SENIORENVERENIGING HEVO ROSMALEN JAARVERSLAG 2017
1. Algemeen
2017 stond in het teken van het 65-jarig bestaan van onze vereniging. Door het jaar heen hebben we
daar succesvol aandacht aan besteed en voor gekregen. Dit jaar hebben we ook de beleidsvisie voor
de periode 2017-2020 vastgesteld. Helaas ontvielen ons twee prominente HEVO-leden: erelid Lout
Buis en lid van verdienste Jan Hoofs. Het boekjaar is afgesloten met een positief saldo. Voor het
financieel jaarverslag verwijzen we u naar het verslag van de penningmeester.
2. Ledenadministratie
Op 1 januari 2018 hebben we 2569 leden. We mochten 194 nieuwe leden begroeten; er werden 156
lidmaatschappen beëindigd. 60 leden zijn ons door overlijden ontvallen; de overige opzeggingen
waren vanwege verhuizing, immobiliteit, ziekte of anders. Onder “anders” vallen de afmeldingen van
orkest Da Capo dat eind 2016 besloot om zich los te maken van HEVO. 395 leden komen van buiten
de voormalige gemeente Rosmalen, waarvan 321 uit ’s-Hertogenbosch. Van onze leden zijn er 1703
vrouw en 866 man. De opbouw is:
70 (2,7 %) leden zijn jonger dan 60 jaar,
1304 (50 %) leden tussen de 60 en 75,
1194 (45,7 %) leden 75 of ouder.
De gemiddelde leeftijd van de vrouwen is 74,87, van de mannen 75,77. De gemiddelde leeftijd van de
leden die in 2017 lid zijn geworden: vrouwen 71,05, mannen 70,76.
We hadden 225 vrijwilligers.

-

-

-

3. Vergaderingen/bijeenkomsten
Het Dagelijks en Algemeen Bestuur heeft elk elf keer vergaderd.
Op 6 februari is het bestuur een dag op de ‘hei’ gegaan. Tijdens die bijeenkomst is teruggekeken
op 2016, zijn het bestuurlijk functioneren en de taken en het functioneren van de commissies
besproken, is stilgestaan bij de interne en externe communicatie en het conceptbeleidsplan 20172020. Ook zijn de items voor het werkplan 2017 vastgesteld.
In de Algemene Ledenvergadering (ALV) op 2 mei werden de rekening en het jaarverslag 2016
en de begroting en het werkplan 2017 vastgesteld. De contributie voor 2018 werd bepaald op
€ 27,00. Ook is het beleidsplan 2017-2020 vastgesteld. De idee was om het beleidsplan van
onder op via werkgroepen te genereren. Helaas is dat niet gelukt. In een bijeenkomst met
commissies (24 januari) en clubs (7 februari) is het concept besproken.
Jan Jansen (voorzitter) en Pierre Kisters namen afscheid van het bestuur. Jan is opgevolgd door
Carel van den Heuvel. In augustus 2016 was Hetty Goudswaard afgetreden. In de vacature van
Hetty en Pierre zijn Lidy Verdegaal en Piet Spierings benoemd.
Op 16 maart en 24 oktober waren kennismakingsbijeenkomsten voor de nieuwe leden. De
bijeenkomst op 16 maart was bij wijze van proef ’s middags. De opkomst was helaas klein.

4. Samenstelling Algemeen Bestuur op 31-12-2017
Carel van den Heuvel (voorzitter), Peter de Leeuw (secretaris en vicevoorzitter), Ruud van Aart
(penningmeester) en de bestuursleden: Janny Heuveling, Ellie de Vaan, Jos van Raak, Lidy
Verdegaal en Piet Spierings.
5. Realisering werkplan 2017
In de ALV is het werkplan 2017 vastgesteld. Hoe hebben we daaraan gewerkt?
HEVO 65 jaar
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We hebben door ons jubileum veel aandacht voor HEVO gekregen in de plaatselijke bladen en in het
Brabants Dagblad. Het begon met een uitgebreid interview in De Rosbode met de vertrekkende en
komende voorzitter. Daarna kregen we aandacht rondom de verschillende evenementen.
