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Voorwoord 
Traditioneel zijn we ook het jaar 2018 begonnen met een Nieuwjaarsbijeenkomst en hebben wij 
het jaar afgesloten met maar liefst drie Kerstvieringen. 

En tussen deze twee gezellige en druk bezochte bijeenkomsten hebben er weer heel veel 
activiteiten plaatsgevonden in en rondom ons eigen gebouw Wijnu. Ons gebouw, ja zo mogen wij 
het nu toch wel noemen, heeft nu een volledig jaar in haar nieuwe vorm voor ons ten dienste 
gestaan en na de officiële opening van de tuin, het terras en de Jeu de Boules banen op 6 juli 
mogen we trots zijn op het uiteindelijk bereikte resultaat. Natuurlijk willen we al onze ruimtes in 
goede staat houden en daarom zijn we ook heel erg blij met een van onze vrijwilligers die de bijna 
dagelijkse verzorging van het interieur voor haar rekening neemt. Daarnaast houden we tweemaal 
per jaar, telkens bij het verzetten van de klok, een grote schoonmaakbeurt, waarbij we ook het 
terrasmeubilair plaatsen of opbergen, het binnen meubilair nakijken op gebreken, technische 
tekortkomingen oplossen enz. En dit alles ook weer met de nodige inzet van bereidwillige en 
deskundige leden. 
Gelukkig wordt er volop gebruik gemaakt van de verschillende ruimtes en weten ook steeds meer 
mensen de weg naar Wijnu te vinden. Ons vrijwilligersteam dat  alles juist en correct weet in te 
plannen heeft er wekelijks een behoorlijke kluif aan.  

Dit jaarverslag geeft een duidelijk beeld van wat er allemaal binnen onze Vereniging beweegt.  En 
dat kan alleen maar slagen dank zij de hulp van de vele enthousiaste en gemotiveerde 
vrijwilligers. Het kan niet vaak genoeg gezegd worden, het lijkt allemaal zo vanzelfsprekend, maar 
zonder hen kunnen wij dit alles niet in stand houden! Op de zondagmiddagen, bij vele 
alleenstaande senioren vaak aangemerkt als stil en saai, merken wij helaas nog niet veel aanloop 
naar ons gebouw, tenzij wij er in slagen om “iets” aantrekkelijks te organiseren. Dan kan het er 
vaak druk en veelal ook gezellig aan toe gaan, zo is afgelopen jaar wel gebleken. Daarom doe ik 
hierbij graag een beroep aan al die mensen die om een gezellig praatje verlegen zitten, kom uit 
de stoel en loop of fiets op zondagmiddag naar ons Wijnu gebouw en ontmoet onder het genot 
van een kopje koffie of een lekker drankje andere mensen, in de winter binnen en in de zomer 
gezellig op ons terras. 
  
Zoals u reeds heeft kunnen lezen zal er gedurende het jaar 2019 een film  gemaakt worden van alle 
activiteiten van Wijnu welke wij dan later in het jaar willen presenteren. Deze kan ook aan niet-
leden gepresenteerd worden, maar onze beste ambassadeurs om leden te werven dat bent U. U 
kunt ons als geen ander helpen aan aanwas van nieuwe leden, u kent ons gebouw, u kent onze 
activiteiten en u kent onze lage contributie en de voordelen die daar tegenover staan. Gun uw 
Bulletin en de ONS daarom een tweede leven en werf er een nieuw lid mee! Zo kunnen we de 
kosten laag houden en blijven genieten van Wijnu, van een luxe die iedereen zich kan 
permitteren! 

Tenslotte wil ik mijn welgemeende dank uitspreken voor alle vrijwillige inspanningen van mijn mede 
-bestuursleden, de contactpersonen, gastdames en heren, begeleiders en alle mensen, welke vaak 
onzichtbaar heel veel werk  verzetten. Naast het mooie aantal leden zijn vooral ook zij  diegenen 
die onze Vereniging Wijnu maken en levendig houden. 

Daarvoor nogmaals mijn oprechte dank! 

Leo van Asperen 

Voorzitter                                              Veghel, maart 2019 
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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 voorheen de Gemeente Veghel. Zo ook aan de Gemeente Meierijstad, 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 2018 hebben wij afscheid genomen van Mevrouw Marga Kehrens. Zij gaf aan niet meer 

beschikbaar te zijn. Aftredend en herkiesbaar voor slechts een jaar waren de secretaris, de heer 

Willie Rovers en bestuurslid mevrouw Rini van den Brand. Zij zijn voor de periode van een jaar 

herkozen. Als nieuw lid werd gekozen de heer Tiny Strijbos.  

 

De samenstelling van het bestuur per 1 april 2018 

 

Voorzitter  De heer Leo van Asperen 

Secretaris  De heer Willie Rovers 

Penningmeester De heer Frans de Kort 

Leden   Mevrouw Rini van den Brand 

   Mevrouw Gré van Erp 

   De heer Tiny Strijbos 

De heer Louis van Veghel 
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Externe organisatie   
 
Bij KBO Brabant neemt de belangenbehartiging nog steeds een belangrijke plaats in. 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 2016 is het besluit genomen om te komen tot de oprichting van KBO Kring Meierijstad. De drie 

bestaande Kringen, Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode worden opgeheven om samen te gaan 

met de nieuw op te richten Kring Meierijstad. De bedoeling is dat de taken van de Kring wat 

gewijzigd gaan worden. Door de oprichting van Seniorenraad Meierijstad zijn o.a. de 

onderhandelingen met de Gemeente Meierijstad bij de Kring komen te vervallen. De 

Seniorenraad Meierijstad is in 2017 opgericht. Deze raad is er voor alle senioren in de gemeente, 

dus niet alleen voor leden van de diverse KBO-verenigingen.  

 

De Stichting Platform Ouderen en Gehandicapten is door de komst van Gemeente Meierijstad 

opgegaan in de Stichting Toegankelijk Meierijstad. In 2018 hebben we nog geen concrete 

afspraken gemaakt. Een verzoek tot samenwerking is niet ontvangen. 

 

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

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 

vier 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   Mevrouw Rini van den Brand 

• Cursussen en training   De heer Louis van Veghel 

• Thema’s en ontspanningsactiviteiten Mevrouw Rini van den Brand 

Mevrouw Gré van Erp 

• Pastorale zorg, Lief en Leed  Vacature 

• Welzijn, zorg en wonen  Vacature 

• Facilitair beheer   De heer Louis van Veghel 

De heer Tiny Strijbos 

• PR & Communicatie   Vacature 

 

In de loop van het jaar heeft het bestuur het besluit genomen actief op zoek te gaan naar nieuwe 

bestuursleden. Drie leden hebben zich bereid verklaard een paar maanden met het bestuur mee 

te lopen om te zien of deze functie en bijbehorende taak passend is. 

