
 

      

 

                                                      UITNODIGING 

                            voor de Algemene Ledenvergadering 

 

                                                                        Helvoirt, februari 2020 

 

Aan de leden van Vereniging 55+ Helvoirt, 

 

Het bestuur van Vereniging 55+ Helvoirt nodigt u uit voor de Algemene 
Ledenvergadering op donderdag 19 maart 2020 om 19:30 uur, in de 
Huiskamer van het HelvoirThuis. Vanaf 19:00 uur staat de koffie klaar en 
om 19:30 uur stipt begint de vergadering. 

De agenda en de andere vergaderstukken treft u op de hierbij gevoegde 
pagina’s aan. 

In het bestuur, maar ook in de activiteitencommissie, is sprake van 
vacatures. Geïnteresseerden voor een bestuursfunctie of voor aanvulling 
van de activiteitencommissie verzoeken wij zich te melden bij een van de 
bestuursleden (voor adressen: zie colofon van ’t hofblad of raadpleeg de 
website). 

Aansluitend aan de vergadering vertelt onze dorpsgenote Els Knoope 
over (de totstandkoming van) haar boek “Vincent was onze broer”. 
Daarna is er gelegenheid om nog met elkaar te praten onder het genot 
van een drankje en een hapje. 

Wij zien uit naar uw komst! 

 
Het bestuur van Vereniging 55+ Helvoirt. 
                                                                                                                                           
 

 

Vereniging 55+ Helvoirt, Kloosterstraat 30, 5268 AC Helvoirt, e-mail: info@55plushelvoirt.nl    



   

                                                                                                               

 
                                       Algemene Ledenvergadering  
 
 
Agenda voor de Algemene Ledenvergadering op donderdag 19 maart 2020,  
aanvang 19.30 uur, in de Huiskamer van het HelvoirThuis. 
 
1.  Opening en woord van welkom  
 
2.  Vaststellen van de agenda 
 
3.  Vaststellen van de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 21 maart 2019 
[bijlage 1]  
 
4.  Terugblik op 2019 en vooruitblik op 2020 van Vereniging 55+ Helvoirt [bijlage 2]  
 
5.  Beknopt jaarverslag 2019 van de Activiteitencommissie [bijlage 3]  
 
6.  Financieel Jaarverslag 2019 van Vereniging 55+ Helvoirt [bijlage 4]  
 
7.  Verslag van de kascontrolecommissie over het financiële jaarverslag 2019 (Jan van 
Bohemen en Thieu Zeelen) 
 
8.  Begroting 2020 [bijlage 5]  
 
9.  Samenstelling kascontrolecommissie over 2020  
 
10. Vaststellen contributie voor 2021 
 
11. Huishoudelijk Reglement  
 
12. Samenstelling van het bestuur 
      In het bestuur blijft sprake van vacatures. Het bestuur vraagt toestemming om deze  
     vacatures (vooruitlopend op goedkeuring in de volgende ALV) in te vullen als de  
     situatie daarom vraagt, resp. daar mogelijkheid voor biedt.  
 
13. Rooster van af- en aantreden 
     Aftredend volgens het rooster van aftreden is: Louise Schulte. Zij is herkiesbaar.   
     Tegenkandidaten kunnen zich tot 7 dagen voor aanvang van de vergadering    
     aanmelden bij de secretaris.  
 
14. Rondvraag en sluiting van de vergadering 
 
15. Onze dorpsgenote schrijfster Els Knoope vertelt over (de totstandkoming van) haar     
      boek “Vincent was onze broer”. 
       
Aansluitend zal, naar goed gebruik, gelegenheid zijn voor het nuttigen van een    
drankje en een hapje.  
 
 



                                                            bijlage 1 

                                                                                  

                                      Algemene Ledenvergadering  
 
 
Verslag van de Algemene Ledenvergadering, gehouden op donderdag 21 maart 2019,  
aanvang 19.30 uur, in het HelvoirThuis. 
 
1.  Opening en woord van welkom.  
De voorzitter (Thea van Lith) opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.  
Thea deelt mede dat Miel Bogaerts (vice-voorzitter) heeft laten weten dat hij in verband 
met zijn ziekte niet meer in staat is bij vergaderingen van onze vereniging aanwezig te 
zijn. Het bestuur betreurt dit zeer. Miel heeft de penningmeester geholpen bij het 
opstellen van het financieel jaarverslag en is nog zeer betrokken bij de vereniging.  
Thea staat vervolgens stil bij het overlijden van Bart van Wijk en de andere leden die ons 
het afgelopen jaar zijn ontvallen. Thea vraagt de aanwezigen om een korte stilte om hen 
te gedenken. 
 