Op 18 mei was er in De Ontmoeting een informatiemarkt. De belangstelling viel helaas wat tegen.
Op 17 juni was er een fietsbridgedrive met zo’n 140 deelnemers. Start en finish was in De Ontmoeting.
De clubs kregen de gelegenheid op 8 juli om zich te presenteren aan de Rosmalense bevolking met
optredens in De Ontmoeting, SJV en op straat en standjes op het weggedeelte tussen De Ontmoeting
en SJV. Een levendige dag.
Het evenement Dansen op vinyl op de Driesprong (20/21 augustus) was een gezamenlijke actie van
het 50-jarige Soos Satisfaction en HEVO.
Op 22 september was er een bridgedrive waar leden van alle bridgeclubs van HEVO aan deelnamen.
Op 12 oktober organiseerde HEVO met Divers en Avans Hogeschool een werkconferentie Kwetsbare
ouderen in beeld. Dr. Louis Neve van het lectoraat Active Ageing verzorgde een lezing waarin de bleu
zones centraal stonden. Daarna gingen de 130 deelnemers met elkaar in gesprek om te komen tot
praktische oplossingen voor het voorkomen van eenzaamheid. Leerlingen van het Rodenborchcollege
verzorgden optredens met muziek en dans. Klap op de vuurpijl was de uitreiking door wethouder Paul
Kagie van de sociale penning van de gemeente aan HEVO. Een waardering voor wat HEVO al die
jaren doet voor de Rosmalense senioren. De werkconferentie werd gesponsord door het
Coöperatiefonds van de Rabobank en de Stichting tot steun voor de zorg aan Ouderen in ’sHertogenbosch. Waarvoor grote dank.
Slotstuk van het feestjaar was het Muziekgala op 15 oktober in PERRON-3. 2 keer een uitverkochte
zaal. Hoofdact was het optreden van Mark van den Veerdonk.
Ontwikkeling organisatie
De commissiestructuur is gewijzigd. Onder de nieuwe commissie Omzien vallen een bezoekgroep
voor bezoek aan ernstig zieke leden of leden die moeilijk het huis uit kunnen en een werkgroep
rouwbegeleiding. De nieuwe commissie Belangenbehartiging richt zich op zowel de collectieve als de
individuele belangenbehartiging (ouderenadvisering en voorlichting). De commissies Lief en Leed,
CCB/Welzijn en Zorg en Ouderenadvisering zijn opgeheven.
Er is een overeenkomst gesloten waarbij HEVO vijf morgens de multifunctionele zaal en keuken van
SJV kan gebruiken. Een club maakt inmiddels permanent gebruik. Daar naast zijn er trainingen
gehouden en is de zaal gebruikt als er tijdelijk geen ruimte was in De Ontmoeting. Helaas vallen de
akoestiek en daarmee de gebruiksmogelijkheden tegen.
De beoogde modernisering van de statuten wordt pas in 2018 opgepakt.
Activiteiten
Wij ondersteunen initiatieven vanuit de leden om in clubverband nieuwe activiteiten te ontwikkelen en
te starten. Op donderdagmorgen is een Klaverjasclub actief. Ook is er een nieuwe biljartclub bij
gekomen. Vanuit de leden is het initiatief gekomen voor de oprichting van een repair café.
Met SJV is overleg gestart om na te gaan welke rol onze leden zouden kunnen spelen bij activiteiten
van SJV. Er zijn nog geen concrete resultaten.
In 2017 hadden we in De Ontmoeting ook weer een aanbod van de Zomerschool. Helaas viel het
aantal inschrijvingen tegen. Voor de Zomerschool was gepland dat we drie weken ’s middags open
zouden zijn. Door het uitvallen van activiteiten werd dat uiteindelijk twee. Een beperkt aantal clubs
heeft gebruik gemaakt van de openstelling tijdens de Zomerschool.
Zorgzaam Netwerk Rosmalen (ZNR)
Jan Jansen had zitting in het bestuur van ZNR. HEVO is ook vertegenwoordigd (Paul Scholten) in het
zorgteam maar dit team heeft niet goed gefunctioneerd. Binnen ZNR wordt gesproken over de rol, de
positie binnen het gemeentelijk netwerk en het daarbij passend functioneren.
