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Dit is een uitgave van Seniorenvereniging Vlijmen.  

Dit tijdschrift wordt gratis verspreid onder de leden van onze vereniging  

en onze partners. 

Ook wordt het ter inzage gelegd bij openbare instellingen als bibliotheek, 

gemeentehuizen, buurthuizen, etc. 

U kunt altijd een gratis exemplaar aanvragen bij: 

info@seniorenverenigingvlijmen.nl, 06 13390416,  

Mendelssohnlaan 10, 5251 HM Vlijmen. 

 

Advertenties: Wim van der Helm. 

Teksten: Josh Dusée en Adriaan Bisschop. 

Vormgeving: Adriaan Bisschop. 

Dankzij onze adverteerders kunnen we u dit tijdschrift gratis aanbieden. 
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De wethouder aan het woord 
 

Vorig jaar werd het vijftigjarige jubileum gevierd. Een mijlpaal waar ik 

graag nog even op terugblik in dit voorwoord! Een schitterende    

verdienste voor de vereniging en zijn vrijwilligers. De trouwe inzet 

die belangeloos wordt aangeboden helpt inwoners om uit te kijken 

naar activiteiten. Terugblikken op deze bijzondere zaken in het leven 

is belangrijk. Waar we terugblikken op een jaar waarin nog weinig 

mogelijk was door corona schakelen we nu met verschillende       

crisissen tegelijk. We leven in roerige tijden. De globale spanningen hebben ook zijn                

uitwerkingen in onze mooie gemeente. Denk aan het tekort aan woningen en de                    

energiearmoede.  

Zo is bijvoorbeeld duidelijk dat (energie)armoede niet langer alleen een probleem is van          

inwoners met lage inkomens. Daarom zetten we als gemeente een stap extra om inwoners te 

ondersteunen!  Steeds meer mensen, ook onze senioren, hebben moeite om de (energie)

rekening te betalen. Het belangrijkste is dat je deze zorgen bespreekt. Want in Heusden sta je 

niet alleen! We hebben verschillende vormen van ondersteuning. Deze ondersteuning is vooral 

gericht op inwoners die een HeusdenPas hebben. Tijdens het spreekuur geldzaken van Bijeen 

Heusden helpen we u graag op het gebied van financiën. Komt u hiervoor niet in aanmerking? 

Kijk dan eens op de website www.bijeenheusden.nl/geldzorgen.  

Ik vind het belangrijk dat iedereen in onze samenleving mee kan doen om een gezond en        

gelukkig leven te kunnen leiden. Dit betekent dat we als gemeente onze kwetsbare inwoners 

moeten helpen, zodat ook zij mee kunnen blijven doen in de samenleving. De gemeente kan dit 

niet in zijn ‘uppie’ regelen. Daarom is de seniorenvereniging een belangrijke partner om de    

leefbaarheid in onze kernen op peil te houden. De kracht van de samenleving, van al die         

bijzondere vrijwilligers, is onmisbaar! Ook voorzieningen zoals de buurthuizen moeten bereikbaar 

blijven. Een mooi voorbeeld zijn de ‘Warmtedagen’ in de buurthuis De Mand in Vlijmen. Op een 

aantal zondagen is het buurthuis extra geopend voor inwoner, om een warme plek te bieden met 

een heerlijke lunch of diner. 

Heeft u zorg of ondersteuning nodig? Dan staan de professionals van Bijeen Heusden voor u 

klaar! Ook dit jaar is de dienstverlening van Bijeen weer erg goed beoordeeld. U vindt meer     

informatie over de verschillende vormen van ondersteuning op www.bijeenheusden.nl. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Peter van Steen 
Wethouder gemeente Heusden 
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Voorwoord voorzitter 
Beste leden van de Seniorenvereniging Vlijmen. 
 
2022 was een bijzonder jaar voor onze vereni-
ging. We hebben uitgebreid aandacht geschon-
ken aan het 50-jarig bestaan van de vereniging. 
Met als hoogtepunt het feest in de Hoge Heide 
waar we met ruim 180 leden een leuk feest ge-
houden hebben. De grote opkomst was voor het 
bestuur een aangename verrassing, maar roept 

ook vraagtekens waarom we een dergelijke opkomst niet bij andere 
activiteiten zien. Als bestuur gaan we daar in 2023 aandacht aan 
schenken. 
 
Gelukkig was het mogelijk om weer activiteiten als vanouds te orga-
niseren omdat het Covid-virus onder controle is. Waarbij je kunt den-
ken het kaarten en het kienen, maar ook aan de Kerstviering. Aan 
iedere activiteit is in het kader van het jubileum een feestelijk tintje 
gegeven. 
 
Ons succes is vooral te danken aan het harde werk van onze vrijwil-
ligers. Niet alleen de vrijwilligers die je bij de activiteiten bezig ziet, 
maar ook die mannen en vrouwen die iedere maand de Ons en de 
nieuwsbrieven rondbrengen. 
 
Voor 2023 willen we onderzoeken of we met organiseren van andere 
activiteiten wellicht meer leden kunnen bereiken. Hierbij is voorzichtig 
een begin gemaakt met het bowlen in de Hoge Heide. Graag houden 
we ons aanbevolen voor nieuwe ideeën maar ook voor nieuwe vrijwil-
ligers die bij kunnen dragen aan die nieuwe activiteiten. 
 
Een woord van dank voor onze sponsors is zeker op zijn plaats want 
die zijn ons in een economisch mindere tijd toch blijven steunen. 
 
Na het geweldige jaar 2022 kijken we er naar uit om van 2023 weer 
een bijzonder jaar te maken. 
 

Josh Dusée 

Waarnemend Voorzitter 
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L.A.V.O. school aan de Mgr. Van Kesselstraat, anno 1973 (Buurthuis De Korf) 

Foto Ton Feijen 
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Het bestuur van Seniorenvereniging Vlijmen nodigt 

haar leden uit voor de Algemene Ledenvergadering 

op woensdag 22 maart 2023, om 14:00 uur in     

Buurthuis De Korf.  

Neemt u vooral dit tijdschrift mee, want alle benodigde documenten voor 

deze jaarvergadering staan hierin. 

 AGENDA  

1. Opening en welkom.  

 We staan stil bij de leden die de afgelopen jaren zijn overleden. 

