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Jaarverslag van 2021 voor leden ter inzage op dinsdag 29 maart 
2022. 

 
De activiteiten van 2021: 

   
Het bestuur heeft dit jaar i.v.m. coronabeperkingen maar 6x vergaderd . 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 (01-01-22)  195 leden bij KBO-Wijbosch, waarvan 14 gastleden.   
Het aantal is iets gestegen t.o.v. vorig jaar ondanks de corona crisis. 

 
De volgende gebeurtenissen stonden in de planning voor 2021: 

 
De Carnavalsavond: Heeft geen doorgang kunnen vinden. 
 
De ledenvergadering dinsdag  21 september in  "De Schakel": 
Heeft gelukkig doorgang kunnen vinden, er waren 43 leden (incl. bestuur) aanwezig.  
 
De Paasbrunch: Heeft geen doorgang kunnen vinden. 
 
Jeu de boules middag: Heeft geen doorgang kunnen vinden.  
 
Het diner met leden medio juni:  Heeft geen doorgang kunnen vinden. 
 
Er was in 2021 geen prijsuitreiking van het biljarten.  
         
De Fietsdriedaagse  (29 tm 31 juli) kon gelukkig wel  doorgang vinden: 
Zoals altijd weer een groot succes. Er deden 443 betalende fietsers mee. 
 
De Spelenmiddag medio augustus: Heeft geen doorgang kunnen vinden. 
Daarvoor in de plaats hadden we donderdag 18 november een spelletjesmiddag  in de 
Schakel gepland, maar ook deze kon geen doorgang vinden. 
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Het Volksfeest medio oktober: Heeft geen doorgang kunnen vinden. 

      
      Het diner met leden woensdag 20 oktober: 

Dit jaar hebben we gezellig en goed gegeten bij brasserie Lieveling. 
Er hadden zich 33 leden aangemeld voor dit diner. 
 
Op 21 en/of 23 december ontving elk lid een attentie en handgeschreven kaart  ter 
compensatie van alle gemiste activiteiten. Dit werd zeer op prijs gesteld. 
 
De kerstviering medio december: Heeft geen doorgang kunnen vinden. 
 
Het 50 jarig bestaan van onze vereniging: 
Dit hebben we bewust naar 2022 doorgeschoven en zal zoals het er nu uitziet op vrijdag  
24 juni worden gevierd. 
 
Kaart en biljartmiddagen: 
Na de coronastop is het biljarten en kaarten vanaf  8 juni  onder strenge 
voorzorgsmaatregelen voorzichtig weer opgestart tot aan de zomerstop van de “Schakel”. 
 
Daarna is zowel het kaarten als biljarten na de zomerstop hervat, zij het met de toen 
geldende strenge corona voorwaarden tot eind november. 
 
Zoals u ziet heeft corona dit jaar een negatieve invloed gehad op het door ons geplande 
aantal activiteiten en is dit doorgegaan tot begin 2022. 
 
 
 
Mochten er nieuwe ideeën zijn of suggesties laat het ons weten dan weten. 

 
 