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De wijkraad Groote Wielen is in september gemeld dat HEVO stopt met haar verantwoordelijkheid
voor de seniorcontactmiddagen daar. De contactmiddag in Kruisstraat vindt plaats onder
verantwoordelijkheid van de wijkraad Rosmalen-Oost. De contactmiddagen in de Meerlaer
(Maliskamp) en in de zaal bij de Laurentiuskerk (Molenhoek) vinden nog wel onder
verantwoordelijkheid van HEVO plaats.
Senioren: Beweeg mee(r)!
Sport Alliantie Rosmalen is trekker binnen het project en heeft in haar werkplan senioren als
speerpunt opgenomen. De realisatie van de beweegtuin bij het Kindcentrum aan de Striensestraat is
mogelijk in maart 2018. Via HEVO zijn de nodige gelden geworven. De gemeente zorgt voor de
aanleg.
Er is geen nieuw beweegaanbod bij HEVO gekomen. Wel is het aantal uren Pilates is uitgebreid. Ook
zijn er meer wandelmogelijkheden gekomen. Bij sportverenigingen wordt nadrukkelijk wel gewerkt aan
aanbod voor senioren, zoals bijvoorbeeld het wandelvoetbal.
Op het gebied van de leefstijlbevordering zijn afspraken gemaakt met de GGD. Zij heeft de
mogelijkheid om artikelen te plaatsen in de HEVO-Actueel (een keer gebeurd). Daarnaast heeft de
GGD een lezing verzorgd.
Onze AED is in een buitenkast geplaatst en daardoor 24/7 inzetbaar voor ongevallen in De
Ontmoeting of in de buurt.
Communicatie
We zijn gestart met een traject dat moet leiden tot een nieuwe website. Daarom hebben we het
zoeken naar andere kanalen waarlangs we onze vereniging kunnen promoten even geparkeerd. In
2017 zijn de uitnodigingen voor de nieuwjaarsbijeenkomst en het vrijwilligersfeest via e-mail verstuurd.
KBO-Brabant
HEVO is vertegenwoordigd in de Kring. Een HEVO-bestuurslid heeft de Kring vertegenwoordigd in de
alv van KBO in oktober. Daar waren begroting en werkplan 2018 aan de orde. Wij hebben een grote
bijdrage geleverd aan de behandeling van beide stukken in de Kring. Namens de regio Noord-oost
Brabant zit Pierre Kisters in de commissies Beleid en Hans van der Bruggen in de commissie
Financiën.
We hebben gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van andere grote afdelingen binnen KBOBrabant. Daarin hebben we onze visie op het functioneren van de KBO en de rol van de afdelingen
getoetst.
Financiën
Er zijn met succes gelden verworven voor de kosten van het jubileum (zie onder HEVO 65 jaar).
Een aantal leden heeft gecollecteerd voor het Oranjefonds. De helft van de opbrengst was voor de
vereniging. De penningmeester mocht Є 500 bijschrijven.
De voorgenomen actie om meer donateurs te krijgen is uitgesteld naar 2018.
Een aantal clubs is overgegaan tot automatische incasso van de deelnemersbijdragen. Dat loopt via
Leaweb. Hierdoor kunnen de bankkosten wordt teruggedrongen. We gaan dit jaar de ervaringen
evalueren. Bij nieuwe clubs wordt het systeem wel ingevoerd. Afhankelijk van de uitkomsten van de
evaluatie gaan we ook bij bestaande activiteiten in overleg tot invoering over.
Samenwerking met derden
We hebben geconstateerd dat de samenwerking met andere organisaties binnen Rosmalen goed
verloopt. Met een aantal is intensief of intensiever contact, met anderen incidenteel. We hebben de
idee dat alle contacten bijdragen aan de positie van senioren in Rosmalen en daarom van belang zijn.
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6. Leden met bijzondere verdiensten
Tijdens de drukbezochte nieuwjaarsreceptie op 9 januari kregen Pieter de Visser en Jacqueline van
den Wildenberg de zilveren KBO-speld opgesteld vanwege hun verdienste voor HEVO.