2. De notulen de Algemene Ledenvergadering van 20-04-2022              

(zie pagina 21) 

3. Jaarverslag (zie pagina 17) 

4. Financieel jaarverslag (zie pagina 25) 

5. Verslag van de controlecommissie en benoeming nieuwe  

  leden controlecommissie 2023 

6. Begroting 2023 (zie pagina 29) 

7. Contributie 2024  

8. Rooster van aftreden bestuursleden. (zie pagina 27)                           

Aftredend zijn Annemarie van Bladel, Bert Boll en Josh Dusée. Allen 

zijn herkiesbaar.                                                                                  

Emile van Dun is in februari teruggetreden als voorzitter van de        

vereniging.                                                                                          

Josh Dusée heeft zijn taken overgenomen en wordt voorgedragen als 

voorzitter.                                                                                             

Janny van Drunen wordt door het bestuur voorgedragen als nieuw be-

stuurslid.  

Bij het ter perse gaan van dit jaarboek hadden zich geen nieuwe kandi-

daten voor het bestuur aangemeld. Dit is nog mogelijk tot 14 dagen 

voor de Algemene Ledenvergadering.  

PAUZE 

9. Aanpassing huishoudelijk reglement.      

    Het voorstel wordt uiterlijk 14 dagen voor de Algemene                

    Ledenvergadering op de website van de vereniging gepubliceerd.  

 

10.Mededelingen 

11.Activiteiten in 2023 (zie pagina 33) 

12.Rondvraag en sluiting. 
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Belangrijkste punten uit het werkplan 2023. 

Het doel van Seniorenvereniging Vlijmen (SV) is 

het bevorderen van het algemeen welzijn van  

senioren, individueel en als groep, en het  

behartigen van hun sociaal-culturele,              

economische en maatschappelijke belangen.   

Wij doen dit onder meer door het organiseren 

van ontmoetingen en activiteiten.  

In het kader van de belangenbehartiging zijn wij 

lid van de Seniorenraad gemeente Heusden en 

wij zijn daarin met een bestuurslid                   

vertegenwoordigd. Tevens zijn we lid van        

seniorenkring Heusden. 

Activiteiten. 

Iedere maand wordt er een activiteit                 

georganiseerd. Wekelijks organiseren wij kienen 

en kaarten in De Korf. De leden hebben de     

mogelijkheid om jeu de boules te spelen aan de 

Kees Klerxstraat. Ook in De Mand kunnen zij 

Koersbal spelen. De leden worden uitgenodigd 

om aan nieuwe activiteiten mee te doen, zoals 

bowlen en Klassiek met Kees. 

Hoofdpunten uit het werkplan 

 We verzorgen minstens 4x per jaar een 

nieuwsbrief. Deze wordt tegelijk verspreid 

met ledenmagazine ONS. 

 We blijven actief op Facebook: 

www.facebook.com/

ouderenverenigingVlijmenDorp. en op onze 

eigen website: 

www.ouderenverenigingvlijmendorp.nl.    

We zijn bezig de bestaande website te   

vernieuwen en hopen deze zo snel mogelijk 

te kunnen presenteren.  

 Leden die 20, 25 of 30 jaar lid zijn blijven 

we in het zonnetje zetten door middel van 

het uitreiken van de unieke oorkondes     

gemaakt door Bob Leenders.  

 

 

 

 Ook in 2023 blijven wij samenwerken 

met Collectief Ouderen Vervoer  

Heusden, zodat we groepsvervoer 

naar onze eigen en andere activiteiten 

kunnen organiseren. 

 Als seniorenvereniging proberen we 

voortdurend te vernieuwen en ook de 

“jongere” senioren vanaf 55 jaar aan 

ons te binden. Dat doen we  

onder andere door nieuwe activiteiten 

aan te bieden waarin deze doelgroep 

is geïnteresseerd. 

 Wij blijven er naar streven om de     

activiteitencommissie te gaan         

versterken. 

 Het bestuur blijft periodiek in gesprek 

met andere organisaties en             

verenigingen in Vlijmen om              

samenwerking en afstemming te     

bevorderen. 

 Om een financieel gezonde vereniging 

te blijven, doen we weer mee aan de 

Rabo Club Support actie en het plan 

voor ouderen. Verder blijven we zoe-

ken naar aanvullende                       

inkomstenbronnen. 

 De huidige huisvesting in Buurthuis  

De Korf laat te wensen over. Wij    

hebben onze twijfels over de veiligheid 

van het gebouw en de bruikbaarheid 

(capaciteit en inrichting) voor onze  

activiteiten is niet toereikend. Verder is 

het hele gebouw behoorlijk gedateerd 

en is de indeling en toegankelijkheid 

verre van optimaal.  

 Het huishoudelijk reglement is       

aangepast. Deze zal tijdens de        

Algemene ledenvergadering in maart 

2023 ter goedkeuring voorgelegd wor-

Werkplan Bestuur 2023 
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Begrippen 
Vereniging : Seniorenvereniging Vlijmen 
KBO   : KBO Brabant 
 
Artikel 1.  
Algemeen  
Binnen het kader van artikel 22 van de statuten 
heeft de Algemene Vergadering van de          
Vereniging volgend Huishoudelijk Reglement 
vastgesteld. Dit reglement vervangt het         
Huishoudelijk Reglement van 13 maart 2019.  
 
Artikel 2. 
 Lidmaatschap 
1. Personen van 55 jaar en ouder kunnen lid 

worden van de Vereniging. 
2. Inschrijving van het lidmaatschap geschiedt 

door het Bestuur door in de ledenadmi-
nistratie de naam, het adres en de           
geboortedatum te noteren aangevuld met 
alle gegevens die voor een goede admi-
nistratie noodzakelijk zijn.  

3. Een lid wordt automatisch lid van KBO    
omdat de Vereniging een Afdeling van KBO 
is. De gegevens zoals genoemd in lid 2 
worden daarom ingevoerd in het              
ledenadministratiesysteem “LeaWeb” van 
KBO.  

4. Na betaling van de contributie ontvangt het 
lid de ledenpas van KBO. 

5. Bij wijziging van de in lid 2 genoemde      
gegevens dient ieder lid het Bestuur hiervan 
zo spoedig mogelijk te informeren.  

6. Het Bestuur is bevoegd om met opgaaf van 
redenen, toelating als lid te weigeren, een 
lid te schorsen of het lidmaatschap namens 
de Vereniging te beëindigen.  

 
Artikel 3.  
Verplichtingen van het lidmaatschap  
Het lidmaatschap verplicht de leden tot:  
1. Het naleven van alle verplichtingen die voor 

de leden voortvloeien uit de statuten,       
reglementen en besluiten. 

2. Het voldoen aan hun financiële               
verplichtingen tegenover de Vereniging. 

3. Het nalaten van alles waardoor de           
belangen van de Vereniging worden        

geschaad, dan wel kunnen worden          
geschaad.  

