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Voorwoord 

 

Met de traditionele aftrap van onze nieuwjaarsbijeenkomst zijn we in 2019 tegelijk ook 

begonnen met de vervaardiging van een film. Een Wijnu promotie film waarmee we 

verschillende impressies van al onze activiteiten van het hele jaar door bijeen hebben 

gebracht in één film. Op de laatste zondag van het afgelopen jaar heeft iedereen het 

eindresultaat kunnen zien in ons gebouw. De reacties waren erg positief, met dank aan 

filmmaker Kees.  

Naast de vele georganiseerde activiteiten, waarvan u in dit jaarverslag een uitgebreide 

opsomming vindt, mag niet onvermeld blijven de verwelkoming van ons 2000e lid.   

Mevrouw Diny van Eijk werd op 29 mei samen met haar man Ton feestelijk onthaald en 

tijdens een gezellige bijeenkomst na een felicitatie toespraak letterlijk in de bloemetjes gezet 

met een bloementaart en een gratis abonnement voor dit jaar. 

Bij de grafieken van de leeftijden zien we dat de gemiddelde leeftijd voor het eerst sinds 

jaren weer iets gedaald is, ondanks dat we in de categorie tussen 50 en 60 jaar nog steeds 

erg laag scoren. In het komende jaar willen we daar extra aandacht aan besteden. 

Ook het financiële gedeelte van dit jaarverslag ziet er gelukkig gezond uit en kunnen we met 

genoegdoening het boekjaar afsluiten met een mooi batig saldo. Het financiële resultaat 

heeft al jaren niet hoeven leiden tot een verhoging van contributie en daar mogen we ook 

best trots op zijn. Méér leden leidt vanzelfsprekend tot meer contributie inkomsten.  

Tenslotte wil ik iedereen hartelijk dankzeggen voor de vele vrijwillige inspanningen.  De 

onmisbare inzet van contactpersonen, gastdames en heren, begeleiders en alle mensen, 

welke vaak onzichtbaar heel veel werk verzetten. Zeker denk ik hierbij ook aan mijn 

medebestuursleden, waarvan ook heel veel gevergd werd en waar altijd een beroep op kon 

worden gedaan. Naast het grote aantal leden zijn vooral ook zij diegenen die onze bloeiende 

vereniging Wijnu maken en draaiend houden! 

Daarvoor nogmaals mijn oprechte dank! 

 

 

Leo van Asperen 

Voorzitter              Veghel, maart 2020 
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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  

 

De samenstelling van het bestuur per 1 januari 2019: 

 

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 

 

Op de Voorjaarsvergadering is afscheid genomen van de heer Frans de Kort. Mevrouw Rini van 

den Brand en de heer Willie Rovers. Deze laatste twee in verband de maximale termijn van het 

bestuurslidmaatschap. Nieuw gekozen in het bestuur zijn de heer Harry Kalis, de heer Hans van 

de Donk en mevrouw Yvonne Höppener. 

 

De samenstelling van het bestuur per 1 april 2019: 

 

Voorzitter  De heer Leo van Asperen 

Penningmeester De heer Harry Kalis 

Leden   De heer Hans van de Donk 

   Mevrouw Gré van Erp 

   Mevrouw Yvonne Höppener 

   De heer Louis van Veghel 

 

Ambtelijk secretaris De heer Willie Rovers 

Adviseur bestuur Mevrouw Rini van den Brand 
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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.. 

 

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. Daarnaast kan Wijnu trots zijn op het grote aantal vrijwilligers. 

 

Bestuur 

  

Het bestuur heeft een voorzitter, secretaris/secretariaat 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   Vacature 

 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  Mevrouw Yvonne Höppener 

 Welzijn, zorg en wonen  Mevrouw Yvonne Höppener 

 Facilitair beheer   De heer Louis van Veghel 

 PR & Communicatie   De heer Hans van de Donk 

 

 

Vergaderingen  

 

In het kalenderjaar 2019 is het Algemeen bestuur twaalf maal in vergadering bijeen geweest. 

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

secretaris/ambtelijk secretaris en penningmeester. De bestuursvergaderingen zijn niet openbaar. 

