
4-3-2019 /CG                                                                                                                      Pagina 1 van 4  
 

NIEUWSBRIEF MAART 2019 

JAARGANG 18 NR. 3 

 
 
 

 
 
 

 
 

SAMEN UIT DINEREN 
 

Op dinsdag  26 en woensdag  27 maart 2019 gaan we dineren bij 

FLANDERS aan de Tilburgseweg in Goirle.  

Vanaf 17.00 uur bent u van harte welkom en het diner wordt geserveerd 

om 17.30 uur.  

De kosten zijn € 16,50 exclusief de door u gebruikte drankjes.  
 
Wijze van aanmelden: Om alle KBO-leden de kans te geven zich in te 

schrijven voor ’t maandelijks etentje kunt zich inschrijven vanaf maandag 

18 maart t/m vrijdag 22 maart  2019, door (bij voorkeur) te mailen of te 

bellen naar:  

 voor de dinsdagavond  bij Hannie van de Wal: mailen naar jpvdwal@home.nl of bellen naar tel.nr. 

013-8220129.  

 voor de woensdagavond  bij Jol van Doremalen-van Loon:  mailen naar jolvandoremalen@home.nl 

of bellen naar tel.nr. 013-8502427. 
 
Als u zich aanmeldt, wilt u dan duidelijk uw naam, telefoonnummer en lidmaatschapsnummer van u en 

van degene voor wie u reserveert doorgeven én aangeven of uw voorkeur uitgaat naar vlees, vis of 

vegetarisch. Wanneer u niets meer van ons hoort is uw naam (of namen) genoteerd. Mocht de avond 

al zijn volgeboekt, dan mailen of bellen wij u terug.  

Mocht u onverhoopt niet kunnen komen, meldt u zich dan a.u.b. tijdig telefonisch af.  
 
 
 
KENNISKRING:  LEZING “DEMOCRATIE“   OP MAANDAG 18 MAART 2019, DOOR JASPER LOOTS 

Het gaat goed met de 

democratie. De afgelopen 

veertig jaar is het aantal 

democratieën in de 

wereld verdrievoudigd.  

In 1976 waren het er 33, 

inmiddels meer dan 100. 

Inwoners van die 

democratieën zijn 

doorgaans zeer tevreden 

over de democratie als staatsvorm. Niets aan 

de hand zo lijkt het. Maar hoe verklaren we dan 

al die zorgelijke rapporten over ‘de staat van de 

democratie’ die de afgelopen jaren in Nederland 

zijn verschenen? En waarom investeert het 

ministerie van Binnenlandse Zaken miljoenen in 

het ‘revitaliseren’ van de democratie? Is er dan 

toch iets aan de hand met de democratie? Niet 

met het beginsel, maar wellicht wel met de 

werking ervan? Politieke partijen lijken op 

sterven na dood. Het referendum is nog niet 

afgeschaft of de staatscommissie Remkes 

adviseert tot invoering van een referendum. 

Populistische partijen zitten in de lift. 

Saamhorigheid staat onder druk. 

Identiteitspolitiek en het feitenvrij vastbijten in 

het eigen gelijk scoren beter dan het aloude 

polderen en de boel bij elkaar houden.  

Jasper Loots bespreekt deze middag 

verschillende aspecten van de democratie en 

zal met u in gesprek gaan over de vraag of we 

ons zorgen moeten maken. Jasper is historicus. 

Hij schreef een boek over het Nederlandse 

kiesstelsel en over de gemeenteraad. De 

afgelopen tien jaar is hij actief voor gemeenten, 

provincies en waterschappen. Hij traint, 

adviseert en coacht politici en bestuurders.  

Voor deze lezing kunt u zich aanmelden via het 

e-mailadres van de Kenniskring:   

kbo.kenniskring@gmail.com 

 
 
Datum:  Maandag 18 maart 2019   ||   Tijd: 14.00 – 16.00 uur, inloop vanaf 13.30 uur 

Plaats:   CC Jan van Besouw, zaal 1.010  

Kosten:  6 Euro, inclusief een kopje koffie of thee  (Betalen bij binnenkomst, graag gepast !)  