Op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering in 2019 zal het bestuur voorstellen deze drie 

personen te benoemen. 

 

Vergaderingen  

 

In het kalenderjaar 2018 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 regelmatig iets vanuit het bestuur 

gepubliceerd. 
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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 17 maart en 27 oktober hebben deze 

vergaderingen plaatsgevonden. 

 

 

Besluiten die in deze vergaderingen door de leden zijn genomen. 

 

Voorjaarsvergadering 17 maart 

• Vaststellen van het verslag van de Najaarsvergadering van 16 oktober 2017; 

• Herbenoeming van Mevrouw Van den Brand en de heer Rovers; 

• De vergadering gaat akkoord met het benoemen van de heer Strijbos als nieuw 

bestuurslid; 

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

om het bestuur te dechargeren voor het financiële boekjaar; 

 

Najaarsvergadering 27 oktober 

• Vaststellen van het verslag van de Voorjaarsvergadering van 17 maart 2017; 

• Definitieve afscheid van het Partnerlidmaatschap en gelijktrekking contributie; 

• Vaststellen begroting 2019; 

• 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 ongeveer 1550 adressen. Er zijn 41 wijken die elk een vaste 

bezorger hebben. De organisatie en coördinatie hiervan lag tot de zomervakantie in de handen 

van de heer Theo Theijssen en zijn team van medewerkers. Daarna is de coördinatie 

overgenomen door mevrouw Jos van Leeuwen. Op woensdagmorgen komt het team bijeen voor 

de distributie. 

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.  

 

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. De website wordt het meest gebruikt voor digitaal aanmelden voor diverse 

activiteiten en het raadplegen van informatie.  

 

http://www.wijnuveghel.nl/
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Activiteiten voor leden 
 
Een actieve vereniging wordt gekenmerkt door de activiteiten die zijn opgezet door de leden. 

Belangrijk is ook dat deze leden zelf de organisatie in handen hebben, wel onder 

verantwoordelijkheid van het bestuur. 

 

Hieronder een beknopte samenvatting van de activiteiten. 

 

Cultuur, reizen en excursies   Manager: mevrouw Rini van den Brand 

 

De nieuwe commissie, die in 2017 gestart is, heeft in 2018 een krachttoer verricht. Iedereen die 

zich aanmeldde voor een van de reizen of excursies is mee geweest. Door de flexibele inzet van 

bussen bij Brabant expres was het geen probleem om zonder afwijzingen te werken. Alle 

betalingen gingen via een incasso. 

 

Afhankelijk van de geplande activiteit wordt een passende bijdrage gevraagd. Wil men 

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

inschrijfprocedure wordt tijdig in het Bulletin bekend gemaakt. Ieder lid of gastlid van onze 

vereniging kan aan deze activiteiten deelnemen. Voorwaarde  is wel dat men akkoord gaat met 

een betaling via een incasso.  

 

De activiteiten in 2018       Deelnemers 

• 6 januari Nieuwjaarsconcert Andre Rieu    110 
• 17 januari Senioren Expo Veldhoven      47 
• 20 maart Cultuurreis Antwerpen       43 
• 28 maart Musical Soldaat van Oranje    178 
• 18 april  Dagreis naar de Bollenstreek      48 
• 14 mei  Vijfdaagse vakantie Ardennen/Luxemburg    77 
• 27 mei  Concert Wibi Soerjadi       17 
• 31 mei  Dagreis IJsselhoeve       49 
• 26 juni  Dagreis naar de Oostvaardersplassen     54 
• 2 juli  Excursie Boerenbondmuseum      15 
• 25 juli  Cultuurreis Leiden       59 
• 6 augustus Stadswandeling Veghel      24 
• 6 september Dagreis Soerendonk       32 
• 17 september Vijfdaagse vakantie Noord-Holland     60 
• 14 oktober Taptoe Lommel       70 
• 18 oktober Blauwe Kei Rot op met de geraniums     12 
• 9 december Blauwe Kei Seven drunken nights     33 
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Thema’s en ontspanningsactiviteiten  Manager: Mevrouw Rini van den Brand 

         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. Bij deze themabijeenkomsten zijn ook niet-

leden van harte welkom. Tijdens de zomerperiode worden de themamiddagen vervangen door 

excursies in en om Veghel.  

 

De volgende themabijeenkomsten hebben plaatsgevonden: 

• 15 januari  Verkeer 

• 5 februari  Kabinetszaken 

• 5 maart  Van Rouwkoets tot Rouwkoe 

• 16 april   India 

• 3 september  Niet aangeboren hersenletsel 

• 1 oktober  Digitaal ouder worden 

• 5 november  Levenstestament 

 

Zondagactiviteiten 

Deze activiteiten worden georganiseerd door de vereniging Wijnu in samenwerking met de 

Stichting Wijnu. Deze activiteiten zijn openbaar, men hoeft dus geen lid te zijn. 

• 4 maart  Demonstratie Countrydansen 

• 11 maart  Film De Goede Moordenaar 

• 25 maart  Concert Ambiancekoor 

• 2 september  Concert Wijnu koor Cantabilé 

• 30 september  Modeshow 

• 7 oktober  Demonstratie Countrydansen 

• 4 november  Film Stroomopwaarts Meierijstad 

• 25 november  Expositie schilderstukken Bep Roovers 

• 2 december  Kerstmarkt 

 

Andere bijeenkomsten georganiseerd door bestuur en werkgroepen: 

• 7 januari  Nieuwjaarsbijeenkomst 

• 27 april   Jeu de Boules toernooi 

• 7 mei   Bedevaart naar Handel 

• 10 mei   Vat oe Fiets 

• 26 mei   Toekomst orkest Frisselstein en Eigen Wijs 

• 6 juli   Opening Tuin en beweegtuin Peppelhof 

• 9 september  Viering 60-jarig jubileum Wijnu  
• 19, 20 en 21 oktober Foto expositie Wijnu Fotogroep Zooomm 

• 30 oktober  Allerzielenviering 

• 22,23,24 november Wijnu Toneelgroep “Kip ik heb je” 

• 13,14,15 december Kerstviering      
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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. 

Een nieuwe activiteit in 2018 voor het eerst gehouden is Vat oe Fiets. 

 

 

Biljarten 
Contactpersoon: De heer P. de Koning/C. Hillebrand 

 

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

men een jaarlijkse contributie voor de biljartclub.  Dit heeft vooral te maken met de diverse 

competities en toernooien. Naast de middagen dat er competitie gespeeld wordt en elke 

voormiddag is het vrij biljarten. Dit wil zeggen dat men tegen een geringe vergoeding kan spelen. 

