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Jaarverslag 2022 

Algemeen 
We begonnen 2022 nog met de nodige beperkingen en maatregelen, dit alles vanwege 
corona, waarvan we de laatste stuiptrekkingen nog mee kregen. Vanaf eind januari waren 
mondkapje en controle nog verplicht, maar ook dat verviel een maand later. Het betekende 
wel, dat we de ALV moesten uitstellen tot april. 
Al met al moet gezegd worden, dat we de corona periode goed zijn doorgekomen. Met 
eenieders medewerking en begrip hebben we gedaan wat we konden doen. Daarvoor 
bedanken we nogmaals iedereen, die heeft meegewerkt om deze periode toch goed door te 
komen. 
De rest van het jaar hebben we gelukkig weer kunnen invullen met de gebruikelijke 
activiteiten. Hierbij constateerden we wel, dat over het algemeen de belangstelling minder 
was dan gedurende de jaren vóór corona. Wellicht moet dit weer een beetje op gang komen. 
We hopen in ieder geval, dat door positieve berichten van de deelnemers aan de activiteiten 
weer andere leden worden aangetrokken naar hetgeen we nu weer gaan organiseren. 
 
Verderop, bij het onderwerp bestuur, wordt (opnieuw) aandacht gevraagd voor de situatie 
mbt de samenstelling van het bestuur. KBO Boschweg kan natuurlijk alleen maar zinvol 
blijven bestaan, wanneer er ook daadwerkelijk mensen zijn, die bereid zijn te helpen dit 
mogelijk te maken. Vandaar de oproep voor mensen om in het bestuur zitting te nemen. 
 
Activiteiten 
Vanaf maart 2022 was het weer mogelijk om activiteiten te gaan inplannen voor de rest van 
het jaar. We zijn blij, dat er 2 busreizen zijn geweest. De eerste in mei naar de Maasvlakte in 
Rotterdam, de tweede in het najaar naar Garderen (zandsculpturen) en Harderwijk 
(palingmuseum). Beide reizen waren prima georganiseerd, met natuurlijk ook aandacht voor 
de gezelligheid én de inwendige mens. 
Ook hebben we afgelopen jaar 2 keer een kien-middag gehad, waarbij mooie prijsjes te 
winnen waren, maar waar ook weer de gezelligheid en het samenzijn een belangrijke rol 
speelden. 
We hebben diverse fietstochten gehad, met steeds goed tot redelijk weer, en telkens ook 
een goede pauzeplaats.  
De soosmiddagen op woensdag- en vrijdagmiddag in de Kajuit hebben gelegenheid gegeven 
aan vele leden om sportief én gezellig met elkaar de strijd aan te binden. Wethouder Rick 
Compagne was bereid om de prijsuitreiking te doen. Hij stelde het zeer op prijs om dit te 
mogen doen voor KBO Boschweg. 
Als afsluiting van 2022 hadden we eindelijk weer eens onze Kerstviering. Al 3 jaar hadden 
we met iemand een afspraak om de invulling hiervan te doen, en ook dit jaar moest die 
persoon helaas door droevige, persoonlijke omstandigheden afzeggen. Gelukkig konden we 
binnen een week alles geregeld krijgen met iemand anders (Nancy van Heeswijk), en met 
ongeveer 75 leden hebben we genoten van haar optreden, en van een sfeervolle 
Kerstviering in het Gasthuis met afsluitend een goed diner. 
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Financiën 2022 
Het boekjaar 2022 is afgesloten met een negatief saldo van € 8,20. De contributie is 
afgelopen jaar verhoogd naar €22,50. Alhoewel de afdracht aan KBO Brabant ook is 
verhoogd, heeft de contributieverhoging ook voor iets meer inkomsten gezorgd. Door 
verhoging van kosten over de gehele linie, waren we toch genoodzaakt tot het, zei het 
minimaal, verhogen van de eigen bijdrage aan onze activiteiten. Voor zover mogelijk 
proberen we ook via andere wegen geld binnen te krijgen. Gemeentelijke subsidie, Rabo 
Club support actie en andere fondsen. 
Met de overgang naar het nieuwe wijkgebouw (planning 2024-2025) willen we wat reserve 
hebben, aangezien nog onduidelijk is hoe e.e.a. aan KBO Boschweg doorberekend gaat 
worden. 
Hierbij is het op zijn plaats om op te merken, dat de penningmeester positief en creatief de 
geldstromen bijhoudt en bewaakt. 
 
