KBO Boschweg Schijndel
Jaarverslag 2016 secretariaat KBO Boschweg
Het jaar 2016 is voor KBO Boschweg ’n gewoon, maar toch ook ’n goed jaar
geweest. Alle gebruikelijke activiteiten hebben opnieuw plaatsgevonden, met
gemiddelde tot soms zeer goede belangstelling.
De diners zijn goed bezocht en men was tevreden over de geboden maaltijden.
Zowel de voorjaarsdag met oud Hollandse spelletjes in de Kajuit als de
zomerontmoeting op het jeu de boules terrein vielen goed in de smaak. De
fietstochten in de maanden april t/m september hebben ons telkens naar leuke
plekjes geleid. Het aantal deelnemers laat hier wat te wensen over.
De kerstviering trok afgelopen jaar meer dan 100 deelnemers, ’n teken, dat de
formule prima aanslaat. De busreizen brachten ons in 2016 naar Kleef en naar
Heusden, waar we ’n mooie boottocht over de Maas gemaakt hebben. Natuurlijk
kregen we ook een goede maaltijd als afsluiting.
Waarschijnlijk voor de laatste keer heeft burgemeester Jetty Eugster in mei de prijzen
uitgereikt voor de biljart- en de kaart-competities. We zullen haar enthousiasme en
warmte missen. Hopelijk vinden we voor het nieuwe seizoen opnieuw iemand, die
KBO Boschweg een warm hart toedraagt.
Medio 2016 hebben we ‘n 4de biljart in gebruik genomen. Hiermee kunnen we de
biljartcompetities nog beter opzetten, en kan iedereen vaker aan de beurt komen.
Zowel de kaart- als de biljartcompetities op woensdag- en vrijdagmiddag worden
goed bezocht. Nog meer bezoekers en deelnemers zijn natuurlijk altijd welkom.
Op het bestuurlijke vlak is er niets veranderd. Wim Gevers vervulde opnieuw zowel
de taak van voorzitter als die van secretaris. Henk van Uden is penningmeester,
Henk den Otter houdt de ledenadministratie bij, Jan Wouters houdt zich bezig met de
bezorging van het ONS magazine en de nieuwsbrieven, Toon van de Meerakker is
de man achter de biljartcompetities. Samen met Jan Wouters zorgt Toon ook voor de
busreizen en de diners. Jo Vermeulen ondersteunt op het vlak van belastingen,
gemeentelijke zaken en ouderen advies.
Het lijkt alsof het bestuur de zaken goed voor elkaar heeft. En dat is gelukkig ook zo,
maar toch zouden we graag aanvulling en/of verversing zien binnen het bestuur. De
taak van secretaris is open, en daarnaast heeft Henk van Uden aangegeven na 2017
te willen stoppen als penningmeester. Bij deze doen we dus een oproep voor
kandidaten.
KBO Boschweg is slechts één van de 297 afdelingen binnen KBO Brabant. Sinds 1
jan 2017 kennen we de nieuwe kring Meierijstad. Met alle (13) afdelingen binnen de
gemeente Meierijstad hebben we 2x per jaar overleg. Daarnaast vergaderen we 4x
per jaar met de afdelingen uit Schijndel. Daar, waar mogelijk, proberen we afspraken
met elkaar te maken. Het bestuur van KBO Boschweg vergadert gemiddeld 11x per
jaar.
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Al vanaf begin 2015 zijn we betrokken bij de discussie omtrent een nieuw
wijkgebouw in Boschweg NO. Samen met gemeente, Senioren Boschweg (voorheen
Minder Validen Boschweg), Stichting Bloemenwijk, Gasthuis en wijkvereniging
Bonkelaar en Grevekeur zitten afgevaardigden van KBO Boschweg in werkgroepen,
ten einde te komen tot een voor ieder acceptabele oplossing. Medio 2016 werd er
geen resultaat geboekt, waardoor we, mede door de vorming van de nieuwe
gemeente, met behulp van Frank Mulkens een nieuwe start gemaakt hebben.
Momenteel lopen de gesprekken nog.
Het is fijn om te kunnen melden, dat de commissie, die het 50-jarig bestaan van KBO
Boschweg voorbereidt, voortvarend te werk gaat. Eind 2015 al begonnen, hebben de
leden van de commissie al goed werk verricht om in oktober 2017 dit jubileum op
gepaste wijze voor alle leden te kunnen vieren.
Al met al was 2016 weer een vooral actief jaar. De leden hebben op vele manieren
kunnen meedoen aan de geboden activiteiten. We hopen, dat we dit enthousiasme
ook in het nieuwe jaar mogen begroeten.

Secretaris KBO Boschweg,
Wim Gevers
Mrt-2017
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