Deze vergoeding wordt gebruikt voor het onderhoud van de drie biljarts. De biljartclub telt 60 

leden. De heer Piet de Koning heeft in 2018 de voorzittershamer overgedragen aan de heer Kees 

Hillebrand.  

 

Het bestuur van de Biljartclub JGOG bestaat uit: 

Voorzitter/secretaris  De heer P. de Koning  De heer C. Hillebrand 

Penningmeester  De heer M. Raaijmakers 

Wedstrijd secretaris  De heer P. Kremers  

Lid    De heer H. van de Burgt  

 

 

Bordspel keezen 
Contactpersoon De heer Louis van Veghel 

 

Het steeds populairder wordende bordspel keezen, een combinatie van “mens erger je niet” en 

“pesten” mocht bij Wijnu niet ontbreken. De heer Louis van Veghel heeft hierin het voortouw 

genomen. Na een proefperiode in 2017 is het Keezenbordspel een vaste activiteit geworden op 

de maandagavond. Eenmaal in de veertien dagen wordt er gespeeld.  
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Bridge 
Contactpersoon: Mevrouw T. Posthumus  

 

De Bridgeclub is een grote vereniging binnen Wijnu Veghel en telt 69 leden. Er wordt elke 

vrijdagmiddag bridge gespeeld in het Wijnu-gebouw. Ook hiervoor moet men zich eerst 

aansluiten bij de Bridgeclub. Er wordt verwacht van de leden dat ze een bridgepartner hebben. 

Ook voor de bridgeclub wordt een contributie betaald. 

 

Het bestuur van de Bridgeclub is als volgt samengesteld: 

Voorzitter  De heer J. Simons 

Secretaris  Mevrouw T. Posthumus  

Penningmeester De heer L. van de Bogaert 

Lid   Mevrouw J. van der Heijden 

Lid   De heer D. Buikstra 

 

 
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. 

 

 

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 2017 

zijn meer dan 25 tochten geweest met elk twee groepen. Het jaar werd traditioneel afgesloten 

met een etentje.  
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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 men er op uit om op “locatie” foto’s te maken.  

Op 19, 20 en 21 oktober organiseerde de fotogroep een expositie in het gebouw van Wijnu. Op 

vrijdagavond voor clubleden en hun partners en een aantal genodigden. Op zaterdag en zondag 

bezochten meer dan 200 bezoekers de foto-expositie van Zooomm. Vele kwamen uit Meierijstad 

maar ook uit verre omgeving. Vol trots werden de complimenten in ontvangst genomen. Het was 

een geweldig weekend.  

 

Jeu de boules 
Contactpersoon: De heer Piet Peters en de heer Henk van Opstal donderdaggroep 

   De heer Bart Verbakel en de heer Andre van den Aker woensdaggroep 

    

Door de ingebruikname van de nieuwe banen bij het Wijnu gebouw is het aantal spelers flink 

toegenomen. Zodanig dat er gestart is met een nieuwe groep op de vrijdagmiddag. De woensdag 

en donderdag zijn “vol” maar op de vrijdagmiddag is nog plaats voor nieuwe leden. 

Omdat het een buitenactiviteit betreft wordt er gespeeld van april tot oktober. Door de 

contactpersonen is 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 speeldag aanwezig te zijn. Er zijn zes banen beschikbaar. Ter dekking van wat kleine kosten 

is in 2018 een bijdrage gevraagd van € 5,00.  

 

 

Kaarten 
Commissieleden Mevrouw Gré van Erp 

   Mevrouw Jopie Vogels 

 

Niet meer weg te denken uit het aanbod van activiteiten. Het aantal deelnemers groeit nog 

steeds. Maar er is nog volop ruimte voor nieuwe spelers. 

Iedere tweede en vierde woensdag is het een gezellige drukte. De deelnemers leggen € 1,00 in 

waarvan kleine prijsjes gekocht worden. 

 

Kienen 

Commissieleden: De heer Toon Ketelaars  

    

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

het Wijnu-gebouw 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. 
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Koersbal 
Commissieleden: 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 ons Wijnu gebouw, 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: De heer Piet Verbruggen 

 

Door het overlijden van Sjef van Liempt moest het koor op zoek naar een vervanger. Gelukkig 

heeft het bestuur van Cantabilé snel een nieuwe dirigente gevonden in mevrouw Anne Marie van 

de Laar.  In 2018 is gevierd dat het koor al vijftig jaar bestaat. Een halve eeuw is niet niks. Ze 

hebben deze festiviteit luister bijgezet met een prachtig concert op zondag 2 september.  

 

Het bestuur bestaat uit de volgende personen: 

Voorzitter  Mevrouw H. Sledsens 

Secretaris  De heer P. Verbruggen 

Penningmeester De heer P. Kasteleijn; Mevrouw P. van Veghel 

Lid   De heer A. Vos 

Lid   Mevrouw M. Rike 

 
Schaken 
Contactpersoon De heer Lauk van der Drift 

 

Het valt niet mee om een schaakgroepje bij elkaar te krijgen. Eerder is dit al eens mislukt. Maar de 

heer Lauk van der Drift wilde het graag opnieuw proberen. Op dinsdagmorgen komen ze bij 

elkaar. De groep van vier is uitgegroeid tot zes personen. Door deze activiteit op onze kalender 

op te nemen krijgt het meer bekendheid onder onze leden en gaat het team nog wat aanwas 

krijgen. 

 

 

Scootmobiel 
Commissieleden: 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 2018 is 

er wekelijks een tocht geweest. Het seizoen loopt van april tot en met september maar bij goed 

weer kan dit verlengd worden. Zij hebben een groepsapp aangemaakt om elkaar daar over te 

informeren. 
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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 twintig leden. Er kan gespeeld 

worden op tien bakken. In 2018 zijn er een paar leden bijgekomen, waardoor het weer gezellig 

vol is op de maandagavond. Door de groei zijn er nieuwe bakken gekocht. Een eigen bijdrage van 

€ 5,00 wordt gevraagd. 

 

Tekenen en schilderen 
Contactpersoon De heer Harrij van der Heijden 

 

Twee wekelijks komen ze op maandagochtend bij elkaar en lijkt zaal de Wilg wel een 

schildersatelier. Een enthousiaste begeleider, in de persoon van Harry van der Heijden, zien we 

van de ene naar de andere tafel snellen om de kunstenaars bij te staan. De deelnemers hebben 

zichzelf verbaasd en misschien gaan we in 2019 wel een expositie krijgen van hun gezamenlijke 

werk.   