Er vindt verslaglegging plaats door de secretaris/ambtelijk 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 23 maart en 5 oktober hebben deze 

vergaderingen plaatsgevonden. 

 

 

Besluiten die in deze vergaderingen door de leden zijn genomen. 

 

Voorjaarsvergadering 23 maart 

 Vaststellen van het verslag van de Najaarsvergadering van 27 oktober 2018; 

 Speld van verdienste KBO uitgereikt aan de heer Frans de Kort, mevrouw Van den Brand 

en de heer Willie Rovers 

 De vergadering gaat akkoord met het benoemen van de heer Kalis, de heer Van de Donk 

en mevrouw Höppener als nieuwe bestuursleden; 

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

om het bestuur te dechargeren voor het financiële boekjaar; 

 

Najaarsvergadering 5 oktober 

 Vaststellen van het verslag van de Voorjaarsvergadering van 23 maart 2019; 

 Geen wijziging contributie voor 2020, blijft € 25.00 per persoon per kalenderjaar 

 Vaststellen begroting 2020; 

 Afscheid genomen van de heer Tiny Strijbos als bestuurslid; 

 Inschrijven voor de kerstviering voor ieder op een gelijk moment. 
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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 1600 adressen. Er zijn 42 wijken die elk een vaste 

bezorger hebben. De organisatie en coördinatie hiervan ligt in de handen van 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 2019 heeft onze vereniging de beschikking over een nieuwe 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    

 

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 2019       Deelnemers 

 17 januari Blauwe Kei Paul de Munnik      8 

 17 januari Senioren Expo      38 

 8 februari Blauwe Kei Junior Ballet    21 

 7 maart Blauwe Kei Genoeg nu over jou        4 

 17 maart Archipel Muziekconcours      6 

 30 maart Musical Mamma Mia      61 

 13 april  Blauwe Kei ‘sMoeder      16 

 24 april  Dagreis Laken en Brussel     76 

 2 mei  Blauwe Kei Abafazi      23 

 10 mei  Vakantiereis Eifel     102 

 25 mei   Blauwe Kei Op hoop van zegen     29 

 3 juni  Excursie Vlindertuin       13 

 25 juni  Dagreis Sint Annaland       45 

 31 juli  Dagreis Biesbosch      101 

 5 augustus Excursie Museumboerderij       10 

 5 september Dagreis Kip en ’t ei        30 

 23 september Vakantiereis Drenthe        40 

 27 september Blauwe Kei List, Shaffy en Piaf       28 

 8 oktober Dagreis Soeth & Vermaeck       30 

 26 oktober Blauwe Kei The Magic of Jeans       15 

 9 november Blauwe Kei Iberica de Danza       16 

 27 november Kerstmarkt Oberhausen       52 

 8 december Blauwe Kei The Good Hope       27 

 20 december Blauwe Kei Winter in Wien       51 
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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: 

 21 januari Maken we het wel grijs genoeg 

 4 februari WMO, CAK en Wet Langdurige Zorg 

 18 februari Lezing Keizerin Sissi 

 18 maart Half edelstenen 

 1 april  Verkeer 

 7 oktober Levenseinde 

 4 november WhatsApp 

 

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. 

 13 januari Nieuwjaarsconcert Ambiancekoor 

 20 januari Gezellig meezingen met Jo en Ad 

 3 februari Hobbybeurs 

 17 februari Demonstratie Countrydansen 

 10 maart Lezing en expositie Broeders van Maastricht 

 24 maart Expositie Wijnu Schildergroep 

 28 april  Film Ronald McDonaldhuis 

 19 mei  Voorjaarsconcert Wijnu koor Cantabilé 

 7 juli  Film over Wijnu deel 1 

 1 september Concert Ambiancekoor 

 8 september Concert Eigen Wijs 

 29 september Modeshow 

 13 oktober Lezing Operatie Market Garden 

 3 november Demonstratie Countrydansen 

 8 december Kerstmarkt 

 22 december Kerstconcert Wijnu koor Cantabilé 

 29 december Film over Wijnu deel 1 en 2 
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Andere bijeenkomsten georganiseerd door bestuur en werkgroepen: 

