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Jaarverslag van 2019 voor leden ter inzage op dinsdag 17 maart 2020.
De activiteiten van 2019:
Het bestuur heeft elke eerste dinsdag van de maand, met uitzondering van de maanden
juli en januari, een bestuursvergadering gehouden. De vergaderingen van KBO Cluster Schijndel, 4 in
totaal, werden telkens door minimaal 1 bestuurslid bezocht. De 2 vergaderingen van KBO Kring
Meierijstad werden door de voorzitter bezocht.
We hebben op dit moment 207 leden bij KBO-Wijbosch, waarvan 15 gastleden.
Het aantal blijft momenteel stabiel maar de verwachting is dat we voorlopig geen groei hierin zien.
De volgende gebeurtenissen vonden plaats in 2019:
De Carnavalsavond van 27 februari werd met medewerking van Figaro, een tonprater
en een optreden van ”TOG” een leuke avond voor de aanwezige 55 leden. Uiteraard kwam ook de
prins en zijn gevolg op bezoek om een onderscheiding aan Jo Rovers uit te reiken
Ledenvergadering dinsdag 20 maart in "De Schakel":
Aanwezig 57 leden, inclusief 5 leden van het bestuur.
Er waren afmeldingen ontvangen van secretaris Peter Hermsen en penningmeester Ad Claassen.
Het jaarverslag van de secretaris over 2018 werd door de voorzitter Hans van Gaalen behandeld.
Theo verhagen gaf een overzicht van het financieel verslag en beantwoorde de gestelde vragen
van Huub van der Eerden en Jos van Tartwijk.
2018. De kascommissie bestaande uit Riekie van der Burgt welke aftredend en niet herkiesbaar was
en de helaas door ziekte verhinderde Mario Schouten hadden het financieel verslag van 2018
goedgekeurd en dat bevestigd middels een getekende verklaring.
Huub van der Eerden was invallend. Corrie van Heeswijk stelde zich kandidaat voor de komende 2
jaar. Na een voorstel om een reserve te vragen reageerde Jo van de Mee positief.
Daarna werd de financiële begroting voor 2019 behandeld.
De begroting werd ongewijzigd aangehouden .
De bestuurswisselingen:
Hans van Gaalen en Jeanne van Heertum waren aftredend en herkiesbaar.
Zij werden beide herkozen voor een nieuwe termijn van 3 jaar.
Hans blijft als voorzitter functioneren.
Willem Pauw was door het bestuur aangezocht als nieuw bestuurslid.
Willem werd na zich voorgesteld te hebben unaniem gekozen als nieuw bestuurslid.
De Paasbrunch van dinsdag 16 april was alweer voor de 5e keer. Deze keer waren er iets minder
leden dan vorig jaar maar onze doelstelling werd ruimschoots bereikt. Er werd lekker gegeten en
gebuurt. Een speciaal woord van dank aan allen die hier aan hebben meegewerkt.
Woensdag 19 juni Jeu de boules middag.
Deze middag was georganiseerd in plaats van de busreis.

De deelnemers hebben een leuke middag gehad die afgesloten werd met als afsluiting een bezoek
van een kippenkar waar diverse kippenproducten konden worden verorbert.
Het diner met leden woensdag 26 juni was dit keer bij de Lieveling. Ondanks het feit dat er maar
30 deelnemers waren was het een gezellig samenzijn.
Donderdag 3 juni was de prijsuitreiking van het biljarten.
De biljartcommissie maakte de uitslagen bekend en reikte de beschikbare prijzen uit aan de
winnaars.
De Fietsdriedaagse kon door onvoorziene omstandigheden dit jaar geen doorgang vinden.
De tocht ging door als ééndaagse en ondanks het mindere weer mochten we toch rekenen op
redelijke deelname. Normaal gesproken zal in 2020 weer een driedaagse worden georganiseerd.
De Spelenmiddag van woensdag 14 augustus vond deze keer plaats onder wisselende
weeromstandigheden De deelnemers deden fanatiek mee aan de oud-Hollandse spelletjes of het
kaarten . Ook de quizvragen werden nadien zorgvuldig bekeken en beantwoord.
en na afloop was er natuurlijk weer een lekkere koffietafel in de kantine van v.v. W.E.C.
Het Volksfeest van maandag 21 oktober trok gelukkig weer een groot aantal deelnemers.
Met wat passen en meten werden de bijna 90 bezoekers geplaatst en konden ze genieten van de
muziek van "Klavertje Vier". De oliebollen en kibbeling werden gretig afgenomen en er was ook tijd
en ruimte voor een dansje.
Het diner met leden woensdag 28 november was dit keer bij Jansen en Jansen op de markt.
Ongeveer 30 deelnemers deden zich te goed aan een heerlijk buffet en een gezellig samenzijn.
De kerstviering van woensdag 11 december was dit jaar zonder ochtendmis in De Schakel.
De middag werd geopend met het stilstaan bij onze overleden leden. Ze werden één voor één
genoemd en herdacht met een roos. Daarna volgde er een kerstverhaal, voorgelezen door Frans
Sips. Er waren ruim 80 leden aanwezig in De Schakel. De middag werd muzikaal ondersteund door
een muzikaal duo uit Schijndel . Uiteraard werden er ook diverse hapjes aan de aanwezigen
aangeboden.
Kaart en biljartmiddagen.
Het gehele jaar waren er op dinsdag en donderdagmiddag kaart en biljartmiddagen.
Deze werden goed bezocht en zijn een aanrader voor eenieder.
Ook aan de regiocompetitie biljarten deed een team van KBO Wijbosch mee.
Dit met wisselend succes. Maar ook het lopend seizoen is er weer een team actief.
Zoals u ziet word er veel georganiseerd en hopelijk zullen vele leden gebruik blijven maken van de
geboden mogelijkheden.
Mochten er nieuwe ideeën zijn laat het ons weten.