2.  Vaststellen van de agenda.  
De secretaris (Louise Schulte) deelt mede dat er hedenmiddag een e-mail is 
binnengekomen van de heer André van Amelsvoort, lid van onze vereniging, die zelf 
vanavond verhinderd.  Hij maakt daarin bezwaar tegen de inhoud van het addendum van 
19 december 2018,  zijnde een aanvulling op de drie-partijen-overeenkomst tussen de 
gemeente en TinH en de Vereniging 55+. Omdat het bestuur nog niet in de gelegenheid 
is geweest hetgeen naar voren wordt gebracht te onderzoeken, heeft zij besloten het 
voorstel van de heer Van Amelsvoort thans niet te bespreken. 
Hierop vraagt Josée van Dongen het woord en verzoekt het bezwaar toch in stemming te 
brengen omdat naar haar oordeel met tekening van het addendum -kort gezegd- de 
positie van V55+ ernstig zou zijn verzwakt. 
Na enige discussie stelt Edward de Vries de vergadering voor thans niet tot stemming 
over te gaan, maar dat hij samen met de heer Van Amelsvoort en het bestuur naar het 
bezwaar gaat kijken. Met instemming van de aanwezigen wordt aldus besloten.  
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
3.  Vaststellen van de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 22 maart 2018. 
Er zijn geen opmerkingen. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld, met dank aan de 
notulist. 
 
4.  Terugblik op 2018 en vooruitblik op 2019 van Vereniging 55+ Helvoirt. 
De terugblik en vooruitblik zijn op schrift gesteld en bij de agenda verspreid.  De 
voorzitter verwijst naar de inhoud daarvan. Zij geeft een korte aanvulling op het verslag 
ten aanzien van het Helvoirt Uit-project. Het project groeit en loopt goed. Vereniging 55+ 
ondersteunt het project. Enerzijds door voor leden die gebruik maken van het project 
10% bij te dragen aan de kilometervergoeding. Anderzijds is de vereniging voor de 
vrijwilligers die de auto’s besturen en eventueel schade veroorzaken, voor een bedrag 
van € 150,- per schade risicodragend. (noot bestuur: nadien is het risico voor de 
vereniging komen te vervallen). In juli a.s. beslist het bestuur na evaluatie of met het 
project wordt voortgegaan. 
De klussendienst is een enorm succes gebleken, evenals het luisteren naar en uitleg van 
klassieke muziek. 
 
5.  Beknopt jaarverslag 2018 van de Activiteitencommissie. 



De voorzitter van de activiteitencommissie (Lucie van de Pas) licht het jaarverslag, dat 
bij de vergaderstukken is verspreid, toe. Van de zijde van de aanwezigen zijn er geen 
opmerkingen.  
 
6.  Financieel Jaarverslag 2018 van Vereniging 55+ Helvoirt.  
De penningmeester (Adrie van Hattum) licht het verslag toe. 
De bijdrage aan de beweegtuin en de aanschaf van screens zijn onder “relatiekosten” 
geboekt. 
Gelet op het financiële plaatje en verwijzend naar hetgeen vorig jaar tijdens de algemene 
ledenvergadering daarover is besproken, zal per 1 januari 2020 de contributie € 25,-p.j. 
gaan bedragen. Desgevraagd zijn er geen opmerkingen en geeft de vergadering aan het 
eens te zijn met de contributieverhoging per 1 januari 2020. 
De komende tijd zal met de verschillende activiteitengroepen besproken worden wat zij 
moeten gaan bijdragen aan energie- en onderhoudskosten. 
 
7.  Verslag van de kascontrolecommissie over het financiële jaarverslag 2018.  
Jan Tielemans deelt desgevraagd mede dat hij samen met Jan van Bohemen de stukken 
bij de penningmeester heeft bekeken. Na grondige verificatie van de rekening en 
verantwoording van het bestuur heeft de kascontrolecommissie de stukken in orde 
bevonden. De kascommissie stelt voor om de penningmeester/het bestuur décharge te 
verlenen over het boekjaar 2018. Aldus wordt, met instemming van de algemene 
ledenvergadering, besloten. 
De voorzitter bedankt Jan Tielemans en Jan Bohemen voor hun inzet. 
 