4. Betaling van de contributie en          
activiteiten vindt plaats via incasso op 
grond van een doorlopende         
machtiging. Niet nakomen van de    
financiële verplichtingen kan leiden tot 
royement van het lidmaatschap.  

 
Artikel 4 
Beëindiging van het lidmaatschap  
Het lidmaatschap eindigt door:  
1. Overlijden van het lid. 
2. Door opzegging bij het Bestuur. 
3. Door opzegging door het Bestuur    

namens de Vereniging, met een   
schrijven aan het betrokken lid waarin 
de gronden worden vermeld waarop 
de opzegging berust. Gronden voor de 
opzegging kunnen slechts ontleend 
worden aan het bepaalde in artikel 3 
van dit reglement.  

4. Bij beëindiging van het lidmaatschap 
dient de ledenpas te worden            
ingeleverd bij het Bestuur. 

 
Artikel 5.  
Bestuur  
1. Het Bestuur bestaat uit tenminste drie 

leden en ten hoogste 7 leden, te     
kiezen door en uit de Algemene     
Vergadering.  

 
Artikel 6.  
Kandidaatstelling Bestuur  
1. Kandidaatstelling voor voorzitter of lid 

van het Bestuur geschiedt schriftelijk, 
door het Bestuur of door tenminste vijf 
leden minimaal 14 dagen voor de    
Algemene Vergadering. 

2. Iedere kandidaatstelling dient         
vergezeld te gaan van een schriftelijke 
en door de voorgestelde kandidaat       
ondertekende bereidverklaring, met 
vermelding van relevante gegevens.  

Huishoudelijk reglement 
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Artikel 7.  
 
Verkiezing Bestuur  
1. De verkiezing tot voorzitter of lid van het 

Bestuur geschiedt bij stemming door de  
Algemene Vergadering.  

2. Als het aantal kandidaten overeenkomt met 
het aantal vacatures en indien geen     
stemming wordt gevraagd, kan de voorzitter 
voorstellen tot benoeming bij acclamatie. 

3. Verkiezing tot lid van het Bestuur geschiedt 
voor een periode van ten hoogste drie     
jaren. Na verloop van die periode is         
betrokkene aansluitend voor maximaal twee 
perioden van maximaal drie jaar opnieuw 
verkiesbaar. 

4. Het Bestuur stelt een rooster van aftreden 
op, waarbij in enig jaar niet tegelijk de   
voorzitter, de secretaris en de                
penningmeester of twee van hen tegelijk 
aftreden. 

5. Herverkiezing als lid van het Bestuur leidt 
niet automatisch tot herstel in de functie, die 
betrokkene eerder vervulde. 

6. Een in een tussentijdse vacature gekozen 
Bestuurslid neemt op het rooster de plaats 
in van zijn voorganger, doch volgt deze niet 
noodzakelijk op in diens functie in het      
Bestuur.  

 
Artikel 8.  

Einde lidmaatschap Bestuur  
Het lidmaatschap van het Bestuur eindigt: 
1. Door opzegging door het Bestuurslid. 
2. Doordat het Bestuurslid ophoudt lid te zijn 

van de Vereniging. 
3. Doordat het Bestuurslid het vrije beheer 

over zijn geldelijke vermogen verliest. 
4. Door verloop van de periode waarvoor    

betrokkene is gekozen. 
5. Door een besluit tot ontslag door de        

Algemene Vergadering. 
  Bij de besluitvorming tot ontslag in de 
  Algemene Vergadering heeft de       
  betrokkene geen stemrecht doch wel 
  spreekrecht.  
6. Door overlijden.  
 
 
 

 
 
Artikel 9.  
 
Taken en bevoegdheden Bestuur  
1. Het Bestuur is belast met de algehele 

leiding van de Vereniging, de           
uitvoering van de bepalingen in dit   
reglement, de statuten van de        
Vereniging en de besluiten van de   
Algemene Vergadering. 

2. Het Bestuur is voor zijn handelen en 
optreden verantwoording verschuldigd 
aan de Algemene Vergadering. 

3. Het Bestuur kan ter behartiging van 
bijzondere taken of activiteiten een 
commissie instellen. 

4. Het Bestuur kan een of meerdere    
adviseurs benoemen. 

5. Het Bestuur stelt, in geval van een  
interne klacht over het Bestuur, een 
externe kandidaat als                      
vertrouwenspersoon/mediator aan. 

6. Het Bestuur kan vertegenwoordigers 
en/of Bestuur-kandidaten voordragen 
c.q. benoemen in externe                 
organisaties. 

 
Artikel 10. 
 
 Bestuursvergaderingen  
1. Het Bestuur vergadert bij voorkeur 

maandelijks, doch ten minste vier keer 
per jaar. 

2. Het Dagelijks Bestuur kondigt uiterlijk 
een week van tevoren een               
Bestuursvergadering aan, onder      
gelijktijdige aanbieding van de     
agenda, lijst met besluiten, lijst met 
aandachtspunten en de notulen van 
de vorige vergadering. 

3. Ieder lid van het Bestuur heeft ter   
vergadering één stem. 

4. Een bestuursbesluit wordt geacht te 
zijn aangenomen bij meerderheid der 
stemmen van het aantal aanwezige 
Bestuursleden.  

5. Bij het staken van de stemmen wordt 
het voorstel geacht te zijn verworpen. 

Vervolg Huishoudelijk reglement 
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Artikel 11.  

Financiën  

1. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. 
2. De hoogte van de contributie wordt door de 

Algemene Vergadering jaarlijks vastgesteld. 
3. De contributie, die verschuldigd is wanneer 

iemand in de loop van het kalenderjaar lid 
wordt, is als volgt: 

a.  Lid geworden in januari t/m juni: de 
 volledige jaarcontributie. 

b.  Lid geworden in juli t/m november: 
 50% van de jaarcontributie. 

c.  Lid geworden in december; dan start 
 het effectieve lidmaatschap in januari 
 van het volgende kalenderjaar. 

4. Iemand kan gastlid zijn vanuit een andere 
KBO-afdeling. De contributie voor een  
gastlid wordt verminderd met de al betaalde 
KBO-afdracht.  

5. Bij beëindiging van het lidmaatschap       
gedurende het boekjaar vindt geen restitutie 
van contributie plaats.  

6. De Algemene Vergadering benoemt      
jaarlijks een Kascontrolecommissie,         
bestaande uit ten minste twee leden, die 
geen deel mogen uitmaken van het         
Bestuur.  