 6 januari  Nieuwjaarsbijeenkomst 

 23 maart  Voorjaarsvergadering 

 27 april   Jeu de Boules Koningsdag toernooi 

 6 mei   Bedevaart naar Handel 

 30 mei   Vat oe Fiets 

 10 juni   Rommelmarkt 

 14 september  Jeu de Boules Kermis toernooi 

 5 oktober  Najaarsvergadering 

 19 en 20 oktober Foto expositie Wijnu fotogroep Zooomm 

 29 oktober  Concert Kabelgat Ramblers 

 5 november  Allerzielenviering 

 10 november  Eerste Veghels Keezen kampioenschap 

 21,22,23 november Toneelvoorstelling door Wijnu Toneelgroep 

 12,13,14 december Kerstviering  

 19 december  Kerststukjes maken 
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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 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 ruim 

60 leden.  

 

Het bestuur van de Biljartclub JGOG bestaat uit: 

Voorzitter   De heer C. Hillebrand 

Secretaris   De Heer W. Rutten 

Penningmeester  De heer M. Raaijmakers 

Wedstrijd secretaris  De heer P. Kremers  

Lid    De heer H. Verkuijlen  

 

 

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. De groep is uitgegroeid tot ruim veertig spelers. In 2019 is het Eerste Veghels Keezen 

kampioenschap georganiseerd. Dit vond plaats in het Wijnu gebouw. De speelavond is de 

maandag. Een keer in de veertien dagen wordt competitie gespeeld. Dikwijls komen leden ook de 

andere maandag in groepjes spelen. 
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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 A. 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 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. Startplaats is de 

Parallelweg. 
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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 18, 19 en 20 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: Woensdag De heer Bart Verbakel 

   Donderdag De heer Piet peters 

   Vrijdag  De heer Harry Verkuijlen 

    

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 2019 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 J. van de Wetering 

 

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: Mevrouw Adri Wolters 

 

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

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

de Laar.  In 2019 heeft het koor twee concerten gegeven in het Wijnu gebouw. 

 

Het bestuur bestaat uit de volgende personen: 

Voorzitter  Mevrouw H. Sledsens 

Secretaris  Mevrouw A. Wolters 

Lid   De heer A. Vos 

Lid   De heer H. Wijgergangs 

 

 

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 2019 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. 

 

 

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 2019 zijn er een paar leden bijgekomen, waardoor het weer gezellig 

vol is op de maandagavond. Een eigen bijdrage van € 5,00 wordt gevraagd. 
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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. In 2019 was er in het Wijnu gebouw een expositie van hun gezamenlijke werk.   

 

Toneel 

Commissieleden: De heer H. Gloudemans 

   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. Het decor en het geluid zijn perfect geregeld. We verwachten 

steeds meer van onze spelende leden. 

Dit jaar het stuk: “Nostalgie mag wat kosten”.  Dat iedereen heeft genoten bleek wel uit het 

applaus en de complimenten die de spelers ontvingen.  

  

 

Vat oe Fiets 

Een jarenlang bekend begrip in Veghel is vanaf 2018 een onderdeel van onze vereniging 

In 2019 heeft Wijnu voor de tweede keer Vat oe fiets georganiseerd. Deze keer was de startplaats 

bij het Wijnu gebouw aan de Wilgenstraat. 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 2019 is slechts een cursus IPad georganiseerd. Dit voor leden van Wijnu en leden van Senior 

web. Met de docenten, Louis en Janni van Veghel en Harry Kehrens. 

We merken dat er steeds minder mensen zijn die zich aanmelden voor deze cursussen. Daarom is 

besloten om hiermee te stoppen. Een alternatief is wel geboden. De digitale inloop op elke eerste 

donderdag van de maand. Hier kan men terecht voor allerlei digitale problemen en wordt men 

individueel geholpen. 

 

AED opleiding 

Het aantal gecertificeerde AED bedieners is momenteel 44; allen lid van onze vereniging. De 

herhalingscursussen die jaarlijks plaatsvinden staan onder leiding van mevrouw Hanny van 

Teeffelen, een zeer ervaren en bekwaam instructeur en ook een van onze leden.  