8.  Begroting 2019.  
Er zijn geen opmerkingen ten aanzien van de op schrift gestelde en bij de 
vergaderstukken verspreide begroting 2019. 
 
9.  Samenstelling kascontrolecommissie 2020.  
Jan Tielemans heeft de maximale termijn deel uitgemaakt van de kascommissie. De 
voorzitter bedankt Jan voor zijn inzet.  
Thieu Zeelen  is bereid om volgend jaar met Jan van  Bohemen de kascommissie te 
vormen. 
 
10. Website. 
Edward de Vries en Tini Vriens vertellen over de vernieuwde website 
www.55plushelvoirt.nl.  Zij benadrukken dat de website valt of staat bij het aanleveren 
van informatie door de verschillende activiteitengroepen. 
 
11. Privacyreglement.  
Frans van Lith geeft een toelichting op het Privacyreglement. Europese regelgeving 
schrijft voor dat alle organisaties verplicht zijn de gegevens van hun leden te 
beschermen. Vereniging 55+ beschikt slechts over de gegevens die nodig zijn voor het 
voeren van de ledenadministratie en die door de leden zelf opgegeven zijn. Indien een lid 
niet wil dat in ’t hofblad of op de website zijn/haar afbeelding voorkomt dan moet dat lid 
schriftelijk aangeven dat men niet wil dat er afbeeldingen geplaatst worden op de 
website. Dit en het privacyreglement zullen nog in ’t hofblad geplaatst worden. 
 
12. Samenstelling van het bestuur. 
Als kandidaat voor het bestuur wordt door het bestuur voorgedragen: Andries 
Weitenberg. Met instemming van de vergadering wordt Adries als nieuw bestuurslid 
benoemd. 
 
Peer van Hoof is benaderd om eveneens toe te treden tot het bestuur. Desgevraagd stelt 
hij zich kort voor. Blijkens de reactie van de aanwezigen stemt de vergadering in met de 
benoeming van Peer van Hoof als nieuw bestuurslid.  
 
13. Rondvraag en sluiting van de vergadering.   



Thea deelt mede dat zij om persoonlijke redenen per 1 juli 2019 stopt als 
voorzitter/bestuurslid van Vereniging 55+. Zij bedankt de leden voor het vertrouwen dat 
zij in haar hebben gesteld. Dit wordt gevolgd door een applaus van de aanwezigen.  
 
Lena Schellekens vraagt waarom de kieners op woensdagmiddag niet meer van de 
Huiskamer gebruik mogen maken en naar boven moeten. Lucie antwoordt dat dit punt in 
de activiteitencommissie is besproken. De commissie vindt het toch beter dat de kieners 
boven blijven. Lena vraagt of zij in dat geval dan nieuwe stoelen kunnen krijgen. Lucie 
heeft dit met Jan van den Boer besproken. Eind april komen er zachte stoelen die eerst 
zullen worden uitgeprobeerd. 
 
Christ Pijnenburg vraagt waarom in de financiële stukken de post energie en onderhoud 
zo hoog is. De penningmeester antwoordt dat de vereniging naar rato een bijdrage in de 
energie- en onderhoudskosten van het HelvoirThuis levert. 
 
Jan van Zon merkt op dat alle lampen in het HelvoirThuis branden van ’s morgens vroeg 
0700 uur tot ’s avonds laat. Hij vraagt zich af of dat niet anders kan. 
Jan van den Boer legt uit dat het HelvoirThuis een multifunctioneel centrum is en dat de 
lampen uit veiligheidsoverwegingen moeten blijven branden.  
 
Sjaantje Traa vraagt naar de juiste data voor de kaartavonden in maart. 
Lucie antwoordt: Vrijdag 22/3 en 29/3 en dus niet dinsdag 26/3. 
 
Verder niets aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 20:30 uur de vergadering onder 
mededeling dat er tot 20:50 uur pauze is, gevolgd door een optreden van Maarten 
Pauwels. Aansluitend wordt iedereen uitgenodigd bij de bar voor een drankje. 
 