 

Toneel 
Commissieleden: Mevrouw C. van den Brand 

   De heer J. van Hommel 

 

De Toneelclub, “Nooit te Oud” repeteert van februari tot half oktober wekelijks in het Wijnu-

gebouw. Vanaf 2018 op de donderdagmiddag om de Jeu de Boulers tegemoet te komen. Vanaf 

half twee  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 nieuwe Wijnu-gebouw was een groot 

succes. Dit jaar weer drie voorstellingen, helemaal uitverkocht. Op donderdagmiddag, 

vrijdagavond en zaterdagmiddag. 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: “Kip ik heb je”.  Dat iedereen heeft genoten bleek wel uit het applaus en de 

complimenten die de spelers ontvingen.  
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Vat oe Fiets 
Een jarenlang bekend begrip in Veghel is vanaf 2018 een onderdeel van onze vereniging Wijnu. 
Met de Stichting Vat oe Fiets zijn afspraken gemaakt over de overgang naar Wijnu. De Stichting 

Vat oe Fiets had al een tijdje aangegeven dat ze ermee wilde stoppen en zijn driftig op zoek 

gegaan naar overnamekandidaten. Het bestuur van Wijnu was op zoek naar extra inkomsten voor 

de exploitatie van hun nieuwe gebouw. Een trefpunt voor alle senioren in Veghel geplaatst in het 

centrum van Veghel. Beide partijen hadden elkaar al snel gevonden.  

De volgende voorwaarden werden gesteld door de Stichting Vat oe Fiets: 

• De naam Vat oe Fiets moet blijven 

• De activiteit moet plaats blijven vinden op Hemelvaartsdag 

• De Veghelse missionarissen moeten blijven behoren tot de goede doelen 

Hierover was al snel een akkoord bereikt en kon ons bestuur snel op zoek naar geschikte 

personen om deze activiteit onder de vlag van Wijnu voort te zetten. De werkgroep onder leiding 

van de heer Jan Keurlings is voortvarend van start gegaan.  

 

In 2018 heeft Wijnu voor het eerst Vat oe fiets georganiseerd. Het was tevens de 50e editie. De 

routes gingen dit jaar naar de Maashorst en Bedaf.  

Nadat in de ochtenduren nog wat lichte regen viel, werd het toch nog een dag met een lekker 

zonnetje. Het aantal deelnemers was ruim 900. Na afloop waren er veel positieve reacties. 

De opbrengst ging o.a. naar de missionarissen en enkele goede doelen in Veghel. 

 

Commissieleden per 1 oktober 2018 

• Dhr. W. Rutten 

• Dhr. H. Kalis 

• Dhr. H. Gloudemans 

• Mevr. G. van Erp 

 

 

Wandelen 

Commissieleden: De heer T. Strijbos 

   Mevrouw C. van den Brand 

 

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.  
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Cluster Opleiding en cursussen  manager:  de heer Louis van Veghel 

 

Digitale cursussen 

In 2018 zijn er weer cursussen tablet en  iPad verzorgd. Dit voor leden van Wijnu en leden van 
Senior web. Met de docenten, Louis en Janni van Veghel en Harry Kehrens. 
Dit steeds in zaal De Kastanje van het Wijnu gebouw. 
In het voorjaar en najaar zijn de cursussen georganiseerd. De duur van de opleiding is steeds acht 
weken. De cursus voor Windows is niet meer opgestart.  
 
Digitale inloop 
Om meer service gericht te werken en op individuele vragen van de leden te kunnen ingaan heeft 
het team besloten op elke eerste donderdag van de maand in het Wijnu gebouw aanwezig te zijn. 
Men kan dan met allerlei vragen en problemen terecht, niet alleen voor de computer maar ook 
vragen over een smartphone.  
 

AED opleiding 

Het aantal gecertificeerde AED bedieners is momenteel 39; allen lid van onze vereniging. De 

herhalingscursussen hebben plaatsgevonden op 12, 19 en 26 november en stonden onder leiding 

van mevrouw Hanny van Teeffelen, een zeer ervaren en bekwaam instructeur en ook een van 

onze leden. Gezien het aantal opgeleide bedieners is besloten om in 2018 geen cursus te starten 

voor beginnende leden. Mogelijk staat dit op het programma voor komend jaar.  
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Cluster Pastorale zorg/lief en leed manager: Mevrouw Marga Kehrens tot 1 maart 2018 

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 van voorheen 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 7 mei.  

 

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.  

De viering werd afgesloten met een kop koffie of thee en een gezellig samenzijn in het Wijnu-

gebouw. Dit jaar was de viering op 30 oktober. 

 

Kerstviering 

In 2018 is de kerstviering verdeeld over drie dagen. Op 13,14 en 15 december hebben we op 

iedere middag 105 gasten ontvangen. Ook de uitbreiding van twee naar drie dagen heeft niet 

kunnen voorkomen dat we een aantal leden teleur hebben moeten stellen. Binnen twee weken 

waren alle middagen “uitverkocht”. Ons Wijnu koor Cantabilé luisterde de kerstviering muzikaal 

op. 

 

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.  
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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 ONS welzijn. 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 2018 hebben bijgestaan zijn: 

• Mevrouw S. Berendes, ook Cliëntondersteuner 

• Mevrouw H. van Dinther 

• De heer H. Kalis 

 

Belastinginvullers 

Bij onze collega afdelingen in voorheen de Gemeente Veghel zijn weinig of geen 

belastinginvullers actief. Daarom zijn “onze”  belastinginvullers de regio ingetrokken om een 

helpende hand toe te steken. 

De belastinginvullers in 2018 waren: 

• De heer Jan van Asperen 

• De heer Johan Blaauw 

• De heer Theo Bloemen 

• De heer Werner van Bussel 

• De heer Gerry Kempkens 

• De heer Theo Manders (Coördinator)  

• De heer Wim Verkuijlen 

• De heer Frans Vervest 

 

De heer Leo van Asperen is, als bestuurslid, de contactpersoon tussen het bestuur en 

belastinginvullers. 
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Leden- en deelnemersadministratie 
 
Als we het in dit onderdeel over leden hebben dan bedoelen we ook deelnemers, gastleden en 

Ereleden.  Het aantal leden is toegenomen met 42 en is weer hoger dan in het recordjaar 2008. 
 

              

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Vrouwen 1043 1130 1244 1228 1236 1198 1168 1147 1147 1141 1196 1198 1216 
Mannen 595 655 732 723 728 683 675 662 672 663 703 744 768 

Totaal 1638 1785 1976 1951 1964 1881 1843 1809 1819 1804 1899 1942 1984 
 
 
 
 
 

             
              
              
              
              
              
              
              

              
              
              

              
              
              
              
              

 
 
 
De verhouding mannen en vrouwen is dit jaar weinig veranderd.. Het percentage vrouwen staat 

op 61%. Voor de mannen is dat 39%. Wel verrassend is het dat de laatste twee jaren de toename  

van mannen groter is dan vrouwen. In aantal 20 vrouwen en 65 mannen. Deze toename wil niet 

zeggen dat er meer mannen zich hebben aangemeld dan vrouwen. Dit is het resultaat van 

inschrijvingen en uitschrijvingen. 
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Het verloop 

 

 

Uitgeschreven leden:     Nieuwe aanmeldingen 
 
 
 

 

 

 
 
De verhouding mannen en vrouwen bij de nieuwe leden is uitgedrukt in een percentage 42% 

mannen en 58% vrouwen. De gemiddelde leeftijd van de nieuwe leden is bij de vrouwen zes jaar 

lager dan de gemiddelde leeftijd van het totaal. Bij de mannen is dat vier jaar. 