  



16 

Cluster Pastorale zorg/lief en leed manager: Mevrouw Yvonne Höppener 

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 stapten op de fiets; weer anderen namen de auto omdat ze niet meer zo goed 

ter been zijn. De bedevaart vond plaats op maandag 6 mei. Er was dit jaar geen georganiseerde 

wandeltocht.  

 

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 5 november. 

 

Kerstviering 

In 2019 is de kerstviering verdeeld over drie dagen. Op 12,13 en 14 december hebben we op 

iedere middag 120 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 dagen 

waren alle middagen “uitverkocht”. Hert duo Huub en Ruud 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 2019 hebben bijgestaan zijn: 

 Mevrouw H. van Dinther, tevens Cliëntondersteuner 

 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 2019 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 gastleden en Ereleden.  Het 

aantal leden is toegenomen met 72 en is ruim boven de 2000. Ook als we alleen de gewone leden 

bekijken dan is dat boven de 2000-grens en wel 2017. Het aantal gastleden is 39. 

 

              

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Vrouwen 1130 1244 1228 1236 1198 1168 1147 1147 1141 1196 1198 1216 1272 

Mannen 655 732 723 728 683 675 662 672 663 703 744 768 784 

Totaal 1785 1976 1951 1964 1881 1843 1843 1819 1804 1899 1942 1984 2056 

 

 

               

 

 
 

              

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

 

 

 

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

op 61,8%. Voor de mannen is dat 38,2%.  

0

500

1000

1500

2000

2500

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Vrouwen

Mannen

Totaal



19 

Het verloop 

 

 

Uitgeschreven leden:     Nieuwe aanmeldingen 

 

 

 

 

 

 

 

De verhouding mannen en vrouwen bij de nieuwe leden is uitgedrukt in een percentage 41% 

mannen en 59% vrouwen. Het is opmerkelijk dat de gemiddelde leeftijd van de nieuwe leden  bij 

de vrouwen en mannen ongeveer gelijk is. Het verschil, bij aanmelding,  met de totale 

gemiddelde leeftijd is bij de vrouwen 4,8 jaren en bij de mannen 3,36 

 

 

Samenstelling leden en deelnemers 

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

 

 2019 

Leden 2016 

Ereleden 1 

Gastleden 39 

Totaal 2056 

 

 

 

De  leeftijd van onze leden 

 

 t/m 60 60-75 75+ 

Mannen 8 366 399 

Vrouwen 22 570 661 

Totaal 30 936 1060 

 

 

 

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.  

  

 2018 2019 

Mannen 69 113 

vrouwen 94 77 

Totaal 163 190 

Reden 2018 2019 

Opzegging 35 30 

Overlijden 56 69 

Verhuizing 28 14 

Overig 2 5 

Totaal 121 118 
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De gemiddelde leeftijd is weergegeven in onderstaande tabel. Het is dit jaar gelukt om de  

gemiddelde leeftijd naar beneden te krijgen.  

 

 

       

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Mannen 75,0 75,8 76,2 76,4 76,8 76,2 

Vrouwen 75,5 76,1 77,2 77,3 77,2 76,6 

Totaal 75,4 76,0 76,8 76,9 77,0 76,4 

 

 

 
 

 

 

 

  

0

100

200

300

400

500

600

700

t/m 60 60-75 75+

Mannen

Vrouwen



21 

Financiële gegevens       

In 2019 zijn de bankrekeningen van Koor Cantabilé en Biljartvereniging JGOG opgeheven en  als 

grootboekrekening in de boekhouding van Wijnu opgenomen. 

 

Balans 2019. 