Verslag: Louise Schulte 
 
 
 
 
 
                                                                                                       Bijlage 2 
 
 
Beknopt jaarverslag 2019 en vooruitblik 2020 
 
Allereerst willen wij stil staan bij het overlijden van onze leden in 2019. Binnen het bestuur is 
ons onze vicevoorzitter Miel Bogaerts ontvallen. Het verlies van dierbaren doet altijd pijn. Wij 
als bestuur beseffen dat het wegvallen van een partner, een familielid of goede vrienden en 
kennissen een leegte achterlaat en wij hopen dat onze verenigingsleden daarin steun aan 
elkaar kunnen geven. 
 
In de Algemene Ledenvergadering  (ALV) van 2019 heeft Thea van Lith aangegeven dat zij 
per 1 juli 2019 zou stoppen als voorzitter en zich zou terugtrekken uit het bestuur. Er werden 
twee nieuwe bestuursleden voorgedragen, Andries Weitenberg en Peer van Hoof, die beiden 
goedkeuring hebben gekregen van de algemene ledenvergadering.  Per 1 juli 2019 heeft het 
bestuur de taak van vicevoorzitter aan Andries toebedeeld en die van voorzitter aan Peer. 
Adrie van Hattum heeft  de bestuurstaak van penningmeester gecontinueerd. Lucie van de 
Pas heeft als bestuurslid haar werkzaamheden van het organiseren van activiteiten 
voortgezet en Louise Schulte heeft de secretariaatsfunctie vervuld. 
 
Bij de vaststelling van de agenda tijdens de ALV van 21 maart 2019 werd een e-mail van 
André van Amelsvoort besproken, die die dag was binnengekomen. Hij maakte bezwaar 
tegen de ondertekening van het addendum bij de drie-partijen-overeenkomst tussen de 
gemeente en TinH en de Vereniging V55+ op 19 december 2018. Na tussenkomst van 
Edward de Vries werd besloten dat het bestuur samen met betrokkenen naar het bezwaar 
zou kijken. Inmiddels is door het bestuur van onze vereniging gesproken met wethouder 



Martin Vromans, met Josée van Dongen, met André van Amelsvoort, met Mariet Bogaerts, 
en met Edward de Vries. Op grond hiervan concludeert het bestuur, mede op basis van de 
toelichting van Mariet Bogaerts, dat de positie van Vereniging 55+ door ondertekening van 
het addendum niet wordt verzwakt. De toelichting van de gemeente d.d. 21 februari 2019 op 
het addendum was duidelijk. Desgewenst was wethouder Martin Vromans bereid voor onze 
leden nog en keer een toelichting te geven op dit punt maar helaas is hij verhinderd dat op 
de ALV van 19 maart  te doen. 
 
Wijlen Miel Bogaerts was in zijn hoedanigheid van bestuurder van onze vereniging tevens 
bestuurslid van Stichting Beheer HelvoirThuis. Na het bijwonen van enkele vergaderingen 
zijn wij tot de conclusie gekomen dat een bestuursrol in deze stichting zich niet goed 
verhoudt met een bestuursrol binnen de Vereniging 55+ en heeft het bestuur zich 
teruggetrokken uit de stichting. 
 
Als vereniging moeten we er voor zorg dragen dat de financiën niet alleen nu maar ook in de 
toekomst op orde zijn. 
In de ALV 2019 werd de contributieverhoging naar €25,- p.j. goedgekeurd. Deze verhoging is 
echter ontoereikend om het tekort op de Jaarbalans goed te maken.  
In de ALV van 2015 is destijds, ivm de overgang van het Gastenbosch naar het HelvoirThuis, 
de bijdrage die deelnemers aan een activiteit betaalden tijdelijk voor de duur van twee jaar 
opgeschort. Gedurende die periode en de jaren daarna had de vereniging dus minder 
inkomsten. Met de verschillende activiteitengroepen is inmiddels afgesproken wat de 
deelnemers aan de activiteiten weer moeten gaan bijdragen, ingaande 1 januari 2020. Het 
bestuur is met de gemeente en TinH in gesprek om de verenigingslasten omlaag te brengen. 
 
Tijdens de ALV 2019 is de nieuwe website van onze vereniging, www.55plushelvoirt.nl, 
gepresenteerd. Naast de mooie opmaak kunnen we daarop ook ‘t hofblad lezen, op de 
hoogte blijven van actueel nieuws, extra artikelen lezen waarvoor geen plaats meer was in ‘t 
hofblad, de agenda van activiteiten raadplegen, je opgeven als nieuw lid. Het gaat te ver om 
de gehele website te omschrijven. Het blijft zinvol om de website regelmatig te raadplegen. 
 
