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Katholieke Bond van Ouderen - afdeling Eersel  
 
Voorzitter: Roeland van Groeningen  06 2007 2190 
   P.Gielmansstraat 2H1, 5521 CG Eersel 
  e-mail: r.groeningen3@upcmail.nl  
Secretaris  Mieke van Ebskamp  51 40 61 
  Lindestraat 113, 5521 EJ Eersel 
  e-mail: mieke.van.ebskamp@kpnmail.nl  
Penningmeester:  Sjannie Vorstenbosch  51 68 61 
 Eikenburg 94, 5521 HW Eersel 
 e-mail: penningmeester.kbo.eersel@gmail.com  
Bankrekening: NL74 RABO 0113 5973 63 t.n.v. KBO afd. Eersel 
 contributie 2020:  € 21,-- p.p.  
 via automatische incasso:  € 20,-- p.p. 
Ledenadministratie: Harry Baas   06 1952 7683  
 P.Gielmansstraat 2D3, 5521 CG Eersel 
 e-mail: h-baas1948@hotmail.com  
Verhuizing, lidmaatschap af- en aanmelden:  Harry Baas 
Overlijden, jubileum, belangrijke gebeurtenis:  Mieke van Ebskamp 
 
Website:  www.kbo-eersel.nl  
 
Ouderenadviseurs: Marijke en Nic Mares  51 40 84 
 Ellen Frens  51 35 51 
 Ans van Gool  51 61 13 
belastingzaken: Frans Nooijen  51 42 57 
 Nic Mares  51 40 84 
 Ad Lavrijsen  51 25 23 
Ziekenbezoekgroep: Jan van Sambeeck  51 31 83 
Bezoek 85-plussers Elly Rombouts  53 00 47 
 
Redactie Nieuwsbrief: 
Harry Baas (tevens distributie-coördinatie), Mieke van Ebskamp,  
Josy Ruijs, Jan van Sambeeck, Willemien Timmermans 
 
Kopij voor de volgende Nieuwsbrief tot 8 december 
Matth.Eerseliusstraat 18, josy.ruijs@gmail.com   51 40 77 
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Beste leden, 
 
Wanneer u deze Nieuwsbrief en de Ons ontvangt, staan we kort 
voor het begin van de laatste maand van het jaar. De maand 
december, die bij veel mensen de gezelligste is vanwege de vele 
feestdagen die vooral binnen de familie gevierd worden en waar we 
ons ieder jaar op verheugen. 
 
Helaas heeft het coronavirus hier een stokje voor gestoken. Dit 
geldt natuurlijk ook voor onze KBO en onze leden. Geen activiteiten 
en dus ook geen gezellige kerstvieringen. Geen optreden, geen 
stuk vlaai, geen drankje, maar vooral geen worstenbroodje en 
krentensnee. 
 
En omdat deze situatie al vanaf maart 
speelt, heeft het bestuur gemeend iets 
extra’s te moeten doen om zo een hart 
onder de riem te steken. Daarom is 
besloten alle leden te verrassen met een 
cadeaubon van TIP-Eersel. Met die bon 
kan ieder zelf iets kopen en weten we 
ons toch met elkaar verbonden. Op deze 
manier hebben ook de Eerselse 
winkeliers er baat bij. Ook voor hen is ieder extraatje welkom. 
 
Tegelijk willen wij u allen, ondanks de beperkingen, een fijne 
Sinterklaas en Kerstmis wensen.  
 
Onze dank gaat uit naar het bestuur en de medewerkers van TIP-
Eersel voor het belangeloos verzorgen van de bonnen en naar de 
bezorgers, die de bon zullen afgeven samen met de Nieuwsbrief en 
de Ons. 
 
Namens het bestuur, 
 
Roeland van Groeningen 
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Personalia  
 
Overleden: 
 
22-10 Piet Bierens Gebint 70 A Eersel 88 jaar 
24-10 Theo Maas Kapelweg 20 A 24 Eersel 88 jaar 
02-11 Maria Vennix-Heesterbeek, Hoolstraat 51 A Eersel 72 jaar 
05-11 Aad Vermeer Gebint 36 Eersel 78 jaar 
09-11 Piet Kox Schoolstraat 15 Eersel 84 jaar 
 

  
 KBO-Eersel wenst alle familieleden veel sterkte toe  
 bij de verwerking van dit verlies. 
 