     

  01-01-2019   31-12-2019   

  Activa Passiva Activa Passiva 

900 Eigen vermogen    €    91.365,81     €   96.000,13  

1000 Kas  €           28,47     €           42,70    

1100 Bank betaalrekening  €        149,56     €   10.919,32    

1110 Bank spaarrekening  €   95.000,00     €   95.009,91    

1300 Debiteuren  €           63,11        

1310 Vooruitbetaalde bedragen  €        450,00        

1400 Crediteuren    €          505,48      

1410 Voortuit ontvangen bedragen    €            25,00     €           50,00  

1455 Samen uit eten        €           19,53  

1456 Toneel    €          817,36    €     1.217,45  

1457 Zooomm    €       1.579,94     €        969,57  

1458 Jeu de boules    €          361,21     €        737,28  

1459 Vat oe Fiets    €       1.036,34     €        721,03  

1460 Koor Cantabile        €     3.208,65  

1462 Biljart JGOG        €     1.405,26  

1470 Reizen        €     1.643,03  

            

  totaal  €   95.691,14   €    95.691,14   € 105.971,93   € 105.971,93  
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Inkomsten en uitgaven 2019  
(winst en verlies)   

     

     

  Inkomsten 2019 2019 2018 

    resultaat begroting resultaat 

6020 Rente    €                      100,00   €                              9,91  

6300 Contributie  €                     50.474,00   €                 48.000,00   €                     48.895,00  

6400 Subsidie  €                       3.770,00   €                   3.500,00   €                        3.664,23  

6900 Diverse baten  €                       3.989,60   €                   2.500,00   €                        5.734,37  

  totaal  €                     58.233,60   €                 54.100,00   €                      58.303,51 

          

  uitgaven       

4010 Huur  €                     12.000,00   €                 12.000,00   €                      10.000,00  

4020 Reiskosten  €                                     -     €                      250,00   €                              27,60  

4051 Bulletin  €                        5.960,38   €                   6.000,00   €                        5.445,20  

4100 Alg. kosten  €                        1.625,99   €                   2.100,00   €                        1.599,80  

4110 Bankkosten  €                           583,85   €                      750,00   €                            790,61  

4200 Adm. kosten  €                        1.010,65   €                   1.250,00   €                            930,50  

4251 Vergaderkosten best  €                           355,80   €                      650,00   €                        1.159,20  

4252 Vergaderkosten leden  €                           771,20   €                      600,00    

4353 Vergaderingen werkgr.  €                           164,40      

4270 Vrijwilligers  €                        2.378,31   €                   2.500,00   €                        2.587,25  

4300 
Activiteiten 
ontspanning  €                        2.679,26  

  
€                   3.000,00   €                        2.341,05  

4310 Activiteiten educatief  €                           330,72   €                      500,00   €                            564,43  

4320 Activiteiten lief en leed  €                        1.140,77   €                   3.500,00   €                        4.556,97  

4330 Ledenwerving  €                             43,00   €                                     €                                      -    

4333 Kerst  €                           111,43   €                                 -      

4370 Reizen  €                                     -     €                                 -     €                       -1.699,28  

4360 Representatie  €                        1.263,53   €                   1.000,00   €                        1.083,80  

4890 Onvoorziene uitgaven  €                                     -     €                      250,00   €                        1.240,47  

4900 Afdracht KBO Brabant  €                     21.280,71   €                 22.000,00   €                      21.618,96  

  Totaal  uitgaven  €                     51.700,00   €                 56.350,00   €                      52.246,56  

  Resultaat  €                        6.533,60   €                  -2.250,00   €                        6.054,95  

  Eindtotaal  €                     58.233,60   €                 54.100,00   €                      58.301,51  

 

 

Het boekjaar 2019 werd afgesloten met een positief saldo van €   6.533,60    

De saldi op de eindbalans , grootboekrekening 1455 t/m 1470, zijn reserveringen voor 2020 voor de 

desbetreffende werkgroep c.q. verenging. 
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Post 900 Eigen vermogen 

Saldo dd 1 jan 2019-12-30      €   91.365,81 

Overgeboekt op rekening 1470 werkgroep reizen -€      1.699,28 

Overgeboekt op rekening 1460 koor Cantabilé  -€         200,00 

Toevoeging eigen vermogen 2019.     €     6.533,60 

Vermogen dd 31 dec. 2019-12-30     €   96.000,13 

 

Bestemming resultaat: 

Eigen vermogen   2019.    2018. 

     € 6.533,60   € 6.054,95 

 

 

Post 1410 Vooruit ontvangen bedragen 

Contributie 2020     €             50,- 

 

Hieronder een korte toelichting op de inkomsten en uitgaven. 

 

Inkomsten: 
 

6020 Rente 

Ontvangen Rente op spaarrekening:   

Rente 2019 is geboekt op jaarrekening 2018. 

 

6300 Contributie 

Dit jaar hadden we extra gastleden ivm de organisatie meerdaagse reizen. 

Leden betalen € 25,- per jaar  

Gastleden betalen € 5,- per jaar. 

Gastleden mogen niet aan alle activiteiten meedoen en  Wijnu betaalt geen bijdrage voor deze leden 

aan KBO Brabant . 

Ontvangen contributie 2019.    € 50.474,- 

 

6401 Subsidie  

Subsidie gemeente Meierijstad    €  3.770,- 

 

 

6900 Diverse baten  

Donatie Vat oe Fiets     €  1.000,- 

KBO Brabant kring     €       39,60 

Premieplan/voor de ouderen    €  2.000,- 

Overige giften      €     950,- 

Totaal       €  3.989,60 
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Uitgaven:  
 

4001 Huur Wijnugebouw 

Totale huurkosten 2019.    €  12.000,- 

 

4051 Bulletin 

Drukkosten      €  5.731,18 

Redactiekosten      €       80,40 

Bezorgkosten      €       28,80 

Prijzen puzzels      €      120,- 

Totale kosten bulletin     €  5.960,38 

 

 

 

 

4100 Algemene kosten 

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

Omdat de bestuursleden en hun partners voor en  tijdens de vrijwilligersdag  zich actief moeten 

inzetten, gaan zij zelf één maal per jaar samen uit eten. 

Vergoeding bestuursleden    €    975,- 

Uit eten bestuursleden     €    520,- 

Afscheid bestuurslid     €      25,- 

Overige kosten      €    105,99 

Totaal       € 1.625,99 

 

 

4110 Bankkosten 

Als vereniging beheren wij diverse bankrekeningen. In 2019 zijn de Bankrekeningen van koor 

Cantabilé en biljartvereniging JGOG opgeheven om ondermeer de bankkosten terug te brengen. 

De bankkosten voor 2019 zijn    €  583,85 

 

4200 Administratiekosten 

Een vereniging dient een goede administratie bij te houden. Hieraan zijn kosten verbonden zoals 

enveloppen, drukwerk, boekhoudprogramma. 

De administratiekosten in 2019 zijn   €  1.010,65 

 

4251 Bestuursvergaderingen 

Het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur vergadert maandelijks. Daarnaast overlegt het 

bestuur ook regelmatig met werkgroepen. 

De vergaderkosten bestuur in 2019 zijn   €  355,80 
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4252 Ledenvergaderingen 

Het bestuur organiseert twee maal per jaar een ledenvergadering 

Voorjaarvergadering     €  432,80 

Najaarsvergadering     €  338,40 

Totaal       €  771,20 

 

4253 Vergaderingen werkgroepen 

Naast het algemeen bestuur, vergadert het dagelijks bestuur regelmatig met werkgroepen. 

De vergaderkosten in 2019 zijn    €  164,40 

 

4270 Vrijwilligers 

Elk jaar organiseert het bestuur een vrijwilligersmiddag als dank voor hun inzet voor de vereniging. 

kosten  vrijwilligersmiddag    €  1.860,95 

Overige kosten      €     517,36 

Totaal       €  2.378,31 

 

 

 

4300 Activiteiten ontspanning/ informatief 

Hieronder vallen de volgende activiteiten: 

Kienen 

Koor Cantabilé 

Fietsen 

Scootmobiel 

Seniorenexpo 

Wandelen 

Theater/film 

Schaken 

kaarten 

Bridge 

Jeu de boules 

Keezen 

Schilderen 

Sjoelen 

Wandelen 

Themamiddagen 

Totale inkomsten in 2019 zijn:    € 10.918,20 

Totale uitgaven in 2019 zijn:    € 13.597,46 

Totale netto  kosten     €    2679,26 
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4310 Activiteiten educatief 

Er zijn in 2019 diverse cursussen en  bijscholingen gegeven in de vorm van themamiddagen,  iPod 

EHBO en telefoon. 

Totale inkomsten in 2019 zijn:    €  266,- 

Totale uitgaven in 2019 zijn:    €  596,72 

Totale netto  kosten:     €  330,72    

 

4320 Activiteiten lief en leed 

In 2019 heeft Wijnu getracht  zoveel mogelijk aandacht te schenken aan zowel  blijde en droevige 

gebeurtenissen.    

Ziekenbezoek, condoleance en bedevaart:  €    488,37 

Jubilea en verjaardagen      €   652,40 

Totale kosten:      € 1.140,77 

 

4330 Ledenwerving  

Wijnu gaat in 2020  ledenwerving dagen  organiseren. 

De werkgroep is hier in 2019 mee gestart 

Gemaakt kosten in 2019 zijn:    €      43,- 

 

4333 Kerstviering  

 

In december zijn er drie kerstdiners georganiseerd, met in totaal 356 deelnemers. 

 

Inkomsten 

Opbrengst Raboclubcard    €  1.556,47 

Donatie voor de ouderen    €  1.804,75 

Eigen bedrage deelnemers    €  3.360,- 

Vergoeding gebruik liederenbundel   €       50,- 

Totaal       € 6.771,22  

 

Uitgaven  

Consumpties      € 2.691,- 

Bakkerij v Leur      € 2.020,98 

Slagerij Pennings     € 1.280,75 

Muziek       €    225,- 

Liederenbundel      €    224,- 

Overige kosten      €    480,92 

Totaal       € 6.922,65  

 

Totale netto kosten     €    111,43    

   

4360 Representatie 

Onder deze kosten vallen o.a. nieuwjaarsbijeenkomst, welkom 2000e lid, attenties bij afscheid . 

De kosten in 2019 zijn      € 1.263,53 
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4890 Onvoorzien 

In 2019 waren er geen onvoorziene uitgaven. 

 

4900 Afdracht KBO Brabant.  

De contributieafdracht aan KBO Brabant bedroeg in 2019 € 21.280,71 
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Inkomsten en uitgaven van de verenigingen  en werkgroepen van Wijnu. 

 

1456 Samen uit eten 

Vier keer per jaar gaat een groep leden samen uit eten. 

Totale inkomsten    € 5.570,22 

Totale uitgaven     € 5.550,69 

Batig saldo     €      19,53 

 

1456 Toneel 

Naast de drie uitvoering in het Wijnugebouw, heeft de toneelgroep ook nog op diverse andere 

uitvoeringen gegeven. 

Saldo 1 jan 2019.     €    817,36 

Netto opbrengst optreden    € 1.030,- 

Totaal      € 1.847,36 

 

Uitgaven 

Toneelboekjes     €   156,09 

Auteursrechten     €    311,82 

Bloemen     €     162,- 

Totaal      €    629,91 

Saldo 31 dec.  2019    € 1.217,45 

 

1457 Zooomm 

In oktober heeft de fotogroep Zooomm een tentoonstelling georganiseerd, daarnaast organiseerde 

zij  onderlinge bijeenkomsten. 

Saldo  1 jan. 2019    € 1.579,94 

Uitgaven 2019.     €    610,37 

Saldo 31 dec. 2019    €    969,57 

 

1458 Jeu de boules 

Gedurende de zomertijd werd er op drie middagen jeu de boules gespeeld. Daarnaast werden er ook 

twee toernooien georganiseerd. 

Saldo  1 jan. 2019    €   361,21 

Lidmaatschap jeu de boules   €   595,- 

Inschrijving toernooien    €   267,50 

Totaal      € 1.223,71 

 

Uitgaven 

Lidmaatschap jeu de boules   €      5,- 

Toernooikosten     € 219,67 

Seizoenafsluiting    € 261,76 

Totaal      € 486,43 

Saldo 31 dec.  2019    € 737,28 
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1459 Vat oe Fiets 

Op Hemelvaartsdag werd door Wijnu voor de tweede maal door Wijnu de 51e Vat oe fiets 

georganiseerd. 

Saldo  1 jan. 2019    € 1.036,34 

Sponsoring     €     150,- 

Inschrijfgeld     €  2.430,- 

Lotenverkoop     €    997,50 

Opbrengst posten    € 1.616,20 

Retour goederen    €      66,25 

Totaal      € 6.295,29 

 

Uitgaven 

Loten      €       125,- 

Inkopen     €      444,94 

Website     €        68,97 

Huur toiletten     €      150,- 

Huur tafels en banken    €      222,82 

Vlaggen     €      200,13 

Donaties goede doelen     €  4.100,-  

Organisatie kosten         €     262,40 

Totaal      €  5.574,26 

Saldo 31 dec. 2019    €   721,03 

 

1460 Koor Cantabilé 

In 2019 is het penningmeesterschap overgenomen door de penningmeester Wijnu . De bankrekening 

van Cantabilé is daardoor opgeheven en ondergebracht als grootboekrekening van Wijnu. 

 

Saldo  1 jan. 2019 

Kassaldo     €    370,40  

Banksaldo     € 3.182,76    

Totaal      € 3.553,16 

 

Saldo bij overname dd 20 jun. 2019:  

Kas      €    310,- 

Bank      € 3.410,26 

Totaal      € 3.720,26 

 

Inkomsten 20-06 t/m 31-12   €     505,-  

Uitgaven 20-06 t/m 31-12   € 1.016,61 

Saldo 31 dec.  2019    € 3.208,65 
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1462 Biljartvereniging JGOG 

I.v.m. de hoge bankkosten en de geringe hoeveelheid betalingen is de bankrekening van JGOG in 

2019 opgeheven en ondergebracht als grootboekrekening van Wijnu en is de penningmeester van 

Wijnu belast met de inkomsten en uitgaven. 

 

Saldo  1 jan. 2019    € 1.029,12 

 

Saldo bij overname dd 29 aug. 2019  € 1.062,81 

 

Inkomsten 29-08 t/m 31-12   €    896,-   

Uitgaven     €    553,55 

Saldo 31 dec.  2019    € 1.405,26 

 

1470  Reizen 

In 2019 heeft de werkgroep reizen twee meerdaagse reizen en  12 eendaagse reizen. 

Saldo  1 jan. 2019    €   1.699,28 

Inkomsten     € 92.890,50 

Uitgaven     € 92.946,75 

Saldo 31 dec. 2019.     €   1.643,03 
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Bridgeclub Wijnu    
 

De bridge beschikte in 219 over een eigen bankrekening. De specificaties zijn opgesteld door de 

penningmeester bridgeclub de Heer L v de Bogaert. 

     
     

 

 

 

    begroting    

Ontvangsten  2019 2019 2018 

Contributie     €1.850,00   €    2.000,00   €   1812,50  

Bijdrage bridgedag voorjaar    €    1.000,00  €      860,00 

Bijdrage bridgedag najaar   €   880,00   €    1.000,00   €     820,00  

Rente   €        0,40   €          0,46 

Traktatie lid   €     50,00      

Totaal ontvangsten   €2.780,40   €   4.000,00   €   3.492,96  
 

     

     

Uitgaven     

Bank/administratie/beheerskosten   €   248,49   €       200,00   €      132,85 

Materiaalkosten   €   662,95   €       300,00   €      215,95  

Bestuur/attenties   €     30,00   €       250,00   €      202,16  

Activiteiten   €   452,55   €       500,00  €       468,01 

Bridgedag voorjaar prijzen    €       150,00  €         94,35 

Bridgedag  lunch voorjaar     €    1.000,00  €       994,00 

Bridgedag najaar prijzen   €   150,00   €       150,00   €      159,99  

Bridgedag najaar lunch   €   851,34   €    1.000,00   €      872,00       

Uitgaven totaal   €2.395,33   €   3.550,00   €   3.139,31  

     

Te reserveren voor lustrumviering 2020    €     3000,00   

     

Beginbalans 2019     

Activa  Passiva   

Lopende 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  

     

Eindbalans 2019     

Activa  Passiva   

Lopende bankrekening  €    205,92  Eigen vermogen  €      605,92  

spaarrekening  €4.000,00  Reservering materiaal  €      600,00  

  Reservering lustrum  €   3.000,00  

Totaal  €4.205,92     €   4.205,92  
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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 2020 weer op u. 

 

 

Het bestuur 

Maart 2020 

 