      SECRETARIAAT: 

  06-51908084 

  kbogoirle@gmail.com  

  www.kbo-goirle.nl       

  p/a Eikenlaan 8 

      5051 ZT Goirle 
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KBO-GOIRLE  

ALGEMENE LEDENVERGADERING, DONDERDAG 14 MAART 2019 

 

Kapel - CC Jan van Besouw 

Opening 10.00 uur  

 

De kapel is open vanaf 09.30 uur om u de gelegenheid 

te geven de stukken door te nemen 

 

De agenda: 

 
 

1. Welkom en opening en mededelingen. 
 

2. Vaststellen agenda. 
 

3. Verslag van de ALV 22 maart 2018. 
 

4. Jaarverslagen 2018: 

a. Jaarverslag van de werkterreinen: 

Algemene Activiteiten; Belangenbehartiging/dienstverlening; Ontspanning; 

Reizen; Sociaal Maatschappelijke activiteiten; Sportieve activiteiten; 

Vorming en Scholing. 

b. Jaarverslag Ledenadministratie 2018. 

c. Jaarverslag Bestuur 2018. 

d. Financieel Jaarverslag 2018. 
 

5. Verslag kascommissie, Zier den Heijer en Maurice van der Stee, en zo mogelijk 

het voorstel van decharge bestuur, benoeming kascommissie 2019. 
 

6. Begroting 2019, financiële ontwikkelingen KBO Brabant, contributie 2019 en 

2020. 
 

7. Aftreden bestuursleden:  

Conny Gravers, Piet van der Waarden en Hanny Schuurkes.  Alle drie zijn na 

hun zittingsperiode van drie jaar herkiesbaar. 
 

8. Verkiezingen nieuw bestuur: 

a.  Het bestuur draagt Conny Gravers, Piet van der Waarden en Hanny  

     Schuurkes voor en stelt voor hen te herbenoemen. 

b.  Het bestuur draagt Chris Brock en Tonny Beekes voor en stelt voor hen te 

     benoemen als nieuwe bestuursleden. 
 

9. Bestuurlijke situatie 2019. 

Hoe denkt het bestuur in 2019 de vereniging aan te sturen? De voorzitter Toine 

van de Sande geeft toelichting. 

a. Organisatie structuur. 

b. Taak dagelijks bestuur. 

c. Taak overige bestuursleden. 

d. Taak en verantwoordelijkheden coördinatoren. 
 

10. Samenstellen commissie “werven nieuwe leden”. 
 

11. Verzoek tot naamswijziging van KBO-Goirle, bij instemming: samenstellen 

commissie. 
 

12. Samenwerking tussen KBO-Goirle en Senioren Belang Riel [SB-Riel]. 
 

13. Rondvraag. 
 

14. Sluiting inhoudelijke gedeelte van de ALV. 
 

Na afloop biedt het bestuur u de mogelijkheid samen na te praten, indien gewenst 

met een drankje, in de Foyer van het CC Jan van Besouwhuis.  

 
Het bestuur.    # Voor het volledig jaarverslag zie www.kbo-goirle.nl  

http://www.kbo-goirle.nl/
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VOORAANKONDIGING KBO-GOIRLE STEDENREIS  

 
 

Stedenreis naar Mechelen in Belgie 
 
Datum:  15 mei 2019 

Kosten:  € 31,- 

Inschrijven: woensdagochtend, 10 april 10.00 uur in het CC JvB 
 
Verdere informatie in de nieuwsbrief van april 
 

Noteer de data vast in uw agenda ! 
 

 
 

 
GASTLEDEN 

 
 GASTLID WORDEN BIJ KBO-GOIRLE 

 
Een aantal weken geleden kreeg het secretariaat een vraag over ‘gastleden’ en wat dat 

precies inhoudt. Wel nu, een gastlid is iemand die lid wordt bij een andere KBO afdeling 

terwijl hij/zij ook lid is van een andere (KBO-Brabant) afdeling en daar volledig 

contributie afdraagt.  
 
De reden om gastlid te worden bij een andere KBO afdeling is veelal omdat men mee wilt 

doen aan de activiteiten aldaar. 
 
KBO-Goirle heeft als beleid dat men gastlid moet zijn van onze afdeling alvorens men 

aan onze activiteiten mag deelnemen. De contributie van een gastlid bedraagt € 12,50 op 

jaarbasis. 1 
 
Onze activiteiten coördinators adviseren het potentiele gastlid om zich in te laten 

schrijven bij Toos Derix van onze Ledenadministratie met vermelding van het KBO 

lidmaatschapsnummer van zijn/haar KBO-Brabant afdeling en om de contributie te 

voldoen.  
 
Voor verificatie van inschrijving kan de activiteiten coördinator altijd contact opnemen 

met onze ledenadministratie of het secretariaat.  
 
Let wel, er worden geen gastlid pasjes verstrekt. 

 
1  

verslag ALV 23 maart 2017 : “Als je lid bent van een andere afdeling van de KBO, dan betaal je als gast  
 € 12,50 om deel  te nemen  aan activiteiten van de KBO-Goirle. Maar dan moet je wel aantoonbaar lid zijn  
van een andere KBO-afdeling.” 