7. De Kascontrolecommissie controleert de 
jaarrekening en verantwoording van de 
penningmeester en vergelijkt deze met de 
door de leden goedgekeurde begroting. 

8. De commissie brengt verslag uit van haar 
bevindingen aan de Algemene Vergadering. 

9. Tijdens de Algemene Vergadering legt het 
Bestuur verantwoording af over het          
financieel beheer in het afgelopen boekjaar 
aan de hand van jaarstukken (staat van  
baten en lasten en balans). 

10. Goedkeuring van de jaarstukken door de 
Algemene Vergadering strekt het Bestuur 
tot decharge.  

 
Artikel 12. 
 
Inschrijving op activiteiten  
1. De wijze waarop inschrijving dient plaats te 

vinden, wordt steeds bij de aankondiging 
van de activiteit aangegeven. 

2. Inschrijven kan in principe alleen door het 
lid zelf waarbij geldt dat echtgenoten of 
partners voor elkaar mogen inschrijven. In 

bijzondere  omstandigheden kan, door 
het Dagelijks Bestuur van deze regel   
worden afgeweken.  

3. Indien bij inschrijving voor een         
activiteit het maximumaantal         
deelnemers wordt overschreven, dan 
wordt de deelname als volgt           
toegewezen: 

a.  Leden en gastleden. 
b.  Leden van collega afdelingen 

 geen gastlid zijnde. 
c.  Overige personen  
4. Het niet voldoen van de contributie 

leidt tot het niet kunnen deelnemen 
aan de activiteiten. 

 
Artikel 13.  
 
Gedragscode  
Seniorenvereniging Vlijmen is een           
vereniging waar iedereen zich thuis kan 
voelen, ongeacht capaciteiten, culturele 
achtergrond, geaardheid, sekse en/of      
religie.  
 
Uitgangspunt van deze gedragscode is dat 
de leden zich volgens algemeen geldende 
normen en waarden gedragen.  
1. Zaken betreffende het gedrag die niet 

in dit artikel aan de orde komen      
dienen te worden benaderd vanuit de 
geest hiervan.  

2. Het bestuur is gerechtigd leden aan te 
spreken op hun gedrag bij               
verenigingsactiviteiten en, bij leden die 
afspraken zoals genoemd in dit artikel 
niet nakomen, maatregelen te treffen 
als bedoeld in artikel 7 van de         
verenigingsstatuten.  

3. Leden gaan zorgvuldig om met de   
accommodaties en inventaris van de 
faciliteiten waar de leden actief zijn.  

4. Bezittingen van anderen worden niet 
beschadigd of ontvreemd. Bij          
vervreemding wordt door het bestuur 
aangifte gedaan bij de politie.  

5. Leden behandelen, binnen het kader 
van de verenigingsactiviteiten, een  
ieder met respect en gebruiken geen 
discriminerende opmerkingen of     
verbaal geweld.  

Vervolg Huishoudelijk reglement 
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Artikel 14.  
 
Overgangsbepaling  
De bij de inwerkingtreding van dit reglement    
zittende Bestuursleden worden geacht te zijn  
gekozen overeenkomstig het gestelde in dit     
reglement.  
 

Artikel 15.  
 
Representatie, vergoedingen en andere     
kosten  
1. Het Bestuur stelt jaarlijks de regels vast met 

betrekking tot attenties bij bijzondere       
gebeurtenissen, onkostenvergoedingen, 
e.d.. 

2. Per activiteit stelt het bestuur de eigen     
bijdragen vast. 

3. Het overzicht van deze regels wordt        
gepubliceerd in het jaarboek van de       
Vereniging.  

 
Artikel 16.  
 
Verzekeringen  
Alle vrijwilligers zijn tijdens werkzaamheden die 
zij verrichten voor de Vereniging zijn via de     
Gemeente Heusden verzekerd door:  
1. Een schadeverzekering ongevallen. 
2. Een aansprakelijkheidsverzekering. 
3. Een ongevallen inzittenden verzekering. 
4. Een Bestuursaansprakelijkheidsverzeke-

ring; 
5. Een rechtsbijstandsverzekering.  
 
Artikel 17.  
 
Vrijwilligers  
1. Alle vrijwilligers worden jaarlijks uitgenodigd 

voor een gezellige bijeenkomst. 
2. Een vrijwilliger ontvangt jaarlijks een        

attentie voor verrichte werkzaamheden. De 
waarde ervan wordt door het Bestuur    
vastgesteld.  

3. De Bestuursleden gaan jaarlijks uit eten op 
kosten van de Vereniging. Begeleidende 
partners betalen de kosten van het etentje 
zelf.  

 
Artikel 18.  

 
Ereleden  
1. Ereleden zijn personen die zich     

hebben onderscheiden door hun     
bijzondere verdiensten voor de      
Vereniging en daardoor een speciale 
plek hebben in de Vereniging. Onder 
bijzondere verdiensten verstaan we 
het feit dat de betreffende persoon als 
vrijwilliger voor onze Vereniging taken 
op zich heeft genomen en hieraan    
invulling heeft gegeven op een wijze 
die uitstijgt boven wat redelijkerwijze 
van een vrijwilliger mag worden      
verwacht. 

2. Ereleden zijn vrijgesteld van het      
betalen van de contributie.  

3. Benoeming tot erelid is een teken van 
waardering en heeft, anders dan de 
vrijstelling tot betalen van de          
contributie, geen enkele wettelijke of 
juridische betekenis en gevolgen. 

4. Leden kunnen een persoon          
voordragen om te benoemen tot     
erelid. Deze voordracht moet door  
tenminste 5 leden worden gesteund 
en dient te worden gericht aan het  
Bestuur van de Vereniging. Deze 
voordracht moet met argumenten zijn 
onderbouwd. 

5. Het Bestuur zal de voordracht         
beoordelen en op basis van haar     
bevindingen beslissen of de voor-
dracht wordt gehonoreerd. In de  
eerstvolgende algemene                  
ledenvergadering wordt de benoeming 
tot erelid officieel bekend gemaakt. 
bloemetje 

Vervolg Huishoudelijk reglement  
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Artikel 19.  
 
Slotbepaling  
1. In alle zaken waarin dit Huishoudelijk      

Reglement niet voorziet, gelden de          
bepalingen zoals zijn vastgelegd in de     
statuten van de Vereniging. In de overige 
gevallen beslist het Bestuur van de        
Vereniging. 

2. Het Bestuur van de Vereniging kan aan de 
Algemene Vergadering voorstellen om  
aanvullende bepalingen in dit reglement  
opnemen. 

