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Beste KBO leden
Mijn naam is Hennie de Gooijer, sinds mei
2018 uw interim voorzitter en tijdens de
ledenvergadering van februari 2019 kreeg ik
het vertrouwen om uw voorzitter te mogen
zijn.
Inmiddels zijn we een jaar verder en sinds
eind 2019 hebben we 2 potentiële
bestuursleden en heel fijn voor Miny en mij
hebben deze in januari besloten om tot het
bestuur toe te treden. Daardoor zijn we eind
december nog met 3 bestuursleden, maar
starten we in 202 met 5 bestuursleden.
Welkom Jan en Jos. Tijdens de
ledenvergadering stellen ze zich voor.
Hennie de Gooijer voorzitter

ACTIVITEITEN
Op 15 januari zijn we
op uitnodiging van KBO
Brabant met onze
vrijwilligers naar de
Expo in Veldhoven
gegaan. Ria, Gerrie,
Mieke, Diny
,Annemarie, Rian en
Henk verzamelden zich
bij de watertoren voor
een bezoek aan de Expo.
Miny en Hennie zorgden voor het vervoer
naar Veldhoven.
We hadden 2 carnavalsvieringen op 9
februari en 26 februari

LEDEN ADMINISTRATIE

We zijn op 31 december 2018 geëindigd met
330 leden en op 1 januari 2020 gestart met
370, dat betekent een groei van 40 leden.
Helaas hebben we ook in januari alweer
afscheid moeten nemen van 11 leden. Elk
jaar met innen van de contributie gebeurd
dit omdat wij de berichten van overlijden
niet altijd ontvangen.
We hebben nog een lid vanaf 1977, dus
deze heer is inmiddels dus 43 jaar lid van
onze KBO.
We hebben 146 80+ leden, 169 tussen de
80 en 70 jarigen en dus 44 leden onder de
70.
We zijn met 144 mannen en 213 vrouwen
Onze leden wonen in het Centrum, Helmond
Oost, Binnenstad Oost en Helmond Noord.
De verdeling over de wijken is als volgt:
Centrum 106
Helmond Oost 80
Beinnenstad Oost 35
Helmond Noord 120
We hebben 5 bestuursleden, 4 leden in de
activiteitencommissie en 16 bezorgers voor
ONS en journaal en 2 reserve leden.
Maar we kunnen altijd nog meer vrijwilligers
gebruiken, dan kunnen we ook met doen
voor onze leden.

Beide dagen zijn heel gezellig verlopen.
Op 8 januari was onze eerste Kom Bij Ons
middag en wel bij Rest-o-ricus. We hebben
12 van deze Kom bij Ons middagen gehad,
waarbij als hoogte punt een extra middag
bij loro blonyo. We hadden 2 middagen en
door de vele aanmeldingen is er nog een
middag bijgekomen.
Op 19 februari hebben we onze
ledenvergadering gehouden met een
optreden van Jos Leenen met de Helmondse
Les.
In Mei hebben we een extra
informatiebijeenkomst georganiseerd
rondom ons jubileum. In maart zoals
gebruikelijk onze bedankmiddag voor alle
vrijwilligers en in mei onze nieuwe leden
bijeenkomst. In oktober ons herfstfeest. In
december kerststukjes maken en als slot
ons kerstfeest in de Ameide
We hebben nog wat uitstapjes gehad in
totaal .., naar het Industrieel Atrium,
Huijbregts, Ijsproeverij Willem III.
Midgetgolf in de Warande, klokkenmuseum
Asten, Breifabriek
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Een busreis.
Dit alles wordt voor mogelijk gemaakt door
onze Activiteitencommissie. Miny, Gerry,
Diny en Mieke. Heb je nog leuke ideeën om
te doen, lever ze in bij de
activiteitencommissie en die bekijken dan of
het haalbaar is.
Natuurlijk hebben wij in 2019 ons 60 jarig
bestaand uitgebreid gevierd. Wat een
feestwek van 1 tot en 8 september,
onvergetelijk.
De foto reportage is terug te vinden op onze
website. Met onze onvergetelijke Toos

In ’t Speelhuis een heerlijk Quiz

Een onvergetelijk culinair samenzijn bij de
Warande

Terug in de tijd met een film over
industrieel Helmond bij de Cacafabriek

Een optreden van ’t Akkoordje
Een dansavond bij het TOV gebouw

Met zijn allen op de witte stip in het
voetbalstadion
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Een geweldige slotmiddag met Striepke Veur
in de TOV gebouw

Met dank aan Pieter Klumpers, eric …. Marc
Dekkers en Wil Rooijackers.

ons in staat de belangen van senioren op
alle niveaus te behartigen: lokaal,
provinciaal, landelijk.
Als er meerdere Afdelingen binnen een
gemeente zijn, vormen zij gezamenlijk een
gemeentelijke KBO-Kring. Als
representatieve vertegenwoordiger, komt de
Kring op voor de belangen van senioren
richting gemeente en andere instanties. Ook
vertegenwoordigt de Kring de leden in de
Algemene Vergadering van KBO-Brabant.
Elk jaar krijgen we de vraag wat doet KBO
Brabant voor onze afdracht, u ziet hieronder
het antwoord.

Clubkas Rabobank

Ook in 2019 mogen we onze trouwe leden
bedanken voor hun stem bij de clubkas actie
van de Rabobank, de opbrengst is € 229.46
Weer iets minder dan vorig jaar maar er zijn
steeds meer verenigingen die zich hiervoor
bij de Rabobank aanmelden, waardoor we
het bedrag met meer mensen moeten
verdelen.