 
 GASTLID UITZONDERING TUSSEN KBO-GOIRLE EN SB-RIEL 

 
Tussen KBO-Goirle en SB-Riel ligt het ‘gastlid’ zijn enigszins anders. Beide afdelingen 

hebben 2x per jaar overleg om agendapunten en samenwerking te bespreken. 

Juist vanwege die samenwerking is er vorig jaar besloten dat leden van KBO-Goirle en 

SB-Riel aan elkaars activiteiten kunnen deelnemen. [ Hier geldt dus geen gastlid regel. 

Leden betalen alleen de kosten van de betreffende activiteit.] 
 
Een van die afspraken die toen was gemaakt, is dat de leden van beide afdelingen geen 

voorkeursbehandeling krijgen bij inschrijving van b.v. een activiteit als een reis of 

excursie.  

Echter de praktijk heeft uitgewezen dat dit niet optimaal verloopt: Leden -van afdeling ‘A’ 

die de uitnodiging verstrekte - uitten hun onvrede omdat zij op een wachtlijst kwamen te 

staan terwijl de leden van afdeling ‘B’ garant waren van deelneming.  
 
Omdat zowel KBO-Goirle als SB-Riel streven naar tevredenheid van hun eigen leden, is 

de regel “wie het eerst komt, die het eerst maalt” teruggedraaid.  

Beide afdelingen hanteren nu “eigen leden eerst”. Intern zal bij beide afdelingen het 

beleid toegepast worden en we hopen zo elkaars leden te kunnen blijven begroeten bij 

deelname van de activiteiten. 
 
Het secretariaat. 
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VOORAANKONDIGING  SCOOTMOBIEL DAG 
 
Een leerzame dag voor scootmobiel- en elektrische rolstoelgebruikers uit Goirle en Riel. 

Het is zeer belangrijk dat u als verkeersdeelnemer voldoende kennis opdoet van de verkeersregels, 

tips en instructies voor voertuigbeheersing en technische informatie krijgt over uw voertuig. 

Dit zowel in het belang van u zelf als van de medeweggebruikers. 

Daarom zijn wij zeer content dat wij deze dag kunnen organiseren op donderdag 16 mei 2019.  

Noteer deze datum alvast in uw agenda! Informatie over inschrijven volgt. 

Meer informatie:  

Tessa Steennis-Molenaar/ Prisca Pigmans 013-5349191 of infogoirle@contourdetwern.nl 
 

 
 
VOORAANKONDIGING KBO-GOIRLE DAGREIS                         

     

Op woensdag 19 juni is een geheel verzorgde dagreis  door het slingerend 

landschap van Drenthe gepland 
 
Noteer deze datum alvast in uw agenda ! 
 
Meer informatie volgt in de nieuwsbrief van april 
 

 

 

 

 
 

DIGI-SPREEKUUR IN BIBLIOTHEEK GOIRLE 
 
Deze vrije inloop is op maandagmiddag 1 april van 14.00 - 16.00 uur. Iedereen is 
welkom om vragen te stellen. Neem uw eigen (mobiele) apparatuur mee. 
 

 

 

 
 

VOLGENDE NIEUWSBRIEF NR 4, APRIL 2019 
 
 Deze nieuwsbrief samen met het blad ONS wordt 

vanaf 1 april 2019 bezorgd. 
 

 Vanaf 30 maart kunt u bladeren in de digitale 

versie op onze website www.kbo-goirle.nl . 
 

 Kopij aanleveren is mogelijk tot 20 maart bij het 

secretariaat via e-mailadres kbogoirle@gmail.com .  
 

n.b. Redactie en bestuur behouden zich het recht voor aangeleverde 
kopij aan te passen of te besluiten deze niet of slechts deels te 
plaatsen. 

 

 

 
 
 NIEUWE LEDEN 

 
IN FEBRUARI HEBBEN WE 12 NIEUWE 
LEDEN MOGEN INSCHRIJVEN 

 
WIJ HETEN HEN VAN HARTE WELKOM 

 
 

 OVERLEDENEN 
 

IN DEZELFDE PERIODE HEBBEN WIJ DE 
VOLGENDE MELDINGEN ONTVANGEN: 
 
MEVR. R. BROUWERS-HENDRIKS 
MEVR. M.A.A. DE JONG-VAN DUN  
DHR. C.W.J.H. VAN GORP 
 
WIJ WENSEN FAMILIE EN NAASTEN  
VEEL STERKTE MET DIT VERLIES 

 
 
---------------------------------------------------- 

LEDENADMINISTRATIE: 
TOOS DERIX 

TEL. 013-5343209 

EMAIL: kbogoirleleden@gmail.com 
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