3. Dit Huishoudelijk Reglement is vastgesteld 
met als uitgangspunt de statuten van de 
Vereniging. Als op enig moment onverhoopt 
mocht blijken dat dit reglement bepalingen 
bevat die strijdig zijn met een of meer van 
genoemde documenten dan prevaleren de 
bepalingen in de statuten van de            
Vereniging.  

4. Dit Huishoudelijk Reglement treedt in wer-
king onmiddellijk na vaststelling door de  
Algemene Vergadering van de Vereniging  

 
 
Aldus vastgesteld op  20 maart 2023, 
 
J.A.M. Dusée,                A.P.T.M. Bisschop, 
(voorzitter)                     (secretaris).  
 
BIJLAGE BIJ HET HUISHOUDELIJK ALS BE-
DOELD IN ARTIKEL 15  
 
1. Jubilea indien aangemeld bij het Bestuur: 
a.  Bij 50-jarig huwelijksjubileum € 40,- 
b.  Bij 60-jarig huwelijksjubileum € 50,-. 
c.  Bij 65-jarig huwelijksjubileum € 75,-. 
 
2. Overlijden: 
a.  Condoleancekaart bij leden. 
b.  Overlijdensadvertentie in lokale krant 

 bij Bestuursleden, alleen met           
 toestemming van de familie.  

 
3. Ziekenhuisopname: 
a.  Korte opname, waarschijnlijk       

 minder dan 1 week, een kaart. 
b.  Lange opname, langer dan 1 week 

 bloemen of fruit € 15,- a 20,-. 
 

4. Kilometervergoeding: Als een lid      
andere leden, op het verzoek van het 
Bestuur, vervoert naar een activiteit of 
bijeenkomst ontvangt dat lid een     
vergoeding van € 0,25 per kilometer.  

5. Busreizen: 

 Alle kosten van busreizen worden 

 door de leden zelf betaald.              

 Niet-leden betalen een door het 

 Bestuur te bepalen toeslag per       

 persoon.                                         

 Deelnemers aan een busreis worden 

 geacht zelf verzekerd te zijn voor     

 ongevallen en vermissingen.  

6. Kaarten, rikken en jokeren:  

 (Gast) leden betalen per persoon een 

 bijdrage van per halfjaar.   

 Andere deelnemers betalen per      

 persoon een dubbele bijdrage per  

 halfjaar.  

7. Kerstattenties voor alle leden: Alle   
leden ontvangen een kerstattentie op 
basis van een door het Bestuur vast te 
stellen bedrag per persoon.  

8. Kerstlunch:  

 De kerstlunch is alleen bedoeld voor 
 de leden.     
 De leden betalen een jaarlijks vast te 
 stellen eigen bijdrage.  

9. Onkostenvergoedingen: de door     
Bestuursleden en leden van de door 
het Bestuur ingestelde werkgroepen 
en commissies gemaakte onkosten 
kunnen, in overleg met en na          
toestemming van het Bestuur, worden 
vergoed. 

Vervolg Huishoudelijk reglement  
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Vele vrijwilligers helpen door het jaar heen Seni-

orenvereniging Vlijmen. Met het organiseren van 

de activiteiten, rondbrengen van het tijdschrift 

ONS, hulp bij het invullen van de belastingen etc. 

Wij bedanken hen voor al hun hulp! 

 

Mevr. J. van Haaften-Hartog 

Mevr. J. van Helvoort-de Kruijf 

Mevr. M. Karel-van den Heuvel 

Mevr. C. Kivits- van de Wiel 

Mevr. E. Vaupell-van Wolveren 

Dhr. J. van den Akker   Dhr. W. van der Helm 

Mevr. J. van den Akker  Dhr. B. van Helvoort 

Dhr. C. van Baardwijk  Dhr. P. van Helvoort 

Dhr. A. Bisschop   Dhr. P. Kivits 

 

 

Mevr. A. van Bladel Dhr. W. Konincks 

Dhr. T. van Bladel  Mevr. A. Kuijs 

Dhr. F. Boeijmeer   Dhr. J. de Leijer 

Dhr. B. Boll   Dhr. T. de Lepper 

Mevr. C. van Boxel  Dhr. R. van de Linden 

Dhr. E. van Dun  Dhr. H. Mommersteeg 

Dhr. J. Dusée  Dhr. P. Mommersteeg 

Mevr. J. van Drunen Dhr. C. Smulders 

Dhr. W. Fontijn  Dhr. W. Vloet  

Mevr. T. van Heist    

 

Bedankt  
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 Een bus vol met leden maakte in mei 

een busreis naar Dijlestad Mechelen. 

 

 In juni kwamen de leden voor een lunch 

bij elkaar in De Emmamolen in    

Nieuwkuijk. 

 

 Op vrijdag 2 september hebben we ons 

jubileum groots gevierd in                   

De Hoge Heide.                                 

Het was een gezellige dag.                

Arnold Reijnen en Wim van der Helm 

werden tot erelId benoemd.               

Leden die langer dan 20 jaar lid zijn van 

onze vereniging en aanwezig waren, 

werden in het zonnetje gezet.                   

De 180 leden(!!!!)  kregen een heerlijk 

koud en warm buffet. 

 

 Vrijdag 16 september werd het jubileum 

afgesloten met een receptie voor de 

sponsoren en relaties. 

 

 23 november werden onze vrijwilligers 

in het zonnetje gezet. Zonder hun hulp 

zijn vele zaken niet te organiseren. 

 

 De jaarlijkse Bingo werd dit jaar         

georganiseerd op 16 november.  

 

 De Kerstlunch kon na twee jaar weer 

georganiseerd worden. Ruim 100 leden 

waren daarbij aanwezig. 

 

 De kerstattentie was dit jaar iets        

uitgebreider. De leden kregen een 

kerststol en een doos bonbons.       

Door onze vrijwilligers werden die bij de 

leden thuis bezorgd. 

 

 

 

 

Jaarverslag 2022 

Het bestuur van Seniorenvereniging Vlijmen 

heeft in 2022 twaalf maal vergaderd. 

 

De belangrijkste gebeurtenissen op een rij: 

 In 2022 vierde onze vereniging haar   

50-jarig jubileum. 

 

 We hebben weer het Jaarboek 2022 

uitgegeven. De inkomsten van de  

advertenties waren hoger dan de      

uitgaven voor het samenstellen en 

drukken. 

 

 Als gevolg van de maatregelen rond 

Corona zijn de activiteiten in 2022 

later gestart. Pas vanaf februari is alles 

opgestart. Wel moesten de leden zich 

aanmelden voor een activiteit.  

 

 De deelname aan de Rabo             

ClubSupport was een redelijk succes.   

Door de veranderde opzet viel het     

resultaat tegen €596.85. Eigenlijk      

wilden we meer ophalen maar hiervoor 

is medewerking van de leden         

noodzakelijk. 

 

 Veel leden kwamen in februari naar de 

troubadour Tonny Wijnands. 

 

 In maart hield Heemkundekring        

Onsenoort een lezing over Vlijmen in 

De Korf. Na afloop was er een           

gezamenlijk buffet. 

 

 In april trad De Duinstedenkapel in De 

Mand op. 

 

 De Algemene Ledenvergadering werd 

in april gehouden. 
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Plein 1A     5251 AS Vlijmen                

06-27030268 

De Akker 24 Vlijmen     www.verbruggenslaapkamersvlijmen.nl  

073-5130267    
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NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING SENIORENVERENIGING VLIJMEN. 

Datum: 20 april 2022 

Plaats: Buurthuis De Korf Vlijmen 

Aanwezig: 35 leden 

 1 Opening en welkom. 

 

 De voorzitter heet iedereen welkom en feliciteert iedereen met het 50-jarige jubileum van de 

 vereniging.  

 We staan een moment stil bij de leden die de afgelopen jaar overleden zijn. 

 Punt 10 van de agenda is geschrapt. Dit komt pas aan de orde als punt 9 aangenomen  

 is. 

 

 2 Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 22-07-2021. 

 

 De notulen van 22-07-2021 worden goedgekeurd. 

 

 3 Jaarverslag 2021. 

 

 Door de Corona-pandemie zijn veel activiteiten niet door gegaan. Het jaarverslag wordt 

 goedgekeurd. 

 

 4 Financieel jaarverslag. 

  

 De penningmeester geeft een toelichting op het verslag. Door sommige leden wordt het  

 overzicht op papier gemist. Zij kunnen, als men dat wil, dit alsnog krijgen. Volgend jaar zal  

 het bestuur zorgen dat het ter inzage ligt tijdens de Algemene Ledenvergadering.  

 De meerderheid stemt ermee in het overzicht niet in het Jaarboek te plaatsen. In een  

 nieuwsbrief zal het bestuur iedereen in kennis stellen waar en wanneer het overzicht te  

 bekijken is. 

 Het jaarverslag wordt goedgekeurd. 

 

 5 Verslag van de controlecommissie en benoeming nieuwe leden  

 controlecommissie 2022. 

 

 Alles is gecontroleerd en in orde bevonden. De controlecommissie adviseert de  

 ledenvergadering om het bestuur decharge te verlenen voor de door haar afgelegde  

 financiële verantwoording. 

 Rikie van Wesel en Jan de Leijer zitten in de commissie. Jan van de Akker is reserve-lid. 
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 6 Begroting 2022. 

 

 Er zijn vragen over de bekostiging van het jubileum. We hebben 10 jaar lang ieder jaar  

 € 500,-  gereserveerd. Dit jaar beginnen we weer opnieuw.  

 De helft van de contributie gaat naar KBO Brabant. We zijn nog in overleg om de bijdrage  

 aan te passen. 

 KBO Brabant is bezig met een presentatie. Deze is nog in ontwikkeling.   

 De bijdrage aan KBO Brabant bedraagt € 13,- .  

 De begroting wordt goedgekeurd. 

 

 7 Contributie 2023. 

  

 De contributie voor 2023 wordt vastgesteld op € 25,- . 

  

 8 Rooster van aftreden bestuursleden. 

  

 Wim van der Helm neemt afscheid als bestuurslid. Wim wordt bedankt voor alle  

 werkzaamheden. Op de achtergrond blijft hij het bestuur ondersteunen. 

 Emile van Dun en Adriaan Bisschop zijn herkozen.  

 We zoeken nog steeds leden die ons bestuur willen komen versterken. 

 

 PAUZE 

 

 9 Aanpassing statuten van de vereniging. 

 

 Een aantal zaken wordt voorgelegd aan de leden. De leden gaan unaniem akkoord met  

 de aanpassingen. 

  

 10 Aanpassing huishoudelijk reglement. 

  

 Het aangepaste huishoudelijk reglement is nog niet beschikbaar. Na vaststelling van de  

 statuten zal dit reglement volgend jaar ter bespreking op de Algemene Ledenvergadering 

  op de agenda gezet worden. 

 

 11 Mededelingen. 

 

 2 september zullen we ons jubileum gaan vieren. Verdere informatie krijgen de leden via  

 de nieuwsbrief. 

 

 12 Activiteiten in 2022. 

 

 De bootreis gaat niet door. 

 24 mei organiseren we een busreis. Er gaan 40 leden mee. 

 Dhr. van Bladel komt met een idee om een eendenkooi met een gids te bezoeken.  

 De activiteitencommissie neemt het idee mee. 
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 13 Rondvraag. 

 

Mevr. van de Akker: Heusdenpas is te gebruiken voor de bijdrage van het jubileumfeest. 

Dhr. Smulders: Is het mogelijk om de vrijwilligers te vernoemen in het jaarboek.  

 Een paar jaar geleden is dat al gevraagd. Het bestuur zal het bekijken.  

 Een gevaar is, dat je mensen vergeet. 

Dhr. Smulders: Goed kijken bij het invullen van de belastingformulieren dat je  

 geen zaken vergeet; huurtoeslag, zorgkosten, energietoeslag. 

 

Verder niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering. 
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De Jumbo sponsort regelmatig tassen met  

boodschappen bij de activiteiten die wij uitvoeren 



25 

 

F
in

a
n
c
ie

e
l 
J
a
a
rv

e
rs

la
g
 2

0
2
2

 
Financieel jaarverslag 2022 

Het jubileumjaar 2022 is niet geheel zoals 2021 een door de Covid-19 

beheerste tijd geweest, wel beïnvloedde Covid-19 de activiteiten in het 

begin van 2022. Hierdoor zijn de inkomsten en uitgaven toch op diverse 

punten door de Covid-19 afwijkend van voorgaande jaren. Het jubileum 

van 2022 had een grote invloed op de resultaten. 

Belangrijkste inkomsten van de vereniging zijn de contributies                  

€ 10.313,- (2021:  € 9.840,-) waarvan € 5.083,- (2021: €  4.557,-) is      

afgedragen aan de KBO Brabant.  