 
Verhuisd: 
 
Jan Maas, van Stokkelen 48 
 naar Nic. Sichmansstraat 3, 5521 TJ Eersel 
___________________________________________________________ 
 
Verslag jaarvergadering op 30 oktober 2020 
 
Aanwezig: 
De bestuursleden: 
Roeland van Groeningen,  Harry Baas, Sjannie Vorstenbosch en 
Mieke van Ebskamp. 
De leden: 
Kees de Jager, Liesbeth Verholen , Marietje Arts, Annie Kunnen, 
Joop Boerboom, Paula van Gerwen, Jan Naber, Jan Klapdoor. 
(Josy Ruijs en Ad Melis hebben zich afgemeld.) 
Via volmacht: 
A. Schutjes, Trees van Lierop, Jos Peters, Bea Peters, W. Wouters, 
Kees Verstijnen, Johan Klijnholstz, Nel Derks, Henk Derks, Janus 
Heesterbeek, P. Hooijmaijers, C. Hooijmaijers, J. Pieltjes, T. Bos,  
G. Heijnes, C. Heijnes, Dineke Dikmans, Sjel Dikmans, Marlise 
Steultjens, Jan Leenaars, Riet Leenaars, Th. Van Hees, M. Lucas,  
P. van Bragt, H. Schlappi, J. Schlappi, H. v.d. Linden, Riet Bekers,  
J. van Zelst, B. van Zelst, Toon van Dooren, Juliëtte van Dooren. 
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1. Opening 
Voorzitter Roeland van Groeningen heet alle aanwezigen van harte 
welkom en spreekt vervolgens zijn dank uit voor de medewerking 
van de Muzenval, die het mogelijk heeft gemaakt om deze 

bijeenkomst te kunnen organiseren, 
zodat aan de verplichting kan 
worden voldaan om een 
jaarvergadering te houden binnen 
de gestelde termijn. 

 
Omdat Mies Lucas na een val met een gescheurd bekken zit, zal 
Jan Klapdoor de notulen maken. 
 
Voor deze ledenvergadering hebben zich 14 leden gemeld. Van 
hen zijn er twee weer afgemeld. Door 32 leden is een volmacht 
gegeven aan de voorzitter. 
 
De voorzitter memoreert kort de uitzonderlijke situatie i.v.m. het 
coronavirus en de gevolgen die het heeft voor de KBO en de leden, 
maar ook voor de zorg. 
Vervolgens vraagt hij de aanwezigen een ogenblijk in stilte de  
overleden KBO-leden, in het bijzonder de heer Derkino Verbeek, te 
willen gedenken. 
 
2. Notulen van de jaarvergadering 29 maart 2019 
Aangezien er geen op- en of aanmerkingen zijn op deze notulen, 
worden deze unaniem door de aanwezigen en volmachtgevers 
vastgesteld. Dank aan Mies Lucas als notulant. 
 
3. Jaarverslag van de secretaris over 2019 
Ook het jaarverslag wordt definitief vastgesteld door de aanwezigen 
en volmachtgevers, aangezien er ook voor dit onderdeel geen op- 
en of aanmerkingen zijn gemaakt. De voorzitter bedankt de 
secretaris voor de opstelling van het verslag. 
 
4. Financieel verslag over 2019 / verslag kascontrolecommissie 
De kascontrolecommissie (Ad Melis, Elly Rombouts en Machiel 
Uyterlinde) heeft de jaarrekening over 2019 gecontroleerd en goed 
bevonden. 
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Op basis daarvan en de akkoordverklaring van de aanwezigen en 
volmachtgevers, wordt het verslag goedgekeurd en wordt besloten 
het bestuur te dechargeren. 
De voorzitter bedankt de penningmeester voor de correcte uitvoering 
en de kascontrolecommissie voor de controle van de boeken over 
2019. 
 
Begroting 2021 
Er wordt nog nader overleg gepleegd aangaande eventuele restitutie 
aan de deelnemers van de diverse MBvO-activiteiten onder de vlag 
van Oktober. 
 
