vindt er plaats binnen de eigen afdeling : met bestuursleden, vrijwilligers,
activiteitencommissies. Ook is er overleg met Stichting de Kajuit en de Minder
Validen vereniging.
Met de 3 andere Schijndelse KBO afdelingen is er regelmatig afstemming over hoe
we kunnen samenwerken en hoe we één blok kunnen vormen richting de gemeente.
Zeker met de komst van Meijerijstad niet onbelangrijk.
KBO Brabant, de overkoepelende organisatie, biedt haar leden op velerlei terrein
voordelen en mogelijkheden tot ontplooiing (zie hiervoor het blad ONS).
Communicatie met onze leden gebeurt op verschillende manieren : veelal nog door
gewoon met elkaar te spreken, elkaar te ontmoeten. De maandelijkse nieuwsbrief
houdt iedereen op de hoogte van wat KBO Boschweg organiseert en onderneemt.
Onze website (http://www.seniorenraadschijndel.nl/kbo-kring-schijndel/kboboschweg.html) houden we ook bij, zodat iedereen ook hier kan zien wat er zich
afspeelt. Hopelijk wordt de digitale communicatie in de toekomst steeds meer
gebruikt.
Het ledenaantal bleef afgelopen jaar stabiel : ongeveer 320 leden. Er ontvielen ons
enkele leden, maar we konden ook weer nieuwe leden verwelkomen.

Secretaris KBO Boschweg,
Wim Gevers
Feb-2016
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