Zorgverzekering

Wat is KBO-Brabant?
Wij zijn een actieve vereniging voor mensen
vanaf 50 jaar. Onze circa 130.000 leden zijn
tevens lid van een Afdeling: een lokale
seniorenvereniging. Onze 300 Afdelingen
vormen het hart van onze organisatie. Daar
ontmoeten onze leden elkaar, doen ze
samen aan ontspanning en sport, nemen ze
deel aan culturele en zingevingsactiviteiten
en kunnen ze terecht voor individuele hulp
en ondersteuning. Vooral de vrijwillige inzet
van een groep actieve leden maakt dit alles
mogelijk.
Het lidmaatschap van een lokale Afdeling
betekent tegelijkertijd het lidmaatschap van
KBO-Brabant. Ons grote ledenaantal maakt
ons tot een serieuze gesprekspartner voor
partijen, waaronder de overheid. Het stelt

Als lid van onze(KBO-Brabant) vereniging
krijgt u korting op een zorgverzekering van
VGZ. U heeft daarvoor uw
lidmaatschapsnummer nodig (dat staat op
uw ledenpas) en het collectiviteitsnummer.
Leden van KBO-Brabant krijgen bij VGZ 4%
korting op:
- de basisverzekering Ruime Keuze
(naturapolis) € 115,15 per maand incl.
korting
- de basisverzekering Eigen Keuze
(restitutiepolis) € 122,59 per maand incl.
korting

En 10% korting op
- de aanvullende verzekering VGZ Zorgt
Goed € 12,15 per maand incl. korting
- de aanvullende verzekering VGZ Zorgt
Beter € 21,11 per maand incl. korting
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- de aanvullende verzekering VGZ Zorgt
Best € 35,69 per maand incl. korting
Daarnaast vergoedt VGZ het lidmaatschap
van KBO-Brabant tot een bedrag van €
25,00
per aanvullend verzekerde per jaar. In de
meeste gevallen komt dit neer op een gratis
lidmaatschap van onze vereniging,
afhankelijk van de lokale KBO-Afdeling waar
u bent
ingeschreven.
Er geldt géén medische selectie voor
aanvullende zorgverzekering of voor de
tandartsverzekering VGZ Tand Goed en VGZ
Tand Beter.

Ons ledenvoordeel

Als lid van KBO-Brabant profiteert u van
interessante aanbiedingen en voordelen die
het leven makkelijker, veiliger, gezonder,
goedkoper en leuker maken. Van goedkope
energie en hoorbatterijen tot voordelig
bellen en leuke uitjes. Kijk snel op de
website www.kbo-brabant.nl en profiteer
ook!
Alle KBO afdelingen maar de KBO Brabant
zelf hebben een nieuwe website. Daarvoor
zijn Miny en ik op cursus geweest. De
neiuwe website maakt gebruik van een
zogenaamd CMS systeem waarbij het
makkelijker bij te houden is als voorheen.
Ik probeer ook zoveel mogelijk de foto’s van
de activiteiten hierop te plaatsen. We
zoeken nog iemand die dit van ons als
bestuur over wil nemen.

Onafhankelijke cliëntondersteuning
in Helmond
De verenigde ouderenbonden in Helmond
(VBOH), waaronder KBO-Helmond,
verzorgen al enige tijd onafhankelijke
cliëntondersteuning voor senioren. Helmond
is één van de zogenoemde
koplopergemeenten cliëntondersteuning.

Kortingslijst VBOH per 1 november
2019

Let op de volgende spelregels: • De korting
geldt alleen op VOORAF vertoon van uw pas
van de ouderenbond. Dus: GEEN PAS GEEN KORTING! • Meldt vóór uw aankoop

dat u gebruik wilt maken van de VBOH-

korting. • ACHTERAF een beroep doen op
korting is NIET mogelijk. • De korting geldt
niet voor aanbiedingen en arbeidsloon. • De
ondernemers behouden zich het recht voor
wijzigingen in de korting aan te brengen. De
deelnemende ondernemers worden verzocht
wijzigingen per e-mail door te geven.
Van de bestuurstafel

In 2019 hebben we ingevoerd dat een
bestaand lid die iemand anders aanbrengt
als nieuw lid een cadeaubon ontvangt van
Hellemond Gift van € 5.00
Inmiddels hebben wij al 6 personen een
cadeaubon mogen overhandigen. Dit werkt
prima echter hebben we wel de regel eraan
toe moeten voegen, dat deze nieuwe leden
een jaar lid blijven minimaal.
Eind 2019 bestaat het bestuur uit
voorzitter Hennie de Gooijer
Penningmeester Miny Verhoeven
Bestuurslid Chris Koelemij
Miny en Hennie verzorgen samen het
secretariaat

Activiteitencommissie

Gerry van Liempt
Diny Claassen
Mieke Jacobs
Vanuit het bestuur Miny Verhoeven

Bezorgers ONS en journaal

Henk Arts
Mieke van de Leur
Cobi van der Els
Antoon van Eemeren
Rieky en Huub de Bruyn
Gerry van Liempt
Hennie de Gooijer
Diny Claassen
Chris Koelemij
Miny Verhoeven
Ria de Waal
Beppie van de Crommenacker
Henry van Amersvoort
Nelly en Georg van de Ploeg
Tonnie van den Broek is ons reserve lid en
Henry springt ook bij waar hij kan.

correspondentie adres:
KBO Bernadette,
Rozenhof 246
5701 GB Helmond
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