De in 2022 ontvangen gemeentelijke subsidie van € 1.430,-             

(2021: € 1.407,-) was nagenoeg gelijk aan die van 2021. 

Naast deze vaste inkomsten leverde de deelname aan Rabo Clubsupport 

een bedrag van € 597,- (2021: € 642,-) op door een grotere deelname 

van verenigingen. Door deelname aan de flessenactie bij de COOP werd 

dit gecompenseerd € 183.- 

We hopen ook in de toekomst te mogen rekenen op de bijdragen die   

leden en hun omgeving kunnen leveren, als bij sponsoracties een beroep 

wordt gedaan voor onze vereniging te stemmen of bijdragen te leveren.  

Vanuit de KBO Brabant supportactie ontvingen wij € 132,-                

(2021: € 176,-). 

Het wekelijkse kienen en de jaarlijkse grote bingo brachten netto, na    

aftrek van de kosten, € 2.711,- (2021: € 465,-) op, dit werd door de      

Covid-19 nog de eerste maanden van 2022 beïnvloed. 

De inkomsten uit advertenties in het jaarboek bedroegen € 850,-       

(2021: € 850,-).  

De drukkosten van het jaarboek waren hoger door het jubileumjaar         

€ 540,- (2021: € 257,-). 

Aan activiteiten voor de leden is € 4.006,- (2021: € 878,-) uitgegeven.  

De kosten van de kerstattentie voor de leden bedroegen € 3.477,-   

(2021: € 2.376,-).   

De uitgaven verbonden aan de vrijwilligers van onze vereniging            

bedroegen € 570,- (2021: € 556,-).   

De overige werkingskosten zoals bestuurskosten, drukwerk,                 

administratiekosten en bankkosten, bedroegen € 1.961,-                  

(2021: € 1.410,-).  

De kosten van het jubileum waren in totaal € 6.622,- na aftrek van het  

gereserveerde bedrag voor het jubileum. 

Evenals in 2021 is ook dit jaar € 500,- aan de voorziening voor de      

aanschaf van inventaris en hulpmiddelen. 

Dit alles resulteerde in een negatief resultaat voor 2022 van € 6.711,-, 

terwijl het jaar 2021 werd afgesloten met een positief resultaat van          

€ 2.464,-. 
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Rooster van aftreden 2023 

A. van Bladel 

A. Bisschop 

    J. Dusée 

B. Boll J. van Drunen 

Naam Functie Start 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

J. Dusée Voorzitter 2020                                     

A. van Bladel 
Activiteiten, leden-

administratie 
2017                                     

A. Bisschop Secretaris 2019                                     

B. Boll Penningmeester 2020                                     

J. van Drunen Activiteiten 2023                                     
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Voor alle aan te vragen toeslagen verwijzen 

wij u naar de site van de belastingdienst. 

U kunt daar na het inloggen klikken op      

toeslagen.  

 

Als dit niet lukt dan kunt u                         

contact opnemen met                                 

Jan de Leijer,                                               

coördinator belasting-invulhulpen              

van Seniorenvereniging Vlijmen         

(telefoon 073-5115159) 

Wettelijke Toeslagen 

Hulpdiensten 
Als u met een probleem zit kunt u altijd via 

een  e-mail of telefonisch hulp vragen bij de 

bestuursleden van onze vereniging.  

Voor onderstaande zaken hebben wij  

speciaal opgeleide leden, de zogenaamde 

VOA (Vrijwillige Ouderen Adviseur).  

U kunt altijd een beroep op ons doen.  

Als wij het niet binnen de vereniging  

kunnen oplossen, gaan wij, samen met u op 

zoek naar een persoon of instantie die dat 

wel kan.  

 

 

 

 

 Voorbeelden van de beschikbare hulp zijn: 

 Hulp bij uw thuisadministratie.            

Wij helpen dan bij het op orde brengen 

van uw administratie en post.             

Wij geven u aan wat wel en niet moet 

bewaren en waarvoor. 

 Hulp bij het invullen van aangifte       

inkomstenbelasting. 

 Hulp bij het aanvragen van               

zorg- en/of huurtoeslag. 

 Ondersteuning bij het zogenaamde 

keukentafelgesprek” met de Gemeente 

over de  hulpverlening in het kader van 

de WMO. 

Coördinator hulpdiensten:  

Jan de Leijer (073-5115159) 
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SENIORENVERENIGING VLIJMEN     

Begroting 2023   

  uitgaven inkomsten 

Advertenties jaarboek  800,00 

Contributie    10.000,00 

KBO Brabant supportactie   100,00 

Kienen   3.000,00 

Bijdragen activiteiten leden  800,00 

Rabo Clubsupport   500,00 

Subsidie Gemeente Heusden  1.400,00 

totaal inkomsten   16.600,00 

   

Algemene ledenvergadering  300,00   

Burendag 300,00  

Gezelligheidsmiddagen 2.000,00   

Jeu de  boules  200,00  

Kaarten 1.000,00   

Kerstattentie  2.000,00  

Kerstlunch  1.200,00   

totaal activiteiten 7.000,00  

      

Administratiekosten  200,00  

Afdracht KBO Brabant  5.100,00   

Bankkosten  400,00  

Kosten vrijwilligers  700,00   

Collectief Ouderenvervoer Heusden 200,00  

Drukwerk  500,00   

Jaarboek drukkosten 800,00  

Jubilea, ziekte, condoleance  600,00   

Relatiegeschenken  100,00  

organisatiekosten 1.100,00   

totaal kosten 9.700,00  

      

Toevoeging voorziening jubileum  500,00  

Toevoeging voorziening aanschaf gebruiksgoederen  500,00   

totaal voorzieningen 1.000,00  

      

totaal 17.700,00 16.600,00 

      

begrotingstekort -1.100,00  
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Jaarverslag activiteiten 2022 
Door de Corona konden we in januari en een 

gedeelte van februari geen activiteiten          

organiseren.  

FEBRUARI 2022: 

Na het opstarten van 

het kienen en het   

kaarten konden we de 

leden uitnodigen voor 

een  gezellige middag 

met Tonny Wijnands. 

 

Ook hielden we een 

gezellige                  

carnavalsbingo. 

 

 

MAART 2022: 

30 maart kwamen vele 

leden naar een lezing 

van Heemkundekring 

Onsenoort. Na afloop 

was er een buffet. 

APRIL 2022: 

Op 13 april verzorgde de 

Duinstedenkapel een        

gezellige middag in De 

Mand.                                 

20 april werd de Algemene 

Ledenvergadering            

gehouden. 

