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Jaarverslag 2021 

Algemeen 
Ook 2021 stond (zwaar) in het teken van corona. Opgelegde maatregelen zorgden ervoor, 
dat een groot gedeelte van onze activiteiten niet kon plaatsvinden. Met de maandelijkse 
nieuwsbrief, én soms een leuke attentie, probeerden we de leden op de hoogte te houden 
van het wel en het wee binnen onze afdeling. Pas vanaf september zijn we weer in de 
gelegenheid geweest om eea te organiseren, ook al was dat maar voor zeer korte tijd. 
 
Natuurlijk spreken we de wens uit, dat het ook nu weer snel voorbij mag zijn (op het moment 
van schrijven zitten we weer in grote beperkingen vanaf medio december). De geplande ALV 
(algemene leden vergadering) eind januari 2022 is al komen te vervallen. Hopelijk kunnen 
we deze later in het jaar houden. 
 
Het doet ons goed vast te stellen, dat het ledenaantal vrijwel constant is gebleven : van 306 
leden begin 2021 naar 304 leden eind 2021. Helaas hebben we in 2021 afscheid moeten 
nemen van een aantal leden (Chris Korsten, Hans Groenendaal, Theo van Dinther, Jozien 
den Otter-Vorstenbosch, Nolly Floris, Martien Smits, Sjan Kuis-Bolwerk, Tiny van den 
Dungen en Marietje van de Greef-van Houtum).  
 
De nieuwe leden hebben we al welkom geheten, nu maar hopen, dat we snel weer in staat 
zijn elkaar te ontmoeten. 
 
Afgelopen jaar heeft KBO Boschweg zich ook weer laten zien bij de clubacties, die worden 
opgezet door Rabo en PLUS. Beide acties hebben voor onze afdeling een mooie opbrengst 
gekregen. We bedanken alle deelnemers aan deze acties, en hopen, dat we ook in de 
toekomst op jullie kunnen rekenen. 
 
Activiteiten 
Zoals hierboven al gemeld, zijn we pas in de gelegenheid geweest om activiteiten op te 
starten vanaf september 2021. Tussendoor zijn we, waar mogelijk, ook weer begonnen met 
kaarten, biljarten en de gym. 
De jeu de boules middag bij Wij Liggen was de eerste grotere activiteit weer. Deze vond 
plaats in september. De busreis in oktober naar het oorlogsmuseum in Overloon was ook 
zeer interessant. Het afsluitende diner in Liessel was goed en gezellig. 
Tussendoor kregen we ook nog een gezellige middag aangeboden bij voetbalclub Avanti’31, 
dit vanwege het 90-jarig bestaan van de club. 
De geplande december activiteiten, oa. bingo en Kerst, konden helaas opnieuw niet 
doorgaan, al voor het tweede jaar! 
 
Financiën 2021 
De jaarvergadering van eind januari is uitgesteld tot later tijdstip. Tijdens de jaarvergadering 
wordt uitgebreid inzicht gegeven in het gevoerde financiële beleid. Inmiddels heeft de 
kascommissie wel de kascontrole over het boekjaar 2021 uitgevoerd. De kascommissie heeft 
een verklaring afgegeven dat de administratie in orde is bevonden en er zijn geen 
opmerkingen over de financiële stukken.  
Door de coronamaatregelen zijn een tal van activiteiten niet doorgegaan. Dit betekent dan 
ook dat de uitgaven lager zijn. Het bestuur heeft besloten voor het eindejaarsgeschenk om, 
net als in 2020, hieraan extra geld te besteden, iets meer dan in een normale 
omstandigheden gebruikelijk is. Het boekjaar 2021 is afgesloten met een positief resultaat 
van € 1.570,83. Dit resultaat wordt toegevoegd aan de algemene reserve. 
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Bestuur 
In het kalenderjaar 2021 hebben de volgende personen zitting gehad in het bestuur : 

- Wim Gevers (voorzitter, secretaris) 
- Christien Verbruggen (penningmeester) 
- Jan Wouters (activiteiten, bezorging) 
- Toon van de Meerakker (activiteiten, bardienst) 
- Henk den Otter (ledenadministratie) 
- Jo Vermeulen (voa, belasting) 

 
Henk den Otter heeft aangegeven, dat hij met zijn functie in het bestuur, en dus ook de 
ledenadministratie, wil stoppen. Henk zag zich al genoodzaakt dit te doen eind van het jaar. 
In de eerstvolgende ledenvergadering zullen we Henk op een passende manier bedanken 
voor zijn inzet binnen KBO Boschweg. 
In de persoon van Frank Crul hebben we ondertussen iemand gevonden, die de 
ledenadministratie op zich heeft willen nemen. Frank is al volledig ingewerkt, ook doet hij 
werkzaamheden voor onze website. Frank is geen lid van het bestuur, maar staat wel in 
nauw contact met het bestuur. 
 
SCC de Kajuit, nieuw wijkgebouw 
Ondanks de slechts geringe activiteiten in de Kajuit gedurende 2021, is het vaak toch een 
hele toer om de barbezetting tijdens de soosmiddagen op woensdag- en vrijdagmiddag met 
goed personeel in te vullen. Indien iemand hierbij zou willen helpen (bijv. 1x per maand op 
woensdagmiddag), laat het ons dan even weten, of neem contact op met Toon van de 
Meerakker.  
Wat betreft het nieuwe wijkgebouw : begin 2021 is de keuze gemaakt voor de architect, en 
later is ook de aanbesteding gedaan voor de aannemer/bouwer. Oplevering staat niet eerder 
gepland dan 2023/2024 ! 
 
Vrijwilligers 
De vrijwilligers binnen onze afdeling zijn wij opnieuw veel dank verschuldigd. In het bijzonder 
de bezorgers van de ONS en nieuwsbrief. Hopelijk kunnen we snel weer eens een ’bedank-
middag’ organiseren voor al onze vrijwilligers. 
 
Toekomst, nieuwe jaar 
Wat gaat 2022 ons brengen? Wie zal het zeggen, wij hebben geen glazen bol, waar we in 
kunnen kijken! Gezondheid blijft natuurlijk voorop staan. Ook de mogelijkheid om weer 
ongedwongen, zonder nadenken en rekening houden met regeltjes, met elkaar kunnen en 
mogen omgaan, dat is waar we naar uitkijken. 
 
Ook komt er hopelijk de eerste aanzet voor de bouw van het nieuwe wijkgebouw, waar we al 
zo lang over bezig zijn. 
 
Bestuursleden gezocht……………..wie interesse heeft om plaats te nemen in het bestuur, of 
om eens kennis te maken met het bestuur, je bent altijd van harte welkom. Laat het ons 
weten. 
 
 
 
Secretaris KBO Boschweg Schijndel, 
 
Wim Gevers, januari 2022 