 
 
Samenstelling leden en deelnemers 

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

 2018 

Leden 1947 

Ereleden 1 

Gastleden 36 

Totaal 1984 
 
 
 
De  leeftijd van onze leden 

 

 t/m 60 60-75 75+ 

Mannen 8 334 420 

Vrouwen 17 531 674 

Totaal 25 865 1094 
 

 
 
In de tabel hebben we onze leden verdeeld in een drietal leeftijdsgroepen. Als er staat 60-75 dan 

is dit de categorie waar de personen van 60 tot en met 75 jaren zijn ingedeeld. Hieronder nog 

eens dezelfde getallen maar nu in een grafiek weergegeven.  
  

 2017 2018 

Mannen 72 69 

vrouwen 85 94 

Totaal 157 163 

Reden 2017 2018 

Opzegging 35 35 

Overlijden 60 56 

Verhuizing 17 28 

Overig 5 2 

Totaal 114 121 
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De gemiddelde leeftijd is weergegeven in onderstaande tabel. Het lukt ons niet echt om de 
gemiddelde leeftijd naar beneden te krijgen.  
 
 
 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Mannen 75,3 75,0 75,8 76,2 76,4 76,8 
Vrouwen 75,7 75,5 76,1 77,2 77,3 77,2 
Totaal 75,6 75,4 76,0 76,8 76,9 77,0 

       
 
 
 
 
 
 
 
  

0

100

200

300

400

500

600

700

t/m 60 60-75 75+

Mannen

Vrouwen



21 

Financiële gegevens       

Het jaar 2018 heeft financieel gezien weinig verrassingen opgeleverd. 
Het jaar hebben we kunnen afsluiten met een positief resultaat van € 6.054,95.  
 
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 2018. 
Het betreft ongeveer 850 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 Kerst 2018  incasso       €       40,00 
KBO Brabant Support-actie 4e kw 2018   €       13,20 
Rabobank Uden-Veghel rente spaarrekening 2018 €         9,91 
1300 Totaal Debiteuren                  €   63,11 
 
Post 1400 Crediteuren 
Rabobank kosten 4e kwartaal 2018    €      115,08 
Stichting Wijnu  consumpties dec. 2018   €      255,40 
Cor van Schie bloemen dec. 2018   €      135,00 
1400 Totaal Crediteuren              €        505,48 
 

Boekjaar 2017                 Beginbalans    
Activa           Passiva 
1000 Kas  €             21,92   800 Reserveringen  €        9.711,32 

1100 Rabo bet. rek.  
NL26 RABO 0153 3022 67  €           510,75    900 Eigen vermogen  €      70.896.40 

1110 Rabo spaarrek.  
NL13 RABO 0153.3143 021  €      85.500,00    1400 Crediteuren  €           226,99 

1300 Debiteuren  €           916,50    Resultaat positief  €        6.114,46 
  Totaal  €      86.949,17     Totaal   €     86.949,17 

Boekjaar 2018                Eindbalans     
Activa           Passiva 
1000 Kas  €             28,47   800 Reserveringen  €        3.794,85 

1100 Rabo bet. rek.  
NL26 RABO 0153 3022 67  €           149,56   900 Eigen vermogen  €      85.310,86 

1110 Rabo spaarrek.  
NL13 RABO 0153.3143 021  €      95.000,00    1400 Crediteuren  €           505,48  

1300 Debiteuren  €             63,11  1410 Vooruit ontvangen  €             25,00 
1310 Vooruitbetaald  €           450,00    Resultaat positief  €        6.054,95 

 Totaal  €      95.691,14    Totaal   €     95.691,14 
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Post 1410 Vooruit ontvangen  
Contributie 2019 ontvangen in dec. 2018  €           25,00 
1410 Totaal Vooruitontvangen              €           25,00 
 
Post 800 Reserveringen 
Stand per 1-1-2018 
Stand reserve huisvesting 1-1-2018   €     8.300,00 
Reservering Samen uit eten    €            -7,20 
Reservering Toneel        €         569,75 
Reservering Fotoclub Zooomm     €        -137,27 
Reservering Jeu de boules    €           45,99 
Reservering Vat Oe Fiets    €         940,05 
1800 Totaal  Reserveringen per 1-1-2018           €    9.711,32 
 
Post 800 Reserveringen 
Stand per 31-12-2018 
Reservering Toneel        €         817,36 
Reservering Fotoclub Zooomm     €      1.579,94 
Reservering Jeu de boules    €         361,21 
Reservering Vat Oe Fiets    €      1.036.34      
1800 Totaal  Reserveringen per 31-12-2018           €   3.794,85 
 
900  Eigen vermogen 
Het toe- of afname van het eigen vermogen van Wijnu Veghel wordt bepaald door het resultaat van 
het jaar 2018, 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 2018   €   77.010,86 
Overboeking van Reserve huisvesting   €     8.300,00 
Toevoeging Saldo 2018 voordelig   €     6.054,95 
Totaal 900 Eigen vermogen op 31 december 2018                      €  91.365,81 
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Wijnu KBO Veghel 
Exploitatierekening gecomprimeerd    2018 

 2018 2018 2017 
 Resultaat Begroting Resultaat 
Ontvangsten 
6020 Rente 9,91 200,00 210,42 
6300 Contributie 48.895,00 47.000,00 46.525,00 
6400 Subsidie 3.664.23 3.500,00 3.562,00 
6900 Diverse baten 5.734,37 2.500,00 5.141,15 
Totaal 58.303,51 53.200,00 55.438,57 