 

MEI 2022: 

Dinsdag 24 mei 

was onze busreis 

gepland. We       

bezochten        

Dijlestad             

Mechelen. 

JUNI 2022: 

16 juni genoten vele leden van de vereniging 

van een heerlijke lunch bij de Emmamolen in 

Nieuwkuijk. 

 

SEPTEMBER 2022: 

Vrijdag 2 september vierden 

we ons jubileum in De Hoge 

Heide. 180 leden waren  

daarbij aanwezig.                

De leden werden bij de      

ingang muzikaal ontvangen 

door Znerik (Erik Potters).     

 

Arnold Reijnen en Wim 

van der Helm werden tot 

erelid benoemd. Ook 

werden een aantal leden 

in het zonnetje gezet, 

omdat ze al 20 jaar lid 

zijn van de vereniging. 

Aan het einde van de 

middag kregen de      

aanwezigen een heerlijk 

koud en warm buffet. 

 

 

 

 

 

De sponsoren en relaties werden uitgenodigd 

voor een receptie in De Korf. 
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Jaarverslag activiteiten 2022 
NOVEMBER 2022: 

In november hielden we 

onze jaarlijkse bingo. Een 

drukbezochte middag voor 

onze leden. 

Onze vrijwilligers werden 

deze maand ook nog in 

het zonnetje gezet tijdens 

een koffie-uurtje. 

DECEMBER 2022: 

 

Na 2 jaar konden we einde-

lijk weer een kerstlunch             

organiseren. Ruim 100 leden 

waren daarbij aanwezig.  

 

 

Ook verrasten onze vrijwilligers onze leden 

thuis met een kerstattentie. Dit jaar kreeg ieder 

lid een kerststol en een doos bonbons. 
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Al onze activiteiten zijn in Buurthuis De Korf of De Mand, tenzij anders vermeld. 

Vanaf half januari zijn we weer gestart met onze activiteiten:  

Elke maandagmiddag kienen, 13.30 uur in De Korf.. 

Elke dinsdagmiddag kaarten, 13.30 uur in de Korf. 15 weken in het 

voorjaar en 15 weken in het najaar. 

Kijk voor de juiste dagen in de nieuwsbrief of op de website http://

www.ouderenverenigingvlijmendorp.nl  

Maandag- en woensdagmiddag Jeu de Boules op de Kees Klerxstraat. Aanvang 14:00 uur . 

Iedere woensdagmiddag Koersbal of Jeu de Boules in De Mand. 

Januari 2023 

11 januari Nieuwjaarsreceptie. 

Februari 2023 

7 en 14 februari. Anders kijken naar kunst. 

15 februari Via foto’s virtuele wandeling door Den Bosch. 

Maart 2023 

22 maart Brandweer over wat te doen bij brand. 

22 maart Algemene Ledenvergadering. 

April 2023 

5 april Paaslunch. 

Mei 2022 

Busreis. Waar we heen gaan, is nog niet bekend. 

 

Activiteiten 2023 
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Juni 2022 

Nog in te vullen 

September 2022 

Busreis. Waar we heen gaan is nog niet bekend. 

Oktober 2022  

11 oktober Lunch met na afloop Lezing van Ad Hartjes: Heusden in pen en penseel. 

November 2022 

Jaarlijkse Bingo in De Korf 

December 2022 

14 december een fantastische Kerstlunch met muzikale middag.  

Kijk voor alle activiteiten regelmatig op onze website, bij de activiteitenkalender:                                

http://www.ouderenverenigingvlijmendorp.nl want de pagina wordt voortdurend  

geactualiseerd. 

Op onze Facebook pagina houden we u op de hoogte van de dagelijkse nieuwtjes en                          

wetenswaardigheden. https://www.facebook.com/OuderenverenigingVlijmenDorp  

 

 

Vervolg Activiteiten 2023 
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Samen staan we sterker dan ieder voor zich! 

 

We zijn op zoek naar 55-plussers die (nog) niet het gevoel hebben dat ze tot de 
senioren behoren. En al helemaal niet dat ze lid zouden willen worden van een 
vereniging van en voor senioren. “Daar ben ik nog veel te jong voor”, hoor je dan.  
En laat dat nu net de mensen zijn waar we naar op zoek zijn. We zouden vooral 
ook u graag als lid van onze vereniging willen verwelkomen omdat we denken dat 
we elkaar iets te bieden hebben.  
 
Natuurlijk wordt er nog steeds gekiend en gekaart in onze vereniging, maar er is 
veel meer bij ons te halen en te brengen. We maken wandelingen in de natuur, 
verzorgen workshops en presentaties over kunst en cultuur. We organiseren ont-
moetingen om eenzaamheid te bestrijden. Ook staan we voor u klaar met belas-
tinginvullers, adviseurs, cliëntondersteuners en thuisadministrateurs. 
 
U kunt zich aanmelden bij de ledenadministrateur Annemarie van Bladel: 

 Telefonisch 06 1339 0416 
 Schriftelijk: Braillelaan 55, 5252 CW Vlijmen. 
 Of via de mail: info @seniorenverenigingvlijmendorp.nl  

 
Doe een briefje met uw naam, adres en telefoonnummer bij in de brievenbus op 
bovenstaand adres, of stuur een mail en wij maken met u zo spoedig mogelijk een 
afspraak voor een bezoek om u te informeren over onze vereniging. 
 
Mensen die in het bezit zijn van de Heusdenpas kunnen de contributie beta-
len uit het door de Gemeente Heusden beschikbaar gestelde budget. 
 
Als u lid wordt van onze vereniging wordt u automatisch ook lid van KBO-Brabant 
en ook dat biedt een aantal voordelen zoals: 

 Elke maand het ledenmagazine ONS. 
 Belangenbehartiging op het gebied van betaalbare zorg en pensioenen. 
 Mogelijkheid voor kortingen door deelname aan collectieve contracten. 
 Toegang tot de juridische helpdesk van KBO-Brabant.  



www.bijeenheusden.nl 

(BLIJVEN) MEEDOEN 
IN VLIJMEN?

Team Vlijmen
Nassaulaan 32 - 5251 JV - Vlijmen
Tel: 073 511 7475
Openingstijden: maandag t/m 
donderdag 09.00 tot 12.00 uur.

Bijeen in Vlijmen helpt je met vragen 
over zorg en welzijn. Heb je moeite 
met het huishouden, zoek je een 
zinvolle daginvulling of kunt je moeilijk 
rondkomen? Het Bijeen-team staat 
voor je klaar in de wijkwinkel (bij de 
Caleidoscoop, Vlijmen Vliedberg).
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