Er moet rekening worden gehouden met een verhoging in 2022 van 
de afdracht aan KBO-Brabant, mede omdat subsidies van de 
provincie al eerder zijn vervallen. 
E.e.a. kan betekenen, dat de contributie voor de leden eveneens 
verhoogd zal moeten worden. 
 
Voor wat betreft het bedrag ‘Bank spaarrekening’ wordt opgemerkt, 
dat in dat bedrag eveneens een buffer is opgenomen voor MBvO. 
Alsmede is het bedrag eveneens een reservering voor eventuele 
toekomstige (jubileum) activiteiten. 
 
Door het wegvallen van de diverse activiteiten dit jaar, is het 
mogelijk om in december alle KBO-leden van een attentie te 
voorzien. 
 
Ook voor wat betreft de begroting 2021 geldt, dat de aanwezigen 
en volmachtgevers zich akkoord verklaren.  
 
5. Verkiezing Kascontrolecommissie  
Unaniem gaan de aanwezigen en volmachtgevers akkoord met het 
voorstel de samenstelling van de kascontrolecommissie voor het 
komend boekjaar te continueren (Ad Melis, Machiel Uyterlinde, Elly 
Rombouts). 
 
6. Bestuursverkiezing 
Aftredend en herkiesbaar is de heer Harry Baas, die unaniem door 
de aanwezigen en volmachtgevers wordt herkozen. 
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7. Rondvraag 
Harry Baas vraagt speciaal aandacht voor de vernieuwde website 
van de KBO-afd. Eersel, waarin naast de Nieuwsbrief ook de Ons 
wordt weergegeven. In de eerstvolgende Nieuwsbrief zal daar ook 
aandacht aan worden besteed. Het is nu ook mogelijk om het 
aantal ‘bezoekers’ van de site te traceren. 
 
8. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering en dankt eenieder 
voor diens inbreng. 
 
Jan Klapdoor, notulant 
___________________________________________________________ 
 
Onze website www.kbo-eersel.nl 
 
Tijdens de laatste bijeenkomst op het kantoor van KBO Brabant heb 
ik de vraag gesteld hoe ik kan zien hoeveel bezoekers de website 
hebben bekeken.  
 
In oktober hadden we 514 weergaves (het aantal mensen dat de 
website aanklikt); 109 bezoekers zijn op de website geweest en 
hebben daar op het menu geklikt. Men komt op een welkomscherm 
en vandaar kan men de pagina’s aanklikken.  
De pagina’s die bezocht zijn: 
 aantal bezoekers 
  1.  Home 167 
  2.  Nieuwsbrieven 42  
  3.  Foto album 20 
  4.  Bestuur (uitgebreid)   16 
  5.  Activiteiten Eikenburg 15 
  6.  Bestuur 15 
  7.  Geheugensteuntje 12 
  8.  Kalender 7 
  9.  Uit eten met de KBO 6 
10. Activiteiten ‘t Stökske 5 
 
In verband met corona is er weinig te melden. 
Bezoek de website maar eens: www.kbo-eersel.nl  
 
Harry Baas, webmaster. 
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Uitslag Rabo Clubsupport: 
 

Ook dit jaar hebben we weer deel mogen 
nemen aan de Rabo Clubsupport Campagne. 
Ondanks de grote deelname en de 
coronatijd mogen we toch weer het mooie 
bedrag van € 928,53 op onze rekening 
bijschrijven. 
 

Wij danken de Rabobank voor dit mooie initiatief. 
Verder bedanken we iedereen die zijn/haar stem(men) heeft 
uitgebracht op K.B.O. afdeling Eersel. 
 
Sjannie Vorstenbosch, penningmeester 
___________________________________________________________ 
 
VGZ verhoogt collectiviteitskorting 
voor KBO-leden in 2021 
 
In de komende ONS van december 
publiceert KBO-Brabant een artikel over 
de collectiviteitskorting en het retour ontvangen van het 
lidmaatschapsgeld tot maximaal 25 euro in 2021 bij VGZ en over 
kortingen bij Centraal Beheer op diverse verzekeringen voor 
KBO-leden in Brabant.  
 
De volledige tekst van het artikel kunt u dus lezen in de ONS of per  
e-mail opvragen bij onze secretaris Mieke van Ebskamp of bij de 
redactie Josy Ruijs (zie blz. 2). 
___________________________________________________________ 
 