Uitgaven 
4010 Huur 10.000,00 10.000,00 10.162,50 
4020 Reiskosten 27,60 250,00 00,00 
4050 Kosten informatievoorziening 5.445,20 5.500,00 5.316,90 
4100 Algemene kosten 1.599,80 2.100,00 2.068,77 
4110 Kosten bank/giro 790,61 750,00 789,88 
4200 Administratiekosten  930,50 1.250,00 1.686,16 
4250 Vergaderingen 1.159,20 1.250,00 860,50 
4270 Vrijwilligers 2.587,25 2.500,00 1.980,75 
4300 Activiteiten 2.356,55 2.500,00 2.466,95 
4330 Pastorale zorg/Lief en leed 3.678,32 3.500,00 1.912,39 
4331 Bedevaart 88,00 0,00 94,00 
4335 Jubilea/Verjaardagen 790,65 0,00 770,05 
4340 Dag voor de ouderen 0,00 0,00 6,00 
4350 Educatie en themamiddagen 530,14 750,00 545,60 
4354 Excursies -13,50 0,00 -121,50 
4360 Representatie 1.083,80 1.000,00 1.284,70 
4370 Reizen -1.699,28 0,00 -1.033,75 
4400 Computercursus 34,29 0,00 -342,34 
4890 Onvoorziene uitgaven 1.240,47 250,00 1.120,91 
4900 Afdracht contributie KBO 21.618,96 21.500,00 19.755,64 
Totaal uitgaven 52.248,56 53.100,00 49.324,11 
Resultaat 6.054,95 100,00 6.114,46 

Totaal 58.303,51 53.200,00 55.438,57 

 
 
Bestemming van het resultaat:          2018    2017 
Eigen vermogen                6.054,95             6.114,46 
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Wijnu KBO Veghel 
Ook dit jaar geven wij als bestuur, daar waar mogelijk, een uitgebreide toelichting op de afzonderlijke 
posten van de exploitatierekening. 
 

Ontvangsten 
6020 Rente 
Rabobank   betaalt de rente eenmaal per jaar achteraf. De banken vergoeden bijna geen rente meer. 
Rente van de Rabo spaarrekening    €          9,91 
6020 Totaal Rente      €         9,91  
 
6300 Contributie 
Op deze rekening zijn alle ontvangen contributies voor 2018 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      € 48.895,00 
  
6401 Subsidie 
Subsidie Gemeente Meierijstad   €   3.664,23 
6401 Totaal Subsidie van de Gemeente Meierijstad  €   3.664,23 
 
6900 Diverse baten 
Donatie lid van Wijnu      €     500,00 
Donatie Vat oe Fiets      €  2.000,00 
KBO Brabant bijdrage Support actie     €       52,80    
Rabobank Clubkascampagne  2018    €  1.561,43 
Bijdrage Kring KBO Meierijstad       €  1.615,00  
Diversen       €          5,14  
6900 Totaal  Diverse baten                 €     5.734,37  
 
Uitgaven 
4001 Huurkosten 
Totaal Huur stichting Wijnu    € 10.000,00 
4001 Totaal  Huurkosten           €  10.000,00 
 
4010 Reiskosten 
Reiskosten      €       27,60 
4001 Totaal  Reis.kosten           €         27,60 
 
4051 Kosten bulletin 
4051 Bulletin 
Drukkosten Schellen    €   4.950,00  
Katern Seniorenraad Meierijstad  €      100,00 
Bindtouw Schellen    €      128,00 
Consumpties bij verzamelen en inbinden €        89,60  
Reiskosten bezorgen bij verdelers  €      108,00 
Cartridges Bulletin redactie   €        69,60 
4051 Totaal Bulletin         €  5.445,20  
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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    €    1.075,00 
Jaaroverzicht 2017, Schellen    €       113,25 
Jubileum  60jaar Uit eten bestuur   €       394,55 
Kleine uitgaven      €         17,00 
4100 Totaal Algemene kosten     € 1.599,80 
 
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.  
Bijna alle leden betalen de contributie automatisch via 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 2018    €     325,59 
Kosten 2e kwartaal 2018    €     174,66 
Kosten 3e kwartaal 2018    €     132,48 
Kosten 4e kwartaal 2018    €     157,88 
4110 Totaal kosten bank        €    790,61 
 
4200 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 portokosten. Hierbij de specificatie: 
4200 Administratiekosten 
Administratie secretaris, papier+cartridges+postzegels  €      78,96    
Ledenadministratie enveloppen en passen   €      73,49 
Drukkosten biefpapier, ALV voorjaar en najaar  €    144,52 
Kantoor toner + papier     €    143,35 
PostNL Antwoordstukken    €    296,84 
Schellen drukken visitekaartjes    €      84,70 
Bestuursleden papier, toner, cartridges   €      91,34 
Diverse kleine uitgaven     €      17,30 
4200 Totaal Administratiekosten              €    930,50 
 
4250/4251/4252/4253 Vergaderingen 
Hierop worden de kosten voor de Algemene ledenvergaderingen als ook de bestuursvergaderingen 
en werkgroep-vergaderingen geboekt. De ledenvergaderingen zijn gehouden in ons gebouw Wijnu.  
4251 Totaal Bestuursvergaderingen Algemeen Bestuur       €    218,20 
 
4252 Ledenvergaderingen 
Voorjaarsvergadering           €    226,37 
Najaarsvergadering     €    414,19 
4252 Totaal Ledenvergaderingen        €   640,56 
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4253 Werkgroep vergaderingen 
Vergadering inzake Kerst   €      48,95 
Vergadering met Belastinginvullers  €      40,00 
Vergadering met Vat oe Fiets   €      26,00 
Vergadering bezorgers bulletin en kennismaking 
nieuwe ledenadministratie   €     136,00 
Vergadering met diverse groepen  €       49,49 
4253 Totaal Werkgroep vergaderingen               €       300,44 
4250/4251/4252/4353 Totaal Vergaderingen              €    1.159,20  
 
4270 Vrijwilligers 
Vrijwilligersmiddag 14-4-2018   €    2.378,25 
Vrijwilligers diversen    €       209,00 
4270 Totaal Vrijwilligersmiddag     €   2.587,25 
 
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 2017 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. 

4301/4319    Activiteiten                        2018 2017 
4301 Kienen  €       -99,13   €       -89,61  
4302 Fietsen  €      198,82   €      125,08  
4303 Scootmobiel  €         97,74    
4304 Koor Cantabile  €   1.060,10   €      822,00  
4305 Biljarten  €         88,20   €         90,00  
4307 Sjoelen  €      315,00   €         32,40  
4309 Wandelen  €      110,00   €         10,00  
4310 Bridge  €         72,00   €         57,60  
4314 Jeu de Boules  €      385,32   €      677,44  
4315 Bowlen  €         60,90   €           5,00  
4316 Theater /film  €         26,00   €      287,00  
4318 Tekenen en schilderen  €         41,60   €      208,00  
4319 Kaarten en spelletjes    €      198,04  

4301/4319    Totaal Activiteiten                               €  2.356,55   €  2.422,95  
Er zijn activiteiten die een “eigen” vereniging of club hebben. De financiën die daar in omgaan zijn 
niet opgenomen in het overzicht Activiteiten, maar worden verderop in het verslag opgenomen. 
Het gaat hier om het Koor Cantabilé, Biljartclub, Reizen, Bridgeclub en Vat Oe Fiets. 
 