Bestuur 
In het kalenderjaar 2022 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, soosmiddagen) 
- Jo Vermeulen (voa, belasting) 
- Henk den Otter (ledenadministratie), t/m jan 2022 

 
Henk den Otter is ons ontvallen in het voorjaar van 2022. Henk overleed na een kort 
ziekbed. Henk had zijn taken als ledenadministrateur al overgedragen aan Frank Crul. 
We zullen ons Henk altijd blijven herinneren als iemand, die KBO Boschweg altijd een warm 
hart heeft toegedragen. 
 
Frank Crul beheert de ledenadministratie, maar als zodanig maakt hij geen deel uit van het 
bestuur. 
 
Gelet op de zittingstermijn van de (meeste) bestuursleden, is het zaak om te blijven zoeken 
naar nieuwe bestuursleden, zodat de toekomst van KBO Boschweg gegarandeerd blijft.   
 
SCC de Kajuit, nieuw wijkgebouw 
Eind 2022 is door de gemeenteraad het besluit genomen om medio 2023 met de bouw van 
het nieuwe wijkgebouw te gaan starten. .I.v.m. de onveiligheid van de oude school is tevens 
besloten om met ingang van 2023 de activiteiten vanuit de school te verplaatsen naar (het 
linker gedeelte van) de Kajuit. De gebruikers van het rechter gedeelte van de Kajuit (o.a. 
KBO Boschweg, Senioren Boschweg) krijgen er dus buren bij. De geplande ingebruikname 
van het nieuwe wijkgebouw wordt voorzien eind 2024, begin 2025. 
Het bestuur van dit wijkgebouw, tevens bestuur van het Gasthuis, opereert onder naam van 
Woonservice Boschweg. Bart Eijkemans, Ton Zandbergen en Roy van Helvoirt vormen 
hiervan het dagelijks bestuur. 
 
Vrijwilligers 
De vrijwilligers hebben we afgelopen jaar gelukkig weer eens kunnen bedanken met een 
leuke middag in de Kajuit. Middels tafelgoochelaar Dries en een vrijblijvende quiz werden de 
aanwezigen bezig gehouden. Met de komst van een rijdende frietkraam werd de gezellige 
middag afgesloten. 
We zijn al onze vrijwilligers zeer dankbaar voor hun inzet en bijdrage bij de vele activiteiten 
van KBO Boschweg. 
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KBO Boschweg en de toekomst 
KBO Boschweg heeft momenteel ongeveer 300 leden. Er zijn evenveel nieuwe leden bij 
gekomen als dat er leden zijn gestopt of overleden. 
We werken nog steeds samen met de andere KBO afdelingen in Schijndel, hoewel Wijbosch 
zijn eigen koers is gaan varen. Ook is er 2 keer per jaar overleg met alle afdelingen binnen 
de gemeente Meierijstad. In Schijndel zijn er 1740 KBO leden, in Meierijstad 6850. KBO 
Brabant heeft 120.000 leden. 
We hopen de functie van ‘vereniging voor ouderen’ zeker verder uit te dragen, wellicht dat 
het nieuwe Wijkgebouw hierbij positief aan gaat meehelpen. 
Verschillende afdelingen beraden zich op een andere naam, wij zijn daar niet zo mee bezig. 
Je kunt uiteindelijk KBO ook uitleggen als : Kom Bij Ons ! 
 
 
Secretaris KBO Boschweg Schijndel, 
 
Wim Gevers, januari 2023 