Het bestuur heeft geconstateerd dat de vereniging goede bestaande activiteiten heeft en 
verwijst hiervoor naar het jaarverslag van de activiteitencommissie. Het bestuur heeft 
onlangs besloten de activiteiten uit te breiden met periodieke lezingen en het in het leven 
roepen van een filmclub. Deze initiatieven hebben geleid tot succesvolle en goedbezochte 
avonden van ongeveer 60 personen per avond. Wij zijn dan blij dat de initiatiefnemers ook in 
2020 hier invulling aan willen blijven geven. 
 
In 2019 zijn de eerste stappen gezet om kennis te maken met onze toekomstige gemeente 
Vught. We hebben de ouderenverenigingen uit Vught op bezoek gehad, gesprekken gevoerd 
met politieke partijen uit Vught en met de wethouder belast met het sociale domein. Ook 
andere verenigingen uit Vught hebben het bestuur van onze vereniging benaderd. In 2020 
zal het bestuur de gesprekken voortzetten. 
 
Voor 2020 wil het bestuur meer aandacht vragen voor welzijn en zorg voor haar leden maar 
ook voor niet-leden in Helvoirt. Wij denken aan het werven van Ouderenadviseurs op het 
gebied van onder meer de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), wonen, mobiliteit, 
dementie, mantelzorg, eenzaamheid, armoede, activiteiten participatie. 
 
Tot slot wil het bestuur alle leden, initiatiefnemers, vrijwilligers en coördinatoren oprecht 
danken voor hun inzet. De kracht van onze vereniging zit in het samen iets doen en er voor 
elkaar zijn. Kortom: dat onze vereniging een belangrijke steunpilaar is voor een fijn leven in 
ons dorp Helvoirt. 
 
Bestuur Vereniging 55+ Helvoirt 
Peer van Hoof, voorzitter 
 



 
Jaaroverzicht 2019 Activiteiten commissie Vereniging 55+        
Bijlage 3 

In onze commissie hadden op 1 jan. 2019 de volgende personen zitting: Jo van Riel, Mien 
Verbeek, Frans van Lith, Crista Schuurmans en Lucie van de Pas. In de loop van afgelopen 
jaar heeft Gerrie van de Ven zich bij onze groep aangesloten. Daar zijn wij heel blij mee. 

Wekelijkse activiteiten. 
Zoals u weet zijn er onze wekelijkse activiteiten die, behalve een paar weken in de zomer, 
het hele jaar door plaatsvinden. Het zijn de activiteiten die je elke maand op pagina 3 van het 
Hofblad vermeld ziet staan. Veel van onze leden maken daar met veel genoegen gebruik 
van, hoewel er zeker plaats is voor meer deelnemers. Deze activiteiten zijn niet mogelijk 
zonder de hulp en begeleiding van tientallen vrijwilligers die zich elke week belangeloos 
inzetten. Een aantal begeleiders hebben het afgelopen jaar afscheid genomen en hun werk 
is door anderen overgenomen: 
Eddy de Wit is na 9 jaar per 1-1-19 gestopt met zijn begeleiding van de schildersgroep. Zijn 
opvolger is Henk van Paassen. Eddy, hartelijk dank voor je jarenlange begeleiding van de 
groep. 
Cor de Jong is afgelopen zomer gestopt als begeleidster van de hobbyclub. Voortaan is Mien 
van de Sande de contactpersoon.  Wij bedanken vanaf deze plaats Cor voor haar jarenlange 
inzet voor de hobbyclub. 
De nieuwe contactpersoon voor het fietsen is Mien van Asten. Zij neemt de plaats in van 
Willy Bergman in. Ook Willy danken we hartelijk voor zijn inzet. 
Uiteraard zijn wij ontzettend blij met de inzet van ál onze vrijwilligers. 
 