4330/4331/4332/4333 Pastorale zorg 
4331  Bedevaart 
4331 Totaal Bedevaart Handel Koffie met cake  €        88,00 
4332  Allerzielen 
4332     Totaal Allerzielen     €          7,15 
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4333     Kerst    
Totale uitgaven incl. aankleding    €    6.151,02 
Bijdrage deelnemers                   €   -2.730,00 
4333  Totaal Kerst       €   3.421,02 
4330/4333 Totaal Pastorale zorg                 €  3.516,17 
4334/4335 Lief en leed 
4334  Ziekenbezoek    
4334 Totaal Ziekenbezoek      €      250,15 
4335 Jubilea/verjaardagen 
4335 Totaal Jubilea/verjaardagen     €      790,65 
4330/4333 Totaal Lief en leed                   €  1.040,80 
 
4340 Dag van de Ouderen 5-10-2018 
4340 Dag van de Ouderen viering op 5-10-2018 Ter AA, Erp 
Inkomsten       €    -600,00  
Uitgaven      €      600,00 
4340 Totaal Dag van de Ouderen           €    0,00 
 
4350/4352 Educatie en Themamiddagen 
Alle cursussen, trainingen en themamiddagen vallen onder Educatie.  
4350  Educatie 
Reanimatie materialen     €      74,20 
Kosten Seniorenweb     €      31,00  
4350 Totaal Educatie      €     105,20 
 
4352  Themamiddagen 
15-01-2018    Verkeer     €      59,49 
05-02-2018  Kabinetszaken    €      30,49 
05-03-2018 Van rouwkoets tot rouwkoe  €      49,49 
16-04-2018 India     €      45,49 
17-06-2018 Film Oranjewijk, Veghel   €        9,00 
03-09-2018 Niet aangeboren hersenafwijking €    110,00 
01-10-2018 Digitaal ouder worden   €      45,49 
05-11-2018 Levenstestament   €      75,49 
4352 Totaal Themamiddagen     €      424,94  
4350/4352 Totaal Educatie en Themamiddagen            €   530,14 
 
4354 Excursies 
02-07-2018   Boerenbondmuseum, Gemert  €      22,50  
20-08-2018   Stadswandeling, Veghel   €     -36,00 
4354 Totaal Excursies                   €   -13,50 
 
4360 Representatie 
Nieuwjaarsreceptie in het Wijnu gebouw  €   455,92 
Puzzelprijzen Bulletin     €   360,00 
Bloemen      €   116,10 
Kaarten, oorkondes en postzegels   €   138,38 
Diverse kleine uitgaven     €     13,40  
4360 Totaal  Representatie      € 1.083,80  
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4370 Reizen 
4370 Totaal Reizen                                                                                           €   1.699,28 
Een specificatie hiervan is te vinden verder in dit verslag. 
 
4400 Computercursussen 
In het jaar 2018 verschillende computercursussen gegeven voor Ipad en Tablet   
      Ontvangsten   Uitgaven  
Cursusgelden     €     -1.425,00   
Vrijwilligersvergoeding docenten    €     637,50 
Consumpties lessen en gebak eind cursus   €     115,56 
Gebruikskosten wifi      €     160,00 
Aanschaf Ipad APPLE MP2F2NF.A    €     372,50 
Aanschaf materialen      €      173,73 
Totaal      €     -1.425,00 €  1.459,29 
4400 Totaal Computercursussen voordelig            €        -34,29 
 
4890 Onvoorzien  t/m 17-11-2018 
4890 Onvoorzien 
Opening tuin consumpties    €       81,90 
Wijnu Jubileum 60 jaar      €     854,97 
Seniorenbeurs 18-01-2018    €       28,00 
Bijdrage Stg Wijnu aanschaf printer Vat oeFiets  €     250,00 
Kring Veghel afrekening 2017    €       25,60 
Kleine uitgaven      €            
4890 Totaal  onvoorzien               €    1.590,47 
 
4900 Afdracht contributie KBO 
4900 Contributie 
Contributie 2018 KBO Brabant   €  21.618,96 
4900 Totaal  contributie             €   21.618,96 
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Wijnu Veghel  Bridgeclub       
 
De specificatie, met dank aan de penningmeester de heer L.P.J.J. van den Bogaert. 

Beginbalans 2018    
Activa Passiva 
Bankrekening €     331,88 Eigen vermogen €   1.067,20 
Spaarrekening €  3.135.32 Reservering materiaal €     600,00   
  Reservering lustrum €  1.800,00    
Totaal €  3.467,20   €  3.467,20 
    
Eindbalans 2018    
Activa Passiva 
Bankrekening €       85,07 Eigen vermogen €   820,85 
Spaarrekening €  3.735,78 Reservering materiaal €      600,00   
  Reservering lustrum €   2.400,00    
Totaal   € 3.820,85     €   3.820,85 

 
Exploitatierekening         2018     
Ontvangsten      Resultaat    
Contributie    €   1.812,50   
Rente spaarrekening   €          0,46 
Bridgedrive mei    €      860,00     
Bijdrage buffet  oktober  €      820,00 
Totaal ontvangsten       €  3.492,96 
Uitgaven 
Administratiekosten   €     132,85 
Bridgemateriaal   €     215,95 
Bestuurskosten/attenties  €     202,16   
Clubactiviteiten    €     468,01    
Bridgedrive mei prijzen   €       94,35      
Bridgedrive mei kosten   €     994,00      
Buffet  okt prijzen   €     159,99     
Buffet  okt kosten                      €     872,00   
Reserve jubileum                       €     600,00  
Totaal uitgaven     €  3.739,31 
Saldo nadelig per 31-12-2018       €    246,35 
 
Reservering jubileum 
Reservering jubileum per 1-1-2018   € 1.800,00 
Toevoeging 2018     €     600,00 
Reservering jubileum per 31-12-2018   € 2.400,00 
 
Eigen vermogen 
Eigen vermogen per 1-1-2018    €  1.067,20 
Exploitatiesaldo nadelig 2018                      €    246,35 
Eigen vermogen per 31-12-2018                €     820,85 
 
  



30 

Wijnu Veghel  Koor Cantabilé   
Hieronder de financiële gegevens over 2018 van Wijnu Veghel Koor Cantabilé, met dank aan de 
penningmeester mevrouw P.J. van Veghel-Ruijs. 
 