Annemarie Peters is op 26 april op voordracht van HEVO door de Koning benoemd tot Lid in de Orde
van Oranje Nassau.
Jan Jansen werd tijdens de ledenvergadering van 2 mei lid van verdienste van onze vereniging. Ook
kreeg hij de KBO-speld zilver met goud opgespeld.
Mieke Ramler (bestuurslid linedance), Wil Verbiesen (bezorging HEVO-Actueel/Ons), Lies Manie
(docente taoïstische beweegkunst) en Jacques de Bresser (bestuurslid taoïstische beweegkunst)
werden tijdens het vrijwilligersfeest op 17 november in het zonnetje gezet.
7. Communicatie en pr
We bereiken onze leden via HEVO-Actueel (11 keer per jaar), de Nieuwsbrief (elke week), de website,
posters, een powerpointpresentatie in De Ontmoeting en de lokale media. Alle uitingen hebben een
herkenbare HEVO-uitstraling. In verband met het jubileumjaar hebben we in alle uitingen gebruik
gemaakt van een aangepast logo met 65 jaar in de O van HEVO.
Door het jaar heen hebben we in de lokale bladen, naast de reguliere aandacht voor onze wekelijkse
activiteiten veel extra media-aandacht gehad voor het 65 jarig bestaan.
Op het Komfestival op 11 september hebben we laten zien wat er bij HEVO allemaal mogelijk is en
welke betekenis HEVO heeft voor Rosmalen. De belangstelling voor onze stand was groot.
De folder overzicht activiteiten is in mei geactualiseerd. De commissie Reizen heeft een folder
gemaakt over het aanbod 2017 met dagtochten en meerdaagse reizen.
In mei verscheen weer de kortingenlijst. Veel leden maken gebruik van de kortingen die verschillende
Rosmalense winkeliers en bedrijven bieden.
8. De Ontmoeting
De Ontmoeting is het hart van onze vereniging. Daar vinden vrijwel alle activiteiten plaats, wordt
vergaderd en kan men elkaar ontmoeten. Er komen wekelijks zo’n 800 leden over de vloer. Helaas
heeft beheerder Harrie Wijn in maart besloten te stoppen als beheerder en voorzitter van de
beheercommissie. Met inzet van alle gastvrouwen, gastheren, leden technische dienst, keukenbrigade
en enkele bestuursleden is het beheer -soms met hangen en wurgen- zo goed mogelijk voortgezet.
De organisatiestructuur is veranderd waarbij taken zijn verdeeld over meer personen onder leiding van
de algemeen coördinator, Cees Franssen. De bruto-omzet van de bar incl. verhuur bedraagt ruim Є
50.000,00. Daarmee levert De Ontmoeting een belangrijke bijdrage in de financiële exploitatie.
In de zomermaanden is het aantal weken van sluiting teruggebracht naar 5.
In De Ontmoeting wordt geëxposeerd:
5-12 2016 t/m 1-3: Ateliergroepen HEVO
1-3 t/m 3-4: Mandalatekenen
3-4 t/m 3-7: Piet Prins, foto’s
28-8 t/m 30-11: Ellen Verf schilderijen
9. Ondersteuningbelangenbehartiging
Ondersteuning van senioren van Rosmalen is een kerntaak van onze vereniging. Dat doen we binnen
ZNR (Zorgzaam Netwerk Rosmalen) maar ook in directe ondersteuning van leden en niet-leden.
De ouderenadviseurs en belastinginvullers ondersteunen direct de leden van HEVO en ook niet-leden,
inwoners van Rosmalen. Daarnaast zijn een aantal voor iedereen toegankelijke
voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd.
Door de belastinginvullers werden 251 belastingaangiftes verzorgd. Er werden 63 huur- en of
zorgtoeslagen aangevraagd/aangepast/stopgezet. De ouderenadviseurs hebben 144 keer advies
en/of ondersteuning geboden op materieel gebied. O.a. op het gebied van kwijtschelding
gemeentelijke heffingen, administratieