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Voorwoord 

Vóór je het weet is er alweer een jaar voorbij. Velen zullen dat met me eens zijn en het lijkt wel 

naarmate je ouder wordt dat het steeds sneller gaat, maar dat is natuurlijk niet zo, het blijven elk 

jaar weer twaalf maanden achter elkaar. Maar ik moest er wel weer aan denken toen onze 

secretaris mij laatst vroeg: “Leo, denk jij weer aan een woordje voor in het jaarverslag?” 

Als ik dan in enkele dagen de revue van het voorbije jaar laat passeren, dan verbaast het mij 

hoeveel activiteiten wij weer hebben ondernomen. Dat is niet niks en daarmee maken wij dan ook 

zeker onze slogan waar “een luxe die iedereen zich kan permitteren!” 

Kijk ik allereerst naar de nieuwe onderdelen  Samen feestelijk uit eten en aan  Bowlen, dan kan ik 

alleen maar zeggen dat beide activiteiten met succes zijn gestart en dat hier een mooi aantal 

leden met veel plezier aan deelnemen.  

Daarnaast noem ik de Themamiddagen met als onderwerpen Fysiotherapie en artrose, Voeding 

en dieet, Opfriscursus verkeersregels, Veilig fietsen, Veilig thuis, Veranderingen in de AOW, 

Digitale overheid, allemaal goed tot vaak druk bezocht. 

Kom ook eens naar zo’n bijeenkomst en neem gerust iemand mee, deze zijn immers vrij 

toegankelijk voor alle senioren. Misschien kunt u hen dan wijzen op nog méér luxe door ook lid te 

worden van Wijnu. 

Ook breng ik nog in beeld de excursies aan de Noordkade, de Imkerij en het Emaille museum. 

Aan het Edah- en Rijtuigenmuseum, het Museum voor Religieuze Kunst en Drukkerij Bek. 

Daarnaast nog de reizen naar Leerdam en de vakanties naar Zeddam en Bad Soden (Dld), dan 

kunnen we toch niet zeggen dat we stil gezeten hebben en zeker ook u niet stil hebben laten 

zitten. 

Naast de reguliere wekelijkse activiteiten, altijd weer terug te vinden in ons schitterende Bulletin,  

breng ik met gepaste trots in herinnering het Fotofestijn Meierijstad, waaraan ook onze fotoclub 

Zooomm heeft deelgenomen en mag ook niet onvermeld blijven het succesvolle optreden van 

onze Toneelgroep met de hilarische uitvoering Hebben, hebben, hebben!  Met meerdere 

optredens hebben zij volle zalen laten lachen en ontspanning gebracht. 

Als bestuur zijn we ook in het afgelopen jaar weer in staat gebleken om al deze activiteiten 

draaiende te houden en in goede banen te leiden. Gelukkig weten we ons daarbij stevig 

ondersteund door de inzet en hulp van vele vrijwilligers. Hun enthousiasme en spontane 

medewerking is daarbij onontbeerlijk! Daarvoor dan ook heel veel dank! 

Verder gaan wij de in de komende tijd ook extra aandacht vragen voor mensen  met beperkingen, 

welke wij zeker niet uit willen sluiten van onze informatiebijeenkomsten en 

ontspanningsactiviteiten.   

Van onze leden en begeleiders vragen wij dan ook begrip en wellicht soms enige aanpassingen, 

zodat ook deze mensen binnen hun beperkingen zo volledig mogelijk mee kunnen functioneren.  
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In het afgelopen jaar hebben wij wederom veel energie gestoken in de weg naar eigen exploitatie 

van de Peppelhof. Hoewel we met enige regelmaat u hierover hebben kunnen informeren, lijkt 

het alsof we niet veel verder zijn gekomen, maar niets is minder waar. De toezeggingen zijn er, 

het is echter wachten op de realisering in 2016 van de huisvesting van Vivaan (inmiddels ONS 

welzijn).  

In dit kader zullen er 2016 veel uitdagingen op onze weg komen, uitdagingen waarbij ook de 

fysieke  hulp van leden onmisbaar zal zijn en waarbij we financiële ondersteuning ook hard nodig 

zullen hebben. Wij gaan daar serieus naar op zoek en u kunt ons daarbij helpen door de aanwas 

van nieuwe leden. Met méér nieuwe leden krijgen wij ook een stevige duit in het zakje!  

Helpt u ons mee? 

Tenslotte wil ik oprecht mijn dank uitspreken voor de vele vrijwillige inspanningen van 

bestuursleden, contactpersonen, begeleiders en mensen, welke vaak onzichtbaar heel veel werk 

verzetten. Naast het mooie aantal leden zijn vooral ook zij diegenen die onze vereniging Wijnu 

maken en draaiend houden.  

Daarvoor nogmaals mijn oprechte dank! 

 

Leo van Asperen 

Voorzitter        Veghel, maart 2016 
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Intentie van dit jaarverslag 

 

Het bestuur is van mening dat een jaarverslag een zakelijke en informatieve inhoud moet hebben. 

Openheid, duidelijkheid en verantwoording afleggen aan de leden is de doelstelling die het 

bestuur heeft met dit jaarverslag. Dit jaarverslag zal ook gezonden worden naar onze partner 

afdelingen in de Gemeente Veghel. Zo ook aan de Gemeente Veghel, KBO Brabant en onze 

sponsors en belangen organisaties waar wij mee samen werken. Alles met de intentie van 

transparantie ook naar buiten gericht. 

 

 

 

Bestuurssamenstelling  

 

In het jaar 2015 is er geen wijziging opgetreden in de samenstelling van het bestuur. De dames 

Ria van den Broek, Rini van den Brand en de heer Willie Rovers waren aftredend en herkiesbaar. 

Zij zijn voor een periode van drie jaren herkozen. 

 

De samenstelling van het bestuur per 1 januari 2015 

 

Voorzitter  De heer Leo van Asperen 

Secretaris  De heer Willie Rovers 

Penningmeester De heer Frans de Kort 

Leden   Mevrouw Rini van den Brand 

   Mevrouw Ria van den Broek 

   Mevrouw Gré van Erp 

   De heer Jan Neggers 

De heer Loek Schaareman 

   De heer Nico Vreeswijk    
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Externe organisatie   

 

Bij KBO Brabant lag het accent op de belangenbehartiging. Met de wijzigingen in de WMO en 

zorg komt het zwaartepunt te liggen bij de gemeente waartoe de afdelingen behoren. KBO-

Brabant heeft alle afdelingen aangespoord zich hiervoor in te zetten. Hiertoe hoorde ook een 

wijziging van het tussenniveau. In 2014 is het besluit genomen dat de afdelingen zelf kunnen 

bepalen of zij een gemeentelijke kring willen vormen. De voorkeur gaat uit naar een 

gemeentelijke kring waarin alle afdelingen van die gemeente vertegenwoordigd zijn. 

 

In 2014 is het besluit genomen om te komen tot de oprichting van KBO Kring Veghel. Statuten 

zijn opgesteld, een bestuur gekozen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Op 1 januari 

2015 is KBO Kring Gemeente Veghel van start gegaan. 

 

Meierijstad 

Ter voorbereiding op de gemeentelijke fusie tussen Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode is  een 

werkgroep opgestart die een notitie gaat voorbereiden waarin aanbevelingen worden gedaan aan 

de politieke partijen.  In deze werkgroep zijn namens onze vereniging afgevaardigd Leo van 

Asperen en Hans Simons. 

 

Met de Stichting Platform Ouderen en Gehandicapten heeft Wijnu afspraken gemaakt om 

gezamenlijk een aantal activiteiten op het gebied van verkeer uit te voeren. 

 

Verder werkte onze afdeling samen met o.a. : Gemeentelijke instellingen, Area, Vivaan,  

Brabantzorg. opleidingsinstituten, senioren belangenorganisaties en sponsoren.  
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Interne organisatie  

 

Een grote vereniging zoals Wijnu Veghel is vraagt om een kwalitatief en goed georganiseerd 

bestuur. Dat een bestuur niet alles alleen kan en moet doen zal duidelijk zijn. Daarom zijn er in 

het verleden al diverse commissies en werkgroepen ontstaan. Zonder deze mensen zou onze 

vereniging niet kunnen. 

 

Bestuur 

  

Het bestuur heeft een voorzitter, secretaris en penningmeester, Dagelijks Bestuur aangevuld met 

zes leden. Deze leden hebben naast het bestuurslidmaatschap ook een functie als 

Clustermanager. Ieder op zijn of haar interessegebied.  

Deze clusters zijn als volgt ingedeeld: 

 

 Cultuur en reizen   De heer Loek Schaareman 

 Cursussen    De heer Jan Neggers 

 Thema’s en ontspanningsactiviteiten Mevrouw Rini van den Brand 

Mevrouw Ria van den Broek 

Mevrouw Gré van Erp 

 Pastorale zorg, Lief en Leed  Mevrouw Rini van den Brand 

Mevrouw Ria van den Broek 

 Communicatie en PR   De heer Nico Vreeswijk 

 

Vergaderingen  

 

In het kalenderjaar 2015 is het Algemeen bestuur twaalf maal in vergadering bijeen geweest. 

Deze vergaderingen worden voorbereid door het Dagelijks bestuur bestaand uit voorzitter, 

secretaris en penningmeester. De bestuursvergaderingen zijn niet openbaar. Er vindt 

verslaglegging plaats door de secretaris. De verslagen zijn niet openbaar. Om toch enig inzicht te 

geven waarmee het bestuur bezig is, wordt in het Bulletin, onder de kop “Van de bestuurstafel”, in 

het kort een beschrijving van de afgelopen periode gegeven. 

 

Inbreng en besluitvorming door de leden 

 

Alle leden hebben te allen tijde het recht om het bestuur gevraagd of ongevraagd van advies te 

dienen. Mogelijk is dit niet bekend want er is in het verslagjaar weinig of geen gebruik van 

gemaakt. 

 

Dan zijn er twee officiële momenten waarop de leden zich kunnen uitspreken over het beleid van 

het bestuur. Dit zijn de twee Algemene Ledenvergaderingen, Voorjaarsvergadering en 

Najaarsvergadering genoemd.  Voor het bestuur is dit een moment om voorstellen te doen en 

stukken voor te leggen ter goedkeuring of instemming. Op 25 maart en 28 oktober hebben deze 

vergaderingen plaatsgevonden. 
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Besluiten die in deze vergaderingen door de leden zijn genomen.  

 

Voorjaarsvergadering 25 maart 

 Vaststellen van het verslag van de Najaarsvergadering van 13 november 2014; 

 Herbenoeming van de drie aftredende bestuursleden; 

 De vergadering besluit akkoord te gaan met het voorstel van de Kascontrolecommissie 

om de penningmeester te dechargeren voor het financiële boekjaar; 

 

Najaarsvergadering 28 oktober 

 Vaststellen van het verslag van de Voorjaarsvergadering van 25 maart 2015; 

 De vergadering gaat akkoord met het uitstellen van de begroting naar 2016; 

 De vergadering gaat akkoord met een ongewijzigde contributie. 
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Informatie    

 

Het bestuur probeert alle informatiekanalen te gebruiken die representatief zijn voor de 

doelgroep en die betaalbaar en haalbaar zijn.  

 

Bulletin 

Het belangrijkste informatiekanaal voor onze vereniging. Het Bulletin verscheen elf keer in het 

afgelopen jaar. Het wordt bezorgd op ruim 1450 adressen. Er zijn 40 wijken die elk een vaste 

bezorger hebben. De organisatie en coördinatie hiervan ligt in de handen van de heer Theo 

Theijssen en zijn team van medewerkers. Bij de distributie voor de bezorgers zijn drie personen 

betrokken, de heren Theijssen, Van de Burgt en Rovers.  

Om het Bulletin bij de mensen te krijgen moet het ook nog geschreven worden. Hiervoor is de 

redactiecommissie verantwoordelijk. Zij komen ongeveer twee weken voor het verschijnen van 

het Bulletin bijeen om de inhoud te bespreken en vast te stellen. In de loop van het jaar is de 

samenstelling van de redactie gewijzigd. Dit heeft te maken met de nieuwe opzet en lay-out van 

ons blad. Hoofdredacteur is Nico Vreeswijk en de opmaak wordt verzorgd door Peter Rovers.  

 

Bulletin digitaal 

Het Bulletin is ook digitaal beschikbaar. Iedereen met een geldig e-mailadres ontvangt dit 

automatisch. Het kost niets en het digitale Bulletin komt ongeveer een week eerder uit dan het 

papieren. Naast het digitale Bulletin ontvangt men toch nog het papieren exemplaar. Het Bulletin 

is overigens ook te bekijken op onze website. 

 

Website 

Sinds 2009 heeft onze vereniging de beschikking over een moderne en interactieve website. Te 

vinden op: www.wijnuveghel.nl 

Deze site is voor en van de leden. Elk lid heeft de mogelijkheid informatie of artikelen te plaatsen. 

Dit kan alleen via de webmasters omdat zij de toegang en de kennis hebben om de site te 

onderhouden. 

Het afgelopen jaar hebben we de site intensief gebruikt voor het inschrijven van activiteiten en 

cursussen. Samen met het digitaal inschrijven is het betalen via een machtiging flink toegenomen. 

Het is de bedoeling van het bestuur om het contante geld zoveel mogelijk uit te bannen. Leden 

moeten vaak geld gaan pinnen, betalen voor een activiteit en daarna moet het weer gestort 

worden. Zowel kosten voor het lid als de vereniging. De webmasters zijn: de heer Theo Theijssen 

en de heer Willie Rovers. 

 

Mooi Veghel krant 

In 2015 hebben we contact opgenomen met de uitgevers van deze krant. Er is een afspraak 

gemaakt dat wij wekelijks een stukje kunnen aanleveren. We willen dit graag verder uitbouwen. 

http://www.wijnuveghel.nl/
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Activiteiten voor leden 

 

Ook dit jaar is het weer gelukt een tweetal nieuwe activiteiten op te starten. Dit is Samen feestelijk 

uit eten, die in 2015 drie keer feestelijk uit zijn geweest bij drie Veghelse restaurants. Het aantal 

leden groeide door het jaar van 16 naar 26.   

De andere activiteit is Bowlen. Elke maand een middag spelen in het bowlingcentrum de Blauwe 

Kei. Alleen wanneer men deelneemt betaalt de deelnemer € 5,00. Er is geen verplichting om elke 

maand deel te nemen. 

De wandelgroepen groeide ook uit hun jasje, Daarom hebben de wandelaars besloten een nieuwe 

wandelgroep voor 15 kilometer te vormen. Hierdoor neemt de druk bij de 10 kilometer af. 

 

Hieronder een beknopte samenvatting van de activiteiten. 

 

Cultuur en reizen   Manager: de heer Loek Schaareman 

 

Cultuur 

Vanaf 1 januari 2015 een activiteit van Wijnu Veghel en staat open voor alle leden van onze 

vereniging. Afhankelijk van de geplande cultuuractiviteit wordt een bijdrage gevraagd. Wil men 

deelnemen aan een van de activiteiten dan moet men zich vooraf inschrijven. De inschrijfdagen 

worden tijdig in het Bulletin bekend gemaakt. In het jaar 2015 heeft het volgende 

plaatsgevonden: 

 18 maart  Bezoek Venlo en Schloss Moyland  44 deelnemers 

 13 mei   Bezoek aan Geertruidenberg   38 deelnemers 

 15 juli   Bezoek aan de Veluwezoom   52 deelnemers 

 23 september  Bezoek Roermond    26 deelnemers 

 11 november  Lezing Dhr. Toon Verbeek   41 deelnemers 

 

Dagreizen 

Een activiteit waar ieder lid van onze vereniging aan kan deelnemen. Men hoeft daarvoor geen lid 

te zijn van een reisvereniging binnen de Wijnu Veghel. In ons Bulletin en op onze website vindt u 

alle informatie over het reisdoel, wat er is inbegrepen en natuurlijk wat het gaat kosten. Het is wel 

verplicht u vooraf in te schrijven. Het bedrag, eventueel in termijnen, wordt dan via een 

automatische incasso geïnd. 

 

In 2015 werden de volgende reizen gemaakt: 

 

 21 april  Voorjaarsreis naar Helmond en Soerendonk  52 deelnemers 

 17 juni  Zomerreis naar Leerdam en Leerbroek   53 deelnemers 

 01 juli  Zomerreis naar Leerdam en Leerbroek   53 deelnemers 
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Meerdaagse reizen 

Dit is ook een activiteit die is aangeboden door de gezamenlijke Veghelse KBO Afdelingen. 

Hiervoor geldt hetzelfde als voor de dagreizen. Ook deze activiteit valt vanaf 1 januari 2015 

geheel onder verantwoordelijkheid van Wijnu. 

In 2015 gingen de reizen naar: 

 

 4 tot 9 mei       Zeddam    38 deelnemers 

 7 tot 13 september Bad Soden    19 deelnemers 

 

 

 

 

Thema’s en ontspanningsactiviteiten  Manager: Mevrouw Rini van den Brand 

         Mevrouw Ria van den Broek 

         Mevrouw Gré van Erp  

 

 

Themabijeenkomsten 

Iedere eerste maandag van de maand is gereserveerd voor een themamiddag. Onze commissie 

probeert elke maand een interessant thema aan te dragen. De toegang is gratis en een kop koffie 

of thee wordt door onze vereniging aangeboden. Tijdens de zomerperiode worden de 

themamiddagen vervangen door excursies in en om Veghel. 

De volgende themabijeenkomsten en excursies hebben plaatsgevonden: 

 

 5 januari  Voorlichting notaris   75 deelnemers 

 2 februari  Voorlichting Artrose   80 deelnemers 

 2 maart  Informatie diëtiste   80 deelnemers  

 9 april   Opfriscursus verkeer   65 deelnemers 

 6 mei   Bezoek Siemei museum  45 deelnemers 

 1 juni   Excursie bij een Imker   45 deelnemers 

 6 juli   Bezoek Emaille museum  18 deelnemers 

 3 augustus  Bezoek Religieus museum   12 deelnemers 

 7 september  Excursie Drukkerij Bek   50 deelnemers 

 5 oktober  Veilg thuis in eigen huis  45 deelnemers 

 2 november  Voorlichting DigiD   80 deelnemers 

 7 december  Informatie over Reiki   30 deelnemers 

 

Andere activiteiten: 

 11 mei   Bedevaart Handel   96 deelnemers 

 1 oktober  Dag van de ouderen   72 deelnemers 

 23 november  voorlichting 65+   19 deelnemers 

 21 december  Kerststukjes maken     3  deelnemers 
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Ontspanningsactiviteiten 

Onze vereniging biedt de leden veel mogelijkheden ontspannend en soms inspannend bezig te 

zijn. De meeste activiteiten zijn wekelijks andere twee wekelijks. Andere zijn seizoengebonden 

zoals het fietsen, scootmobielen en Jeu de Boules. In het Activiteitenreglement is opgenomen dat 

de deelnemer aan de activiteit lid moet zijn van Wijnu Veghel. Voor een paar keer, om kennis te 

maken met de activiteit, kan daarvoor ontheffing verleend worden. Uiteraard kunnen ook 

gastleden aan de meeste  activiteiten deelnemen. Alle activiteiten vallen onder de 

verantwoordelijkheid van het Algemeen Bestuur. 

 

Biljarten 

Contactpersoon: De heer P. de Koning 

 

Om deel te nemen aan het biljarten moet men ook lid worden van de biljartclub. De 

jaarcontributie bedraagt € 15,00. Dit heeft vooral te maken met de diverse competities en 

toernooien. Biljarten kan bijna de hele week door. Hiervoor hebben we een speciale afspraak met 

Vivaan. 

Wanneer op tijd de informatie is aangeleverd worden alle wedstrijden vermeld in het Bulletin. 

Ook op onze website worden regelmatig standen geplaatst. 

 

Het bestuur van de Biljartclub JGOG bestaat uit: 

Voorzitter/secretaris  De heer P. de Koning 

Penningmeester  De heer M. Raaijmakers 

Wedstrijd secretaris  De heer P. Kremers  

Lid    De heer H. van de Burgt  

 

 

Bridge 

Contactpersoon: De heer J. van Boxmeer ( tot 22 februari) 

   Mevrouw T. Posthumus (vanaf 22 februari) 

De Bridgeclub is de grootste vereniging binnen onze KBO Afdeling Veghel en telt ruim tachtig 

leden. Er wordt elke vrijdagmiddag bridge gespeeld in de Peppelhof. Ook hiervoor moet men zich 

eerst aansluiten bij de Bridgeclub. Gezien de ruimte in de Peppelhof zitten zij met ongeveer 80 

leden aan hun top. Er wordt, zo nodig, een wachtlijst gehanteerd. Er wordt verwacht van de leden 

dat ze een bridgepartner hebben. In 2015 betaalde men een bijdrage van € 25,00. 

 

Het bestuur van de Bridgeclub is als volgt samengesteld: 

Voorzitter  De heer J. Simons 

Secretaris  De heer J. van Boxmeer (overleden 22 februari) 

   Mevrouw T. Posthumus  

Penningmeester De heer L. van de Bogaert 

Lid   Mevrouw J. van der Heijden 

Lid   Mevrouw J. van Huijgevoort 
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Countrydansen 

Contactpersoon: mevrouw I. de Prest 

 

In het kader van het Activiteitenreglement heeft het bestuur een samenwerkingsovereenkomst 

gesloten met de onderneming Ine de Prest. Deze samenwerking houdt in dat zij exclusief voor 

Wijnu leden op woensdagochtend twee dansgroepen begeleidt. De organisatie en de financiële 

afwikkeling zijn in handen van mevrouw De Prest en wij stellen de ruimte beschikbaar. 

Het afgelopen jaar namen ongeveer veertig personen deel aan het countrydansen. 

 

Fietsen 

Commissieleden: De heer H. Timmermans 

   De heer A. van den Aker 

  

De twee fietsgroepen zijn alweer flink gegroeid, steeds meer leden willen een beetje actief 

genieten van de mooie omgeving rondom Veghel. De groepen vertrekken een half uur na elkaar 

en nemen ieder een eigen route. Dit om te voorkomen dat het te druk wordt op het rustpunt en 

er lange wachttijden ontstaan.  

 

De fietstochten worden georganiseerd in de periode van april tot oktober. In het seizoen 2015 

zijn er 26 tochten geweest met elk twee groepen. Het jaar werd traditioneel afgesloten met een 

etentje, waar een groot aantal fietsers aan deel genomen heeft.  

 

Fotogroep Zooomm 

Contactpersoon: De heer Peter Rovers 

 

Elke tweede maandag van de maand komen de leden van de fotogroep bij elkaar. Soms een stuk 

theorie maar altijd het bespreken van de foto’s die de leden gemaakt hebben. Een paar keer per 

jaar trekt me er op uit om op “locatie” foto’s te maken.  

Op zaterdag 28 en zondag 29 november heeft fotogroep Zooomm meegedaan met het 

Fotofestijn Meierijstad. Vijf fotoclubs uit Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode presenteerde foto’s 

van hun leden. Iedere vereniging in een ander weekend.  

Meer dan 300 bezoekers telde de foto-expositie van Zooomm. Vele kwamen uit de Meierijstad en 

zelfs uit Eindhoven. Vol trots werden de complimenten in ontvangst genomen. Het was een 

geweldig weekend, dat samen met de partners van de leden, op een gezellige wijze werd 

afgesloten in restaurant Sax en Jazz. 
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Jeu de boules 

Contactpersoon: De heer Piet Peters 

 

Deze buitenactiviteit is vol enthousiasme voortgezet in 2015. Er zijn goede afspraken gemaakt 

met het bestuur van de Bloemenwijk over het gebruik van de banen en de kantine. Het aantal 

leden is flink gegroeid en dat kan weleens problemen gaan opleveren bij de bezetting van de 

banen. Misschien behoort het spelen op een avond ook tot de mogelijkheden. 

Omdat het een buitenactiviteit betreft wordt er gespeeld van april tot oktober. De heer Piet Peters 

heeft een wedstrijdelement toegevoegd waardoor aan het einde van het jaar de best scorende 

man en vrouw bekend gemaakt kunnen worden. Het is niet noodzakelijk daarvoor iedere 

donderdag aanwezig te zijn. Er zijn zes banen beschikbaar.  Een eigen bijdrage werd in 2015 niet 

gevraagd. 

 

Kienen 

Commissieleden: Mevrouw W. Simons 

    

Deze activiteit blijft populair onder onze leden. Iedere eerste en derde woensdag van de maand is 

de Peppelhof vol bezet met enthousiaste kieners. Iedereen, die lid is, kan meedoen en op een van 

de dagen binnenlopen. Kienkaarten moet men kopen voor € 1,00 per stuk. Ze blijven de hele 

middag geldig. 

Het bestuur is samen met mevrouw Simons op zoek gegaan naar een extra ondersteuning. Deze 

is gevonden in de persoon van de heer T. Ketelaars 

 

Koersbal 

Commissieleden: De heer A. van de Tillaart 

   Mevrouw L. van Asseldonk 

 

Koersbal, een balspel dat binnen wordt gespeeld, is uitermate geschikt voor leden die 

weersonafhankelijk met een wat rustigere sport bezig willen zijn. De wedstrijden worden gespeeld 

op dinsdagmiddag in de Peppelhof rond de klok van half vier. De groep bestaat uit 10 tot 12 

leden. Er is nog plaats voor nieuwe beoefenaars. Er hoeft geen eigen bijdrage betaald te worden. 

 

Koor Cantabilé 

Contactpersoon: Mevrouw J. van den Broek 

 

Het koor, met hun enthousiaste dirigent, repeteert op dinsdagmiddag in de Peppelhof. Naast 

oefenen treden ze ook regelmatig op.  

 

Het bestuur bestaat uit de volgende personen: 

Voorzitter  De heer A. Hazelberg 

Secretaris  Mevrouw J. van den Broek 

Penningmeester Mevrouw P. van Veghel 

Lid   Mevrouw H. Sledsens 

Lid   Mevrouw Rike 
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Scootmobiel 

Commissieleden: De heer T. Theijssen 

   Mevrouw C. van den Brand 

 

Deze activiteit bestaat vanaf 2010. Voorzichtig gestart maar steeds enthousiaster geworden 

hebben de heer en mevrouw Bekkers de leiding tijdens de tochten op zich genomen.  In 2015 is 

er iedere twee weken een tocht geweest. In totaal is men 20 keer er op uit getrokken. De totaal 

afgelegde afstand was ruim 650 kilometer. Het seizoen loopt van april tot en met september.    

 

Sjoelen 

Commissieleden: De heer A. van Houtum 

   Mevrouw G. van Erp 

 

Een gezelschapsspel voor de een maar een sport voor de ander. Individueel maar toch in 

teamverband. De maandagavond is gereserveerd voor de ongeveer vijftien leden. Er kan gespeeld 

worden op zeven bakken. In 2015 zijn er een paar leden bijgekomen, waardoor het weer gezellig 

vol is op de maandagavond. Een eigen bijdrage wordt niet gevraagd. 

 

Toneel 

Commissieleden: Mevrouw C. van den Brand 

   De heer J. van Hommel 

 

De Toneelclub, “Nooit te Oud” repeteert wekelijks in de Hertoghof. Op woensdagmiddag vanaf 

twee uur kunt u daar eens een kijkje nemen, misschien is “toneelspelen” in teamverband ook wel 

iets voor u. Er wordt geen eigen bijdrage gevraagd.  

De opvoering voor onze eigen vereniging Wijnu in het Danscentrum van den Burgt was een groot 

succes. Ook dit jaar weer  twee voorstellingen. Een in de middag en de andere op de avond. Beide 

voorstellingen werden zeer goed bezocht. Niet alleen de spelers worden steeds beter. Ook het 

decor en het geluid zijn perfect geregeld. We verwachten steeds meer van onze spelende leden. 

Dit jaar het stuk: “Hebben, hebben, hebben”.  Een verhaal waaruit maar weer eens blijkt dat er 

veel vrienden zijn als men denkt dat er iets te halen is. Dat iedereen heeft genoten bleek wel uit 

het applaus en de complimenten die de spelers ontvingen. Het stuk is in totaal tien keer 

opgevoerd. 

 

  

Wandelen 

Commissieleden: De heer W. Timmermans 

   Mevrouw C. van den Brand 

 

Het blijft een van de meest aantrekkelijke activiteiten. De groei zette zich ook door in 2015. In 

verband met de veiligheid moest er iets gebeuren. De wandelaars zelf kwamen met de oplossing. 

Een nieuwe afstand van 15 kilometer werd wekelijks toegevoegd. Er waren voldoende 

enthousiaste mensen om deze groep te gaan begeleiden. Hierdoor wordt de groep 10 kilometer 
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wat kleiner en meer overzichtelijk. De groepen van 5, 10 en 15 kilometer wandelen elke maandag 

met in totaal ongeveer 100 deelnemers. Iedere derde dinsdag van de maand vertrekt de 20 

kilometer groep vanaf het Stadhuisplein met auto’s naar hun startplaats.  

 

 

Cluster Opleiding en cursussen  manager:  de heer Jan Neggers 

 

In het verslagjaar is de opstart van IPad en Tablet cursussen voortgezet. Daarnaast zijn er diverse 

andere cursussen en trainingen geweest. Een groot deel van het jaar 2015 is de heer Louis van 

Veghel naast de heer Neggers opgetreden als uitvoerder en organisator.  

Een opgave van de cursussen en trainingen: 

Januari  AED beginners   13 deelnemers 

  AED herhaling   13 deelnemers 

  IPad vervolg   25 deelnemers 

  Tablet vervolg     7 deelnemers 

Februari EHBO bij kinderen    6 deelnemers 

  Introductie IPad en Tablet 12 deelnemers 

  IPad basis   17 deelnemers 

  Tablet basis   16 deelnemers 

September Introductie IPad  12 deelnemers 

  Introductie Tablet    4 deelnemers 

  IPad basis   15 deelnemers 

  Tablet basis     8 deelnemers 

November AED herhaling   22 deelnemers 

  Veilig vallen   10 deelnemers 

 

 

Cluster Pastorale zorg/lief en leed manager: mevrouw Ria van den Broek 

       mevrouw Rini van den Brand 

       mevrouw Gré van Erp 

Coördinatie lief en leed    mevrouw Rina van der Heijden 

 

Onze vereniging Wijnu is gebaseerd op een christelijke grondslag. Samen hebben we dit in het 

afgelopen jaren geprobeerd zichtbaar te maken door ons beleid en de taken die we gezamenlijk 

uitvoeren. We hebben getracht onze identiteit te laten uitkomen in de volgende activiteiten. 

 

Bedevaart 

De bedevaart naar Handel wordt jaarlijks door een van de afdelingen in de Gemeente Veghel  

georganiseerd. Samen met deze afdelingen trekken we naar Handel. Ieder op zijn eigen manier. 

Sommigen lopend zoals dat vroeger de gewoonte was anderen stapten op de fiets; weer anderen 

namen de auto omdat ze niet meer zo goed ter been zijn. De bedevaart vond plaats op maandag 

11 mei. Dit jaar was de groep lopers groter omdat het mede gezien werd als een training voor de 

Vierdaagse van Nijmegen. In totaal waren 96 leden van onze afdeling aanwezig.  
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Allerzielenviering 

Zoals gebruikelijk vond de Allerzielenviering weer plaats in de kapel van de zusters 

Franciscanessen. Een spirituele omgeving die uitermate geschikt is om even stil te staan bij onze 

overleden leden van het afgelopen jaar.  De viering werd opgeluisterd door ons koor Cantabilé.  

Kerstviering 

Dit jaar hebben we de kerstviering gehouden in de Stapperij. Er namen 192 leden aan deel. De 

kerstviering werd opgeluisterd door Cor Swanenberg. Het goede doel van dit jaar was voor zuster 

Dortmans en haar voedselproject in Tanzania.  

 

Zieken en hulpbehoevenden/Jubilea en bijzondere verjaardagen 

Contacten met onze leden staan hierbij voorop. Of dit nu bij een blijde of verdrietige gebeurtenis 

is. Op al deze momenten willen wij aanwezig zijn. De groep leden die deze taak opgenomen heeft 

is gelukkig behoorlijk uitgebreid. De werkgroep wordt geleid door mevrouw Rina van der Heijden. 

Door de bezoeken ontmoet je de mensen in een andere omstandigheid. Toch belangrijk voor de 

sociale contacten, een praatje maken, de tijd nemen om te luisteren naar de mensen kan soms 

leiden tot het waarschuwen van een ouderenadviseur.  

 

Een jaarlijks terugkerend feest is de viering van het jubileum van de zuster Franciscanessen, die lid 

zijn van onze vereniging. Dit jaar werd het bestuur uitgenodigd op 8 oktober om samen met de 

jubilaressen het glas te heffen.  

 

 

 

Werkgroep Huisvesting 

De werkgroep heeft een eigen weg gevolgd, los van Vivaan en gemeente. Er zijn gesprekken 

geweest met Area en de heer Jan van Vucht, directeur Area, persoonlijk. Deze gesprekken hebben 

zij als zeer positief ervaren. Dat gaf de werkgroep nieuwe moed om verder te gaan. Een plan van 

aanpak is opgesteld, een begroting gemaakt en er is goed gekeken naar het gebouw.  

Wij hopen in 2016 het gebouw aan de Wilgenstraat te kunnen gaan betrekken, zowel nummer 15 

als nummer 17. De tijd waarop wordt bepaald door Vivaan die druk doende zijn een ander, 

geschikter onderkomen voor hun nieuwe organisatie ONS welzijn te vinden. 
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Dienstverlening   

 

Vrijwillige Ouderenadviseurs (VOA) 

Onze leden kunnen gebruikmaken van de diensten van de VOA. Zij kunnen er met vragen terecht 

op het gebied van huursubsidie, het aanvragen van bijzondere bijstand, voorzieningen vanuit de 

WMO enz. Uw aanvraag, gesprek blijft tussen u en de ouderenadviseur. Deze adviseurs werken 

samen met Vivaan. Kwantitatieve of inhoudelijke gegevens kunnen wij niet geven omdat we daar, 

in het kader van de privacy, niet over beschikken. 

 

De ouderenadviseurs die onze leden in 2015 hebben bijgestaan zijn: 

 Mevrouw S. Berendes 

 De heer L. van den Broek 

 De heer L. van Grinsven 

 Mevrouw L. Haans 

 Mevrouw M. van Schie 

 

Belastinginvullers 

Bij onze collega afdelingen in de Gemeente Veghel zijn weinig of geen belastinginvullers actief. 

Daarom zijn “onze”  belastinginvullers de regio ingetrokken om een helpende hand toe te steken. 

In 2015 konden we beschikken over zes gecertificeerde personen.  

De belastinginvullers in 2015 waren: 

 De heer J. van Asperen 

 De heer L. van den Broek 

 De heer W. van Bussel 

 De heer Th. Manders 

 De heer W. Verkuijlen 

 De heer F. Vervest 

 

Mevrouw M. van den Broek is, als bestuurslid, de contactpersoon tussen het bestuur en 

belastinginvullers. 
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PR en Communicatie  manager De heer Nico Vreeswijk 

 

Het Bulletin vernieuwd 

Het ledenblad Bulletin verscheen jarenlang maandelijks in 8 pagina's zwart wit. Vanaf januari 2015 

ligt er iedere maand een gerestyled kleurenmagazine van 8 pagina's in de bus van onze leden. Dit 

mooie resultaat hebben we vooral te danken aan de vormgever de heer Peter Rovers. Hij laat de 

redactie anders naar het blad kijken en geeft veel stimulerende adviezen. Bij een evaluatie later in 

het verslagjaar werd de leesbaarheid van het vernieuwde blad hoog geprezen. Om Peters werk te 

verlichten werd  aan het eind van het jaar een oproep gedaan voor  een opmaker die met steun 

van Peter zich dit werk eigen kan maken. Twee reacties kwamen er van onze leden. De heer Cor 

Schol begint in 2016 aan deze uitdaging.  

Ledenwervingsactie opgestart 

In november begon Wijnu een ledenwervingsactie onder de doelgroep 50+ers. Daarvoor werd 

eerst in de nieuwe huisstijl een aantrekkelijke wervingsfolder ontwikkeld. Samen met exemplaren 

van Bulletin en Ons en vergezeld van een persoonlijke uitnodigingsbrief werden pakketjes 

samengesteld en overhandigd aan belangstellenden. Eerst in wooncomplexen waar veel senioren 

wonen, later ook bij verenigingen en netwerken van de bestuursleden. Aan het eind van het jaar 

waren al 40 nieuwe leden aangemeld. De actie loopt nog door in 2016.  

Berichten in huis-aan-huisbladen 

Met de werkgroep PR en communicatie werd enkele keren besproken hoe onze 

seniorenvereniging zich naar buiten toe kan profileren met name in de lokale bladen. Op dat vlak 

deden zich verschuivingen voor. Werd eerder in de Veghelse Krant maandelijks een halve pagina 

met seniorenberichten gevuld, na het faillissement van drukkerij De Winter moest naar andere 

publicatiemogelijkheden omgekeken worden. De Mooi Veghel Krant bood gelukkig een goed 

alternatief en er ontstond met de heer en mevrouw Dekker een prettige samenwerking. Zoveel 

mogelijk wekelijks worden onze berichten opgenomen, vaak met foto en logo. Om de 

naamsbekendheid te vergroten is het nieuwe logo van Wijnu  erg belangrijk. Met dat doel werden 

er ook zogenaamde banners gemaakt die bij vergaderingen of andere activiteiten goed zichtbaar 

zijn opgesteld.      

Website en digitale nieuwsbrief 

Nu ook veel senioren, mede door onze cursussen, digitaal wegwijs worden, is het zaak ons 

verenigingsaanbod breed op het scherm te tonen. Bovendien kunnen veel administratieve 

handelingen zoals aanmeldingen voor cursussen of voorstellingen digitaal worden afgehandeld. 

Daarom ondergaat de site www.wijnuveghel.nl  voortdurend vernieuwing en uitbreiding. Aan de 

leden wordt verzocht hun e-mailadres door te geven, op dit punt kan nog veel aan efficiency 

worden gewonnen. De medewerking van de heer Louis van Veghel als coördinator van met name 

digitale cursussen is veelbelovend gebleken.  

Tenslotte werd bij actueel nieuws een aantal malen de digitale Nieuwsbrief uitgebracht, een 

welkome aanvulling van het Bulletin.
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Leden- en deelnemersadministratie 

 

Als we het in dit onderdeel over leden hebben dan bedoelen we ook deelnemers, gastleden en 

Ereleden.  Deelnemers zijn personen die meedoen aan onze activiteiten maar geen lid van KBO 

Brabant zijn. 

 

De kleine opleving die we zagen in 2014 heeft zich niet voortgezet in 2015. Het aantal leden is 

weer afgenomen. Eind 2015 is een wervingscampagne op touw gezet en lijkt vruchten af te 

werpen.  

 

              

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Vrouwen 656 746 920 1043 1130 1244 1228 1236 1198 1168 1147 1147 1141 

Mannen 339 413 522 595 655 732 723 728 683 675 662 672 663 

Totaal 995 1159 1442 1638 1785 1976 1951 1964 1881 1843 1809 1819 1804 

 

 

 

 
 

De verhouding mannen en vrouwen is dit jaar precies gelijk gebleven.. Het percentage vrouwen 

staat op 63%. Voor de mannen is dat 37%.  
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Het verloop 

 

Het afgelopen jaar hebben we een afname van 15 leden gehad. Tegenover 117 uitgeschreven 

leden stonden 102 nieuwe aanmeldingen.  

 

Uitgeschreven leden:     Nieuwe aanmeldingen 

 

 

 

 

 

 

 

Er hebben minder leden hun lidmaatschap opgezegd, dat is gunstig. Daar tegenover staat dat we 

5 leden hebben moeten uitschrijven omdat ze, na herhaalde verzoeken, hun contributie niet 

hebben betaald. We zien ook dat er 20 leden meer overleden zijn dan in 2014. Een verlies van 117 

leden is moeilijk goed te maken. 

De verhouding mannen en vrouwen bij de nieuwe leden is uitgedrukt in een percentage 32% 

mannen en 68% vrouwen.  

 

De nieuwe leden vallen in de volgende leeftijd categorie: 

 

 M V Totaal 

70+ 13 26 39 

65-70 11 20 31 

60-65 6 16 22 

55-60 2 5 7 

50-55 1 2 3 

Totaal 33 69 102 

 

 

Samenstelling leden en deelnemers 

Op 31 december 2014 was de samenstelling van onze leden en deelnemers als volgt: 

 

 2015 

Leden 1437 

Ereleden 1 

Gastleden 24 

Deelnemers 342 

Totaal 1804 

 2014 2015 

Mannen 54 33 

vrouwen 76 69 

Totaal 130 102 

Reden 2014 2015 

Opzegging 34 24 

Overlijden 51 71 

Verhuizing 8 17 

Royement 7 5 

Totaal 100 117 
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De gemiddelde leeftijd 

 

De gemiddelde leeftijd van onze vrouwelijke leden is 75,1 jaren, wat lager dan in 2014.  Voor de 

mannelijke leden is deze 74,8 jaren. Dit betekent een afname van 0,2 jaar.  

Van 14 mannen en 28 vrouwen weten we geen geboortedatum. Deze hebben we dan ook niet 

mee kunnen nemen in onze berekeningen. 

 

In 2014 hadden we nog een 103-jarige dame in ons midden. Aan het einde van 2015 is het 

oudste vrouwelijke lid “slecht” 97 jaar. De oudste man is 95 jaar. 

 

 50+ 60+ 70+ 80+ 90+ onb 

Mannen 9 148 288 187 17 14 

Vrouwen 22 262 449 324 56 28 

Totaal 31 410 737 511 73 42 

 

In de tabel hebben we onze leden verdeeld in een vijftal leeftijdsgroepen. Als er staat 60+ dan is 

dit de categorie waar de personen van 60 tot en met 69 jaren zijn ingedeeld. Hieronder nog eens 

dezelfde getallen maar nu in een grafiek weergegeven.  
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In bovenstaande cirkeldiagrammen nog eens grafisch weergegeven de verdeling in leeftijd 

groepen. 

 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

50+ 48 41 41 38 32 31 

60+ 499 486 444 448 441 410 

70+ 843 801 779 748 757 737 

80+ 460 469 483 480 500 511 

90+ 56 50 62 69 71 73 

 

In de tabel hebben we de leeftijd groepen van de afgelopen vier jaren naast elkaar gezet. Om de 

verhoudingen goed te interpreteren moet rekening gehouden worden met een aantal jaren 

daling van het leden aantal.  

 

 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Mannen 74,1 74,2 75,0 75,3 75,0 74,8 

Vrouwen 74,5 74,8 75,7 75,7 75,5 75,1 

Totaal 74,4 74,5 75,5 75,6 75,4 75,0 

 

In deze tabel de ontwikkeling van de gemiddelde leeftijd van onze leden/deelnemers.  

Hieruit valt op te maken dat de aanwas van 102 nieuwe leden en het overlijden van een paar 

leden op leeftijd de gemiddelde leeftijd wat gedrukt heeft.  
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Financiële gegevens 

Het jaar 2015 heeft weinig verrassingen opgeleverd. 

Het jaar hebben we kunnen afsluiten met een positief resultaat van € 8.038,11.  

 

In het kader van openheid en transparantie geven wij in dit deel van het jaarverslag een inzage in 

de diverse posten van de boekhouding.  

 

 

Post 1100/1110 Rabobank 

Deze saldi zijn het resultaat van de betalingen en ontvangsten over het jaar 2015. 

Het betreft zo’n 600 mutaties die we hier niet verder specificeren, maar komen in grote lijnen 

weer terug in de diverse posten die worden toegelicht. 

 

Post 1300 Debiteuren 

Diverse personen over 2015: incasso 25-1/24-2-2016     €   872,50 

Rabo rente spaarrekening 2015    €   460,03 

KBO Brabant. Te ontvangen support-actie   €     22,00 

1300 Totaal Debiteuren                  €  1.354,53 

Post 1310 Vooruitbetaalde bedragen 

Voorschotbetaling R. v.d. Heijden en S. Ang  €  100,00   

EMTE Veghel vooruitbetaald voor kienen 2016  €  239,40 

1310 Totaal Vooruitbetaalde bedragen                €    339,40 

 

Boekjaar 2015             Beginbalans     

Activa           Passiva 

1 Inventaris  €             00,00   900 Eigen vermogen  €      53.195,20 

1100 
Rabo bet. rek. 

NL26 RABO 0153 3022 67 
 €           456,83 

  
1400 Crediteuren  €           481,48  

1110 
Rabo spaarrek.  

NL13 RABO 0153.3143 021 
 €      67.000,00  

  
1410 

Vooruit ontvangen 

bedragen 
 €        1.838,00  

1300 Debiteuren  €           830,01    1800 Reserveringen  €      13.301,68  

 1310 Vooruitbetaalde bedragen  €           529,52      

  Totaal  €      68.816,36      Totaal  €      68.816,36 

Boekjaar 2015           Eindbalans     

Activa           Passiva 

1100 
Rabo bet. rek.  

NL26 RABO 0153 3022 67 
 €            17,03  

  
 800 Reserveringen  €       15.931,20 

1110 
Rabo spaarrek.  

NL13 RABO 0153.3143 021 
 €      73.500,00  

  
900 Eigen vermogen  €       58.809,34 

1300 Debiteuren  €        1.354,53    1400 Crediteuren  €            456,42  

1310 
Vooruitbetaalde bedragen  €           339,40 

 
1410 

Vooruit ontvangen 

bedragen 
 €              14,00  

  Totaal  €      75.210,96      Totaal  €       75.210,96 
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Post 1400 Crediteuren 

Rabobank kosten bank 4e kwartaal 2015   €     109,22     

Vivaan te betalen nota’s    €     318,80 

Diverse personen     €       20,00 

PostNL antwoordstukken    €         8,40 

1400 Totaal Crediteuren          € 456,42 

 

Post 1410 Vooruit ontvangen 

Senioren expo januari 2015    €        14,00 

1410 Totaal  Vooruit ontvangen             €       14,00 

 

Post 1800 Reserveringen 

Stand per 1-1-2015 

Reservering jubileum     €   4.300,00  Herverdeeld in 2015 

Reservering aanschaf computers   €   3.076,03  Herverdeeld in 2015   

Reservering huisvesting    €   6.000,00  Herverdeeld in 2015 

Reservering Toneel        €     -156,75 

Reservering Fotoclub Zooomm    €        82,40  

1800 Totaal  Reserveringen per 1-1-2015           €  13.301,68 

 

Stand per 31-12-2015 

Stand reservering huisvesting 1-1-2015  €    6.000,00 

Herverdeling reserves in 2015     €    7.300,00 

Toevoeging 2015     €    2.500,00 

Stand reserve huisvesting 31-12-2015   €  15.800,00 

Reservering Samen uit eten    €         95,80 

Reservering Toneel        €       245,09 

Reservering Fotoclub Zooomm    €     -209,69  

1800 Totaal  Reserveringen per 31-12-2015           €  15.931.20 

 

900 Eigen vermogen 

De toe- of afname van het eigen vermogen van Wijnu Veghel wordt bepaald door het resultaat 

van het jaar 2015, vermeerderd of verminderd door boekhoudkundige mutaties op het eigen 

vermogen. Eenvoudig gezegd is het eigen vermogen het verschil tussen de bezittingen en de 

schulden van Wijnu.  

 

Eigen vermogen op 1 januari 2015    € 53.195,20 

Herverdeling reserves      €       76,03 

Toevoeging Saldo 2015 voordelig    €    5.538,11 

Totaal 900 Eigen vermogen op 31 december 2015                      € 58.809,34 

 

 

 

Afdeling: Wijnu Veghel 
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Exploitatierekening  

 
  

 gecomprimeerd 2015 2015 2014 

Ontvangsten 
 

Resultaat Begroting Resultaat 

6020 Rente 460,03 750,00 640,71 

6050 Computercursussen 0,00 2.000,00 0,00 

6300 Contributie 44.786,25 44.000,00 44.910,00 

6400 Subsidie 3.442,00 3.500,00 3.388,00 

6900 Diverse baten 2.963,65 50,00 2.698,25 

Totaal ontvangsten 51.651,93 50.300,00 51.636,96 

 
 

   

Uitgaven 
 

   

4000 Huurkosten 5.232,33 6.000,00 4.486,43 

4020 Reiskosten 0,00 200,00 109,20 

4050 Kosten informatievoorziening 6.434,23 5.000,00 5.593,62 

4100 Algemene kosten 1.408,62 2.000,00 1.638,84 

4110 Kosten bank/giro 587,21 500,00 412,18 

4200 Administratiekosten 1.521,74 650,00 784,22 

4250 Vergaderingen 1.580,26 2.500,00 2.343,18 

4270 Vrijwilligers 2.497,50 3.000,00 2.525,00 

4290 Premie ledenwerving 220,77 100,00 6,75 

4300 Activiteiten 1.889,27 3.000,00 1.823,31 

4330 Pastorale zorg/Lief en leed 3.873,02 4.000,00 3.863,53 

4340 Dag voor de ouderen -12,00 0,00 0,00 

4350 Educatie 952,93 1.250,00 1.430,98 

4354 Excursies -169,35 0,00 0,00 

4360 Representatie 211,62 350,00 413,06 

4370 Reizen 43,10 0,00 213,95 

4400 Computercursus voorjaar -254,99 2.000,00 84,15 

4401 Computercursus najaar 143,97 
 

0,00 

4890 Onvoorziene uitgaven 0,00 250,00 519,55 

4900 Afdracht contributie KBO 17.453,59 17.000,00 14.409,87 

Totaal uitgaven 
 

43.613,82 47.800,00 40.657,82 

Resultaat 
 

8.038,11 2.500,00 10.979,14 

Totaal 
 

51.651,93 50.300,00 51.636,96 
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Bestemming van het resultaat:  2015  2014 

Reservering huisvesting   8.000,00                            3.000,00 

Eigen vermogen        __   38,11                            7.979,14  

Totaal  8.038,11                         10.979,14 

 

Ook dit jaar geven wij als bestuur, daar waar mogelijk, een uitgebreide toelichting op de 

afzonderlijke posten van de exploitatierekening 

 

Ontvangsten 

6020 Rente 

De rente is over het gehele jaar 2015. Rabobank betaalt de rente eenmaal per jaar achteraf. Door 

op de lopende rekening niet meer te hebben dan noodzakelijk is, kan onze penningmeester dit 

rentebedrag op de spaarrekening bereiken.  

Rabo spaarrekening rente 2015   €    460,03 

6020 Totaal Rente        €   460,03  

 

6300 Contributie 

Op deze rekening zijn alle ontvangen contributies voor 2015 verantwoord. De contributie op 

jaarbasis is € 25,00 en voor partnerleden € 20,00. Later in het jaar aanmelden betekent een ander 

bedrag. 

6300 Totaal Contributie      € 44.786,25 

  

6401 Subsidie 

6401 Totaal Subsidie van de Gemeente Veghel   €   3.442,00 

 

6900 Diverse baten 

KBO Brabant bijdrage support actie     €       88,00 

Rabobank Clubkascampagne over 2014   €  1.057,69 

Bijdrage opheffing Kring De Leijgraaf    €      354,96 

Bijdrage Kringbudget Veghel     €   1.463,00   

6900 Totaal  Diverse baten           €   2.963,65 

 

Uitgaven 

4000/4003 Huurkosten 

Hierin is opgenomen de huur van De Peppelhof, Hertoghof en Jeu de Boules baan Bloemenwijk.  

4001 Totaal Huur Peppelhof    €   4.232,33 

4003 Totaal Huur Jeu de Boules baan 2014 €      300,00 

4003 Totaal Huur Jeu de Boules baan 2015 €      300,00 

4003 Totaal Huur Hertoghof   €      400,00 

4000/4003 Totaal  Huurkosten           €    5.232,33 
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4050/4051 Kosten Informatievoorziening en bulletin 

4050 Kosten informatievoorziening 

Domeinnaam Zooomm   €       18,74 

Informatieavond WMO 22-6-2015  €     266,90 

Kosten info-posters en banners Wijnu  €     300,81 

4050 Totale Kosten informatievoorziening   €      586,45 

 

4051Bulletin 

Drukkosten Van Meltvoort   € 5.095,42 

Vivaan      €    101,80 

Bindtouw     €    149,20 

Puzzelprijzen     €    330,00 

Onkosten distributie    €    110,10 

Diverse onkosten (Papier, porti, toner)  €      61,26 

4051 Totaal Bulletin       €  5.847,78 

4050/4051 Totaal Kosten Informatievoorziening en bulletin     €  6.434,23  

 

4100 Algemene kosten 

Deze post is bedoeld voor betalingen die niet direct zijn toe te wijzen aan een specifieke 

kostenpost. Ook dit jaar is de onkostenvergoeding voor de bestuursleden, € 100,00 op jaarbasis 

en € 200,00 voor secretaris, penningmeester en ledenadministrateur op de post Algemene kosten 

geboekt. De verhoging met € 100,00 voor de secretaris, penningmeester en ledenadministrateur 

heeft te maken met het intensief gebruik van eigen computer en printer. 

4100 Algemene kosten 

Vergoeding bestuursleden    €  1.300,00 

Stickers ledenvoordeelpas     €        92,87 

Diversen (sleutels bijmaken kast)   €        15,75 

4100 Totaal Algemene kosten     € 1.408,62  

 

4110 Kosten bank 

Wanneer de penningmeester gebruik maakt van Internet bankieren, bijvoorbeeld om incasso-

opdrachten te geven voor contributie of cursussen, moeten we daar een klein bedrag voor 

betalen. Gelukkig zijn er steeds meer leden die overstappen naar een automatische incasso. 

De kosten voor de rekeningen bij de RABO van het koor Cantabilé, biljartclub JGOG, Bridgeclub 

en Reizen worden vergoed door het bestuur.  

4110 Kosten bank 

Kosten 1e kwartaal 2015    €    163,95 

Kosten 2e kwartaal 2015    €     141,41 

Kosten 3e kwartaal 2015    €     122,48 

Kosten 4e kwartaal 2015    €     160,87 

Opbrengsten acceptgirokaarten   €       -1,50 

4110 Totaal kosten bank       €  587,21 
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200 Administratiekosten 

Hierop worden de kosten geboekt die te maken hebben met de administratie van WIJnu Veghel. 

U moet hierbij denken aan kantoorartikelen, computer benodigdheden zoals papier en inkt en 

niet te vergeten postzegels. Hierbij de specificatie: 

4200 Administratiekosten 

Declaratie secretaris     €    274,45 

Declaratie penningmeester    €      28,86 

Declaratie bestuursleden papier en cartridges  €      81,30 

Ledenadministratie partnerpassen   €      84,78 

Ledenadministratie toner, papier   €    308,61 

Ledenadministratie enveloppen   €    181,50 

Schellen Jaarverslag 2014    €    287,24 

PostNL Antwoordstukken    €    275,00 

4200 Totaal Administratiekosten            €      1.521,74 

 

4250/4251/4252/4353 Vergaderingen 

Hierop worden de kosten voor de Algemene ledenvergaderingen als ook de 

bestuursvergaderingen en werkgroep-vergaderingen geboekt. De ledenvergaderingen zijn 

gehouden in De Stapperij.  

4251 Totaal Bestuursvergaderingen Algemeen Bestuur  €    293,50 

4252 Ledenvergaderingen 

Voorjaarsvergadering    €    678,80 

Najaarsvergadering    €    566,26 

4252 Totaal Ledenvergaderingen     € 1.245,06 

Vivaan Kring Leijgraaf    €      10,00 

Vergadering met Belastinginvullers  €      19,00 

Vergadering met Reizen   €      10,00 

Vergadering met Commissie Huisvesting €        2,70    

4252 Totaal Werkgroep vergaderingen    €      41,70 

4250/4251/4252/4353 Totaal Vergaderingen         €   1.580,26   

 

4270 Vrijwilligers 

4270 Totaal Vrijwilligersmiddag De Stapperij            € 2.497.50 

 

4290 Ledenwerving 

Wanneer onze leden een nieuw lid aanbrengen krijgen zij daarvoor een premie van € 2,25 

Bestuursleden die een nieuw lid aanbrengen ontvangen deze vergoeding niet. 

4290 Ledenwerving 

Premie ledenwerving 11x    €     24,75 

Folder ledenwerving van Meltvoort   €   196,02  

4290 Totaal Ledenwerving           €      220,77 
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4300 Activiteiten 

Hierbij geven we een specificatie van de diverse activiteiten die onze afdeling heeft. Om een 

inzicht te krijgen in het verloop van de kosten hebben we het resultaat van 2014 er ook bij gezet.  

Wanneer u een “-“ ziet staan bij het bedrag dan betekent dit dat het negatieve kosten zijn of 

beter gezegd inkomsten. De inkomsten zijn in dat geval hoger dan de eventuele uitgaven. 

4301/4314    Activiteiten       

           2015             2014 

4301 Kienen  €              128,81  €              -69,22  

4302 Fietsen  €                96,14  €                -5,70  

4304 Koor Cantabile  €           1.200,00   €           1.430,00   

4305 Biljarten  €                45,00     €                   -     

4307 Sjoelen  €                23,40   €               65,00   

4309 Wandelen  €              149,55     €                 2,80     

4310 Bridge  €                79,20   €               81,00   

4312 Scootmobielers  €                28,00   €               23,10   

4314 Jeu de Boules  €              168,32   €             296,33   

4315 Bowlen  €               -29,15  €                   -  

4301/4314    Totaal Activiteiten                               €           1.889,.27            €          1.823,31            

  

Koor Cantabilé 

De kosten van het koor Cantabilé springen eruit. De laatste jaren heeft het bestuur de 

tegemoetkoming voor het koor telkens met € 200,00 afgebouwd.  

Er zijn activiteiten die een “eigen” vereniging of club hebben. De financiën die daar in omgaan zijn 

niet opgenomen in dit overzicht. Het gaat hier om het koor Cantabilé, Biljartclub, Reizen/cultureel 

en de Bridgeclub. 

 

4330 Pastorale zorg/lief en leed 

4331 Totaal Bedevaart Handel Koffie met cake         €    160,00 

4332 Allerzielen 

 Kosten nieuwe boekjes    €        75,25 

 Kosten diversen kaarsjes + dienst  €        30,75 

 Kosten Peppelhof koffie   €        82,00 

4332 Totaal Allerzielen        €   188,00  

4332 Kerst  

De Stapperij     €   3.900,00 

Bijdrage deelnemers               €  -1.810,00 

Goede doel kerstviering Mtinko Tanzania €      500,00 

Opbrengst kerstcollecte t.b.v. Mtinko Tanzania €   -409,06 

Uitgaven optreden Toneelgroep bloemen €      275,00 

Kerststukjes maken    €        19,35        

4332 Totaal Kerst      €   2.475,29    

4334 Ziekenbezoek      €      201,00 

4335 Jubilea/verjaardagen     €      848,73 
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4330/4335 Totaal Pastorale zorg/lief en leed                 € 3.873,02 

 

4340 Dag van de Ouderen 1-10-2015 te Erp, Ter AA. 

4340 Dag van de Ouderen 

Inkomsten      €     138,00  

Uitgaven     €     126,00 

4340 Totaal Dag van de Ouderen        €   -12,00 

 

4350/4352 Educatie en Themamiddagen 

Alle cursussen, trainingen en themamiddagen vallen onder Educatie.  

4350 Educatie 

Cursus AED       €      79,50 

Cursus EHBO bij kinderen     €      95,00 

Cursus Veilig vallen      €      20,00 

Kosten Sena en Buma      €    269,83 

Kosten Seniorweb      €      29,00  

4350 Totaal Educatie        €    493,33 

4352 Themamiddagen 

Themamiddag 05-01-2015   Levenstestament   €      67,60 

Themamiddag 02-02-2015   Reuma/Artrose   €      65,60 

Themamiddag 02-03-2015    Voeding en dieet  €    156,00 

Themamiddag 09-04-2015    Verkeer   €              - 

Themamiddag 05-10-2015  Veilig thuis   €      30,00 

Themamiddag 02-11-2015  Digitale overheid  €      66,00 

Themamiddag 23-11-2015 Consequenties voor de AOW €      14,40  

Themamiddag 07-12-2015 Pendelen en edelstenen €      60,00 

4352 Totaal Themamiddagen      €    459,60  

4350/4352 Totaal Educatie en Themamiddagen     €    952,93 

  

4354 Excursies 

4354 Excursies 

6-5-2015 Museum Siemei, Veghel   €      74,40  

2-6-2015 Imker v.d. Oever, Veghel   €   -100,00 

6-7-2015 Emaillemuseum, Erp    €        5,00 

3-8-2015 Museum Religieuze Kunst, Uden  €      66,00 

15-9-2015 Drukkerij Bek, Veghel    €  -214,75 

4354 Totaal Excursies        €  -169,35 
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4360 Representatie 

Ook dit jaar zijn er uitgaven gedaan voor het afscheid van vrijwilligers die zich jarenlang hebben 

ingezet bij diverse activiteiten.  

4360 Representatie 

Bedankkaarten Schellen    €   108,22 

Foto’s Wandelen met rolstoelers   €     16,20 

Bloemen o.a. decorandi en afscheid   €     38,85 

Diversen representatie o.a. VVV bonnen  €     48,35 

4360 Totaal  Representatie      €   211,62 

 

4370 Reizen 

De eendaagse reizen worden georganiseerd en verantwoord door Wijnu Veghel. 

De meerdaagse reizen vallen vanaf 1-1-2015 ook onder verantwoordelijkheid van Wijnu Veghel.  

Het Cluster is per 31-12-2015 opgeheven. 

4370 Reizen   Ontvangsten Uitgaven  Resultaat  

Seniorenbeurs   €    324,00 €    367,10 €     43,10 

4370 Totaal Reizen                   €     43,10 

 

 

 

 

4400 Computercursussen 

In het voorjaar 2015 is gestart met het geven van computercursussen voor Ipad en Tablet 

    Ontvangsten   Uitgaven  Resultaat 

Cursus voorjaar  €   3.567,86   €   3.312,87 €  - 254,99 

Cursus najaar   €   1.670,00 €   1.813,97 €    143,97 

4400 Totaal Computercursussen                 €  -111,02 

 

4900 Afdracht contributie KBO 

4900 Contributie 

Contributie 2015 KBO Brabant   €  17.453,59 

4900 Totaal  contributie               € 17.453,59 
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Wijnu Veghel Bridgeclub  

De specificatie, met dank aan de penningmeester de heer L.P.J.J. van den Bogaert. 

Beginbalans 2015 
 

  

Activa Passiva 

Bankrekening €     434,50 Eigen vermogen €     179,23 

Spaarrekening €  2.609,73 Reservering lustrum €  2.200,00 

 
 Reservering materiaal €     665,00    

Totaal €  3.044,23   €  3.044,23 

 
 

  

Eindbalans 2015 
 

  

Activa Passiva 

Bankrekening €     87,73 Eigen vermogen €     645,70 

Spaarrekening €  1.622,97 Reservering lustrum €  600,00 

  Reservering materiaal €     465,00    

Totaal €  1.710,70   €  1.710,70 

 

Exploitatierekening         2015     

Ontvangsten      Resultaat    

Contributie    €  2.000,00   

Rente spaarrekening   €        13,24   

Bridgedrive Erp oktober  €  1.395,50   

Totaal ontvangsten      €  3.408,74 

Uitgaven 

Bank/Administratie   €     186,50   

Bridgemateriaal   €     317,75   

Bestuurskosten/attenties  €       86,24   

Clubactiviteiten   €     365,45   

Bridgedrive Erp april prijzen  €     145,00   

Bridgedrive Erp april kosten  €  2.176,00     

Bridgedrives Erp okt prijzen  €     105,33    

Bridgedrive Erp okt kosten                      €  1.360,00   

Totaal uitgaven     €  4.742,27 

Saldo nadelig per 31-12-2015       €  1.333,53 

 

Ten laste van Reservering lustrumfeest  €  1. 600,00 

Aanvulling Reservering materiaal   €     200 ,00 

Toevoeging eigen vermogen    €  -  466,47  
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Eigen vermogen 1-1-2015   €     179,23 

Exploitatiesaldo 2015                    €          -1.333,53 

Reservering lustrumfeest              €            1.600,00 

Reservering materiaal              €      200,00 

Eigen vermogen per 31-12-2015  €               645,70  
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Wijnu Veghel Koor Cantabilé 

Hieronder de financiële gegevens over 2015 van Wijnu Veghel Koor Cantabilé, met dank aan de 

penningmeester mevrouw P.J. van Veghel-Ruijs. 

 

Beginbalans 2015 
 

  

Activa Passiva 

Kas €     106,90 Eigen vermogen €  3.448,50 

Bankrekening €  3.341,60     

Totaal €  3.448,50   €  3.448,50 

 
 

  

Eindbalans 2015 
 

  

Activa Passiva 

Kas €        81,30 Eigen vermogen € 3.629,11 

Bankrekening €  3.547,81       

Totaal €   3629,11   €   3629,11 

 
   

 
   

Exploitatierekening 
2015  

 

Ontvangsten 
Resultaat  

 

Contributie €    830,00  
 

Bijdrage WIJnu Veghel € 1.200,00  
 

Vergoeding zingen €    425,00  
 

Totaal ontvangsten € 2.455,00  
 

Uitgaven 
 

 
 

Vergoeding dirigent € 1.275,00  
 

Bestuurskosten €    500,00  
 

Kopieerkosten €      60,15  
 

Ceciliafeest €    144,20  
 

Algemene kosten €     57,75  
 

Bloemen jubilarissen    
        €    38,90 

 
 

Koffie bij vergaderingen 
         €    36,00 
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Nieuwe koormappen 

         €  162,39 
 

 

Totaal uitgaven € 2.274,39  
 

Saldo Totaal Positief € 180,69   

 
 

 
 

 

Vermogen per 1-1-2015 
 

€ 3.448,50 
 

Exploitatiesaldo 2015 voordelig   € 180,61 
 

Vermogen per 31-12-2015     € 3.629,11 
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Wijnu Veghel Biljartclub J.G.O.G. 

Hieronder de financiële gegevens over het seizoen 2014/2015 van Wijnu Veghel Biljartclub 

J.G.O.G., met dank aan de penningmeester de heer Tiny Raaijmakers. 

 

  

Beginbalans 1-8-2014 
 

  

Activa Passiva 

Bankrekening €  1.171,39 Eigen vermogen €  1.171,39 

Totaal €  1.171,39   €  1.171,39 

 
 

  

Eindbalans 31-7-2015 
 

  

Activa Passiva 

Bankrekening €  1.049,90 Eigen vermogen € 1.049,90 

Totaal €  1.049,90   €  1.049,90 

 
   

Exploitatierekening 
2014/2015   

Ontvangsten 
Resultaat  

 

Contributie €    623,00  
 

Totaal ontvangsten €    623,00  
 

Uitgaven 
 

 
 

VVV-bonnen Libre en Bandstoten  €    40,00  
 

Kosten bank €      30,04  
 

Inschrijfgeld toernooi Venhorst €      30,00   

Vivaan consumptiebonnen €    540,00   

Jans Contributie Team Veghel 1 en 2 €      50,00   

Administratiekosten inkt                                     €      38,45    

Kopieerkosten/papier, postzegels €      19,20  
 

Totaal uitgaven €    758,49  
 

Saldo Totaal Negatief     € 121,49   

   

Vermogen per 1-8-2014 
 

€   1.171,39 
 

Exploitatiesaldo 2014/2015 nadelig   €   -121,49 
 

Vermogen per 31-7-2015     € 1.049,90 
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Wijnu Veghel Reizen/Cultureel. 

Hieronder de financiële gegevens over het jaar 2015 van Wijnu Veghel Reizen/Cultureel, met dank 

aan de heer Loek Schaareman. 

 

Saldo bankrekeningen per 1-1-2015: 

Rekening NL74 RBRB 0694 3939 59          €   7.999,83 

Rekening NL34 INGB 0004 7178 76     €   1.589,92 

Totaal 1-1-2015         €     9.589,75 

 

Reis      Ontvangsten    Uitgaven 

18-3-2015 Venlo    €   2.605,00 €   -2.663,00 €         -58,00 

21-4-2015 Helmond    €   2.725,00 €   -2.482,00 €         243,00  

4-5-2015 t/m 8-5-2015 Zeddam  € 14.415,00 € -14.312,36 €         102,64 

13-5-2015 Geertruidenberg    €   2.160,00 €   -2.164,00 €            -4,00 

17-6-2015 Leerdam     €   2.970,00 €   -3.088,50 €        -118,50 

1-7-2015 Leerdam     €   3.120,00 €   -3.088,50 €            31,50 

15-7-2015 Veluwezoom    €   3.230,00 €   -3.136,40 €            93,60 

7-9-2015 t/m 12-9-2015 Bad Soden (Dld) € 16.503.40 € -16.241,71 €          261,69 

21-9-2015 Roermond    €   1.150,00 €   -1.375,00     €         -225,00 

11-11-2015 Lezing Verbeek   €      380,00 €       355,00 €            25,00  

Kosten bank         €         -187,89 

Ontvangen contributie        €          620,00 

Kosten consumpties Vivaan       €         -206,50 

Afrekening Cluster        €      -5.494,31 

Kosten administratie      

Postzegels       €        138,00 

Vergaderkosten      €          37,16 

Cartridge en ringbanden     €          51,70 

Vergoeding kilometers      €          66,00 

Representatie       €          20,00 

Diversen       €            4,06 

Totaal administratiekosten       €         - 316,92 

Vooruit ontvangen voor Vledder 2016     €           690,00 

Saldo per 31-12-2015        €        5.046,06 

          ============ 

Saldo bankrekeningen per 31-12-2015: 

Rekening NL74 RBRB 0694 3939 59          €   3.307,75 

Rekening NL34 INGB 0004 7178 76     €   1.562,71 

Rekening NL15 RABO 0302 9674 51     €      175,60 

Totaal bankrekeningen per 31-12-2015     €.     5.046,06 

          ===========

  

  



37 

 

Kas controlecommissie Wijnu Veghel 

De commissie bestaande uit de heer F.H.M. Vervest en de heer G.M. Visser hebben op 9 maart 2016 

de financiële administratie en de bijbehorende boekstukken van Wijnu Veghel gecontroleerd ten 

huize van de penningmeester de heer F.C. de Kort en in orde bevonden. Op de Voorjaarsvergadering 

zullen zij voorstellen de penningmeester te dechargeren. 

 

  

Nawoord 

 
Met dit verslag heeft het bestuur getracht een verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid 

van het afgelopen jaar. Tevens is geprobeerd u alle openheid te geven over de financiële 

verantwoording. Het bestuur streeft transparantie, openheid en duidelijkheid na om zo het 

vertrouwen van de leden te krijgen. 

 

In dit verslagjaar hebben we geprobeerd te werken aan onze externe contacten. Binnen het Veghelse 

willen we graag met andere belangenorganisaties, met dezelfde doelgroep, samenwerken. Samen 

staan we sterk, verdeeldheid verzwakt onze positie. 

 

We hebben al eerder gezegd dat onze vereniging niet kan zonder vrijwilligers. Dan kan niet vaak 

genoeg herhaald worden. Gelukkig voelen ook steeds meer mensen zich aangetrokken om een 

steentje bij te dragen. Heel veel dank aan allen die zich het afgelopen jaar ingezet hebben voor onze 

vereniging. Hun steun kan niet gemist worden. Het bestuur rekent ook in 2016 weer op u. 

 

 

Het bestuur 

Maart 2016 
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