Tweewekelijkse activiteiten. 
Christ Pijnenburg en Mien van Asten zorgen ervoor dat we van mei t/m augustus elke 14 
dagen op maandagavond een mooi rondje kunnen fietsen door onze groene omgeving incl. 
pauze met een kopje koffie. Het aantal deelnemers afgelopen jaar was in totaal 166. Steeds 
tussen de 15 en 20 personen per keer. Eenmaal is de tocht afgelast ivm code geel. Dank 
aan de organisatoren. Zij zetten de tocht niet alleen uit maar rijden hem ook voor om er 
zeker van te zijn dat alles goed gaat.  
Van september t/m maart (wintertijd) is er op de tweede en vierde dinsdag van de maand 
kaarten olv Annie Pollaert en Sjaantje Traa. Deze activiteit kan zich nog steeds verheugen 
op een goede belangstelling 

Vier-kernen overleg. 
Samen met de KBO’s van Haaren, Esch en Biezenmortel organiseerden we de voorjaars-  
en najaarsreis. De voorjaarsreis ging naar de Belgische Kempen en de najaarsreis naar de 
Maasvlakte. Een bezoek aan de Taptoe in Lommel in België in oktober en in december een 
kerstreis vindt ook gezamenlijk plaats met leden van de KBO’s uit de andere kernen. 
 
Maandelijkse activiteiten. 
Elke 4e donderdag is het wandelen vanuit het HelvoirThuis en op de andere donderdagen 
wandelt men vanuit een van de andere kernen. Dat loopt onveranderd goed.  Men kan 
kiezen tussen de afstanden 4-7-10 km. 
Elke maand, zo rond de 15e gaan we met liefhebbers ergens lunchen. Hiervoor gaan we 
naar een van de horecagelegenheden in Helvoirt, Biezenmortel, Oisterwijk, Haaren en vorig 
jaar ook voor het eerst in Vught. De belangstelling blijft hetzelfde, tussen de 15 en 25 
deelnemers elke maand. 
Er is maandelijks een inloopmiddag voor mensen die vragen en problemen hebben op 
computergebied. U krijgt dan hier in het HelvoirThuis goed advies van onze experts. 



Sinds afgelopen april is de organisatie van de ameezingochtenden in het restaurant van de 
Leyenhof in handen van Nico Hes en is losgekoppeld van onze vereniging. 
Tevens is er op elke vierde dinsdag in HT een middag met klassieke muziek onder leiding 
van Kees van Rijt. Sinds augustus is deze middag op de 4e maandag van de maand. 
Ook dit jaar is er viermaal een fietstocht op woensdagmiddag georganiseerd door Jan 
Tielemans en Thea van Lith: naar Hemels in Berkel Enschot, naar ’t Dommeltje in Boxtel, 
naar de Watermolen in Spoordonk en de begraafplaats in Orthen. 
 
Afgelopen jaar hebben we 4 maal Thee voor twee….  georganiseerd. Op 26 maart een 
optreden van de Fradini’s. Een welbekend koppel binnen 55 +. 
Op 4 juni een dansmiddag met Triple-X.  
Op 10 sept. een middag samen met de GGD met aandacht voor gezonde voeding. Dit werd 
een high tea. Deze middag was voor alle inwoners van Helvoirt boven 55 jaar. Er waren zo’n 
65 belangstellenden. 
Op 10 dec. werd er in dit kader de film” ’t Bootje” getoond. Een vaartocht over de 
Binnendieze in den Bosch. Georganiseerd ism de Leyenhof. 
We hebben deelgenomen aan de activiteitenmarkt op 21 sept. met speciale aandacht voor 
de Engelentafel. Niet in de laatste plaats door het mooie weer was dit een groot succes. 
Vier het leven is een organisatie, waar u zich kunt melden om met iemand naar een 
voorstelling of museum te gaan. Er zijn al enkele personen die daaraan deelnemen. 
Contactpersoon is Crista Schuurmans. 
 
De contacten met de basisschool zijn opnieuw opgestart en verliepen in het begin niet goed, 
momenteel gaat het beter. Vooral Gerrie is daarvoor de contactpersoon. Enkele activiteiten 
waaraan we het afgelopen jaar hebben meegedaan zijn: ondersteuning bij het poaseier 
ophalen en pannenkoeken bakken in juni. 
En op hun beurt hebben de kinderen van het schoolorkest en het koortje gedurende de 
kerstviering een gezellige, muzikale bijdrage geleverd. 
 