  
 
  

Beginbalans 2018    
Activa Passiva 
Kas €        84,80 Eigen vermogen 1-1-2018 €   3.744,90 
Bankrekening €   3.917,46   Positief saldo 2017 €      257,36 
Totaal €   4.002,26   €   4.002,26 
    
Eindbalans 2018    
Activa Passiva 
Kas €       370,40         Eigen vermogen 1-1-2018 €  4.002,26 
Bankrekening €    3.182,76   Nadelig saldo 2018 €     449,10       
Totaal €    3.553,16      €  3.553,16    
    
Exploitatierekening    
Ontvangsten Resultaat   
Contributie €     680,00   
Bijdrage WIJnu Veghel €     600,00   
Vergoeding zingen €  1.000,00   
Terugbetaald door Sjef v. Liempd    €       25,00   
Giften feest                                               €    585,00   
Totaal ontvangsten   € 2.890,00  
Uitgaven    
Vergoeding dirigent €  1.210,00   
Kopieën en cartridge   €        29,45   
50-jarig bestaan €   1.123,65      
Algemene kosten €        87,55   
Bloemen  en grafstuk Sjef          €      62,00   
Aanschaf tassen                 €    245,65   
Muziek apparatuur €     580,80   
Totaal uitgaven  € 3.339,10  
Saldo Totaal Nadelig  € 449,10  
 
Vermogen per 1-1-2018  €  4.002,26   
Exploitatiesaldo 2018 nadelig   €     449,10   
Vermogen per 31-12-2018     € 3.553,16 
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Wijnu Veghel  Biljartclub J.G.O.G.  
Hieronder de financiële gegevens over het seizoen 2017/2018 van Wijnu Veghel Biljartclub J.G.O.G., 
met dank aan de penningmeester de heer Tiny Raaijmakers. 
 

 

 
 
   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

Beginbalans per 1-7-2017    
Activa Passiva 
Bankrekening per 1-7-2017 €      994,99    Eigen vermogen 1-6-2016 €  1.293,09 
      Resultaat 2016/2017 nadelig €     298,10              
  Eigen vermogen 1-7-2017 €     994,99             
Totaal €      994,99 Totaal €      994,99 

Eindbalans per 30-6-2018  
Activa Passiva 
Bankrekening per 30-6-2018 €    1.029,12    Eigen vermogen 1-7-2017 €      994,99 
      Resultaat 2017/2018 voordelig €        34,13              
  Eigen vermogen 30-6-2018 €   1.029,12             
Totaal €     1.029,12 Totaal €   1.029,12             

Exploitatierekening 2017/2018  
Ontvangsten Resultaat  
Contributie €    863,00  
Prijzengeld €        5,00  
Totaal ontvangsten  €    868,00 
Uitgaven   
Finale Libre        €      72,97  
Finale Bandstoten                                     €      78,56  
Wijnu consumptiebonnen €    493,00  
Regio competitie       €      70,00  
Inschrijving 2 toernooien                         €      34,00  
Declaratie dhr. P. Kremers                         €      85,34  
Totaal uitgaven  €     833,87  
Saldo Totaal Positief 2017/2018     €       34,13 
   
Eigen vermogen per 01-07-2017            €       994,99 
Exploitatiesaldo 2017/2018 positief  €         34,13 
Eigen vermogen per 30-6-2018  €     1029,12 
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Wijnu Veghel    Reizen 
 
De Commissie Reizen verzorgt de reizen die georganiseerd worden voor onze leden en aangevuld 
met gastleden. Een gastlid dient lid te zijn van een andere vereniging die aangesloten is bij KBO-
Brabant.  
 
Hieronder de financiële gegevens over het jaar 2018 van Wijnu Veghel Reizen. 
 
       Ontvangsten      Uitgaven        Saldo 
06-01-2018   André Rieu, Amsterdam   €       110,00 €          00,00      €         110,00 
20-03-2018   Cultuurreis Antwerpen   €     2.730,00 €     2.760,00 €           30,00 
28-03-2018   Soldaat van Oranje, Katwijk  €   18.690,00 €   18.570,00 €         120,00 
18-04-2018   Bollenstreek    €     3.125,00 €     3.085,00 €           40,00 
14-05/18-05-2018 Ardennen en Luxemburg  €   30.080,00 €   29.472,00 €         608,00 
31-05-2018  IJsselstreek    €     3.190,00 €     3.150,00 €           40,00 
10-06-2018  Wibi Soerjadi    €        440,00 €         440,00 €           00,00 
26-06-2018  Lelystad     €    3.385,00 €      3.345,00 €           40,00 
25-07-2018  Leiden     €    3.775,00 €      3.735,00 €           40,00 
06-09-2018  Smokkelroute, Soerendonk  €    2.085,00 €      2.045,00 €           40,00 
17-09/21-09-2018  Bergen    €  27.420,00 €    26.692,00 €         728,00 
14-10-2018  Taptoe Lommel, België   €     5062,00 €      4.988,00 €           74,00 
Kosten administratie       €             -6,62 €            -6,62 
Kosten vergaderen       €         -101,00 €        -101,00 
Representatie        €             -3,10 €            -3,10 
Totalen       € 100.099,28 €    98.171,98 €      1.699,28 
Saldo per 31-12-2018 voordelig       €      1.699,28 
 
Met dank aan de Commissie Reizen. 
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Wijnu Veghel    Vat oe Fiets 
Hieronder een overzicht over de verslagperiode 01-11-2017 tot en met 31-12-2018. 
Met ingang van 1-1-2019 wordt de administratie van Vat oe fiets per kalenderjaar geadministreerd. 
 
Eigen saldo Vat oe Fiets per 1-11-2017     €       1.019,76 
Ontvangsten  
Inschrijvingen     €   3.325,80 
Verkoop loten     €   1.333,50 
Opbrengst posten    €   2.560,91 
Donatie      €      782,00 
Sponsoring     €      750,00 
Bij: Totaal ontvangsten              €        8.752,21 
Uitgaven 
Pater van de Ven, Eerde    €     400,00 
Pater van Dinther, Veghel    €     900,00 
Scouting, Veghel     €  1.000,00 
Bouwdorp, Veghel     €   1.000,00 
Mtinko, Zrs Borromeus, Den Bosch    €   1.000,00 
Vereniging Wijnu Veghel    €   2.000,00 
Uitgaven posten 1 t/m 5     €   1.842,44 
Vergaderingen      €      155,00 
Aanschaf laserprinter    €     264,36 
Bijdrage Ver. Wijnu     €     250,00 
Printer uitgaven     €        14,36 
Hostnet website     €      253,25 
Inzet Rode Kruis, Veghel    €      103,00 
Kleine uitgaven o.a. postzegels, papier, env,  e.d. €        67,58 
Af: Totaal uitgaven      €    8.735,63 
Voordeling saldo periode 1-11-2017 t/m 31-12-2018         €        16,58 
Eigen saldo Vat oe Fiets per 31-12-2018       €   1.036,34 
 

 

Kas controlecommissie Wijnu Veghel  

De commissie bestaande uit de heer de heer C.J.P. Pick en mevrouw N. van Haaren hebben 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 het bestuur te dechargeren. 
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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 2019 weer op u. 
 
 
Het bestuur 
Maart 2019 
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