De klussendienst onder leiding van Arianne van Oerle werkt geweldig goed en is afgelopen 
jaar uitgebreid met Riet van Empel. Zij wil graag helpen bij herstelwerk voor kleding. 
Daarnaast heeft Wiebe Adema zich gemeld bij de groep als it-specialist. 
Fijn dat er zo vele kleine probleempjes kunnen worden opgelost. De afspraak is dat alle 
aanvragen alleen via Arianne lopen. 
Afgelopen jaar is geprobeerd een herstart te maken met de volksdansgroep. Na enkele 
weken heeft men toch moeten stoppen vanwege te weinig belangstelling. 
Er is een start gemaakt met een filmclubje. Zij gaan de filmavonden in HT organiseren, de 
eerste is reeds geweest. 
En er is een wijnclub gevormd. Daar horen we binnenkort meer van. 
 
En tot slot aan het eind van het jaar de kerstviering. Er hebben  100 mensen van genoten. 
Dit jaar met muzikale begeleiding van het Helvoirts Middenkoor olv mevr. Anneke Hageman. 
Net na de lunch een optreden van het schoolorkest en –koor en in de middag een toneelstuk 
van onze toneelgroep “Hier zen we”. Dit alles onder het genot van koffie met lekkers,  een 
heerlijke lunch en een hapje en een drankje.  

Tijdens de kerstviering hebben afscheid genomen van Frans van Lith en Jo van Riel als lid 
van de activiteitencommissie. 
Frans heeft het afgelopen jaar een koninklijke onderscheiding gekregen voor zijn vele 
vrijwilligerswerk. 
Aan Jo werd tijdens de kerstviering de Oorkonde van Verdienste van de gemeente Haaren 
uitgereikt door wethouder Adrienne Verschuuren. Jo mocht deze in ontvangst nemen als 
dank voor haar vele vrijwilligerswerk dat ze heeft verricht gedurende vele tientallen jaren. 
 



Met het afscheid van Frans en Jo zijn wij twee actieve leden kwijtgeraakt en wij doen dan 
ook een dringend beroep op u. WIE KOMT ONZE COMMISISIE VERSTERKEN??? 
 
Dit waren in grote lijnen de activiteiten in het afgelopen jaar. Ook dit jaar willen we weer heel 
actief zijn. Hou het Hofblad en/of de site in de gaten en dan zien we u allen graag bij de 
volgende gelegenheid. 

Lucie van de Pas 
Voorzitter Activiteiten Commissie Vereniging 55+ 
 
 
Vereniging 55+ Helvoirt      
Financieel jaarverslag 2019     
      
Balans per 31 december      
      
      
      
Kas           € 798            €   
Bank  96.438    
Nog te ontvangen bedragen      
Nog te betalen bedragen    10.923  
Seniorenraad    8.829  
Vermogen    77.484  
      
  __________ __________ 
Totaal           € 97.236            € 97.236  
      
      
      
Resultatenrekening       
      
      

Contributie 
            
€ 13.137             €   

Opbrengst rente  9    
Rabobank Hart voor elkaar  547    
Diverse bijdragen  750    
Resultaat  3.409    
      
      
Aktiviteiten    5.693  
Vergader en Bestuurskosten    2.032  
Kerstviering    354  
Verzekeringen    776  
Algemene kosten    1.404  
Drukwerk Hofblad    4.625  
Vrijwilligers bijeenkomst    1.694  
Website    808  
Relatiekosten    466  
      
      
      
  __________ __________ 
Totaal  17.852  17.852  

 

            
€              €   



      
NB. Gedetailleerde gegevens liggen in de zaal ter inzage vóór de vergadering 
      

 

    bijlage 5 

BEGROTING 2019     

     

 Begroot 2019 Reeel 2019 begroot 2020  
     
INKOMSTEN     
Contributie 13.200 13.137 15.000  
Subsidie Gemeente 6.000 7.422 5.000  
Bijdragen derden 500 547 200  
Rente 20 9 5  
Tekort 7540 3409 3.805  

 

                                        
+ _________________+ ________________+  

Totaal 27.260 24.524 26.010  
     
UITGAVEN     
Activiteiten 3.500 4.487 3.500  
Administratie en porto 400 282 400  
Kerstviering Soc. Cult. Act. 2.400 2.360 2.600  
Jaarverg. Dag vrijwilliger 2.500 2.341 2.400  
Bestuur en relatiekosten 2.500 1.842 2.500  
Hofblad 4.600 4.625 4.700  
Onderhoud en energie 10.000 6.407 6.000  
Verzekeringen 860 776 910  
Algemene kosten 500 1.404 1.000  
 _________________+ _________________+ ________________+  
Totaal 27.260 24.524 26.010  
     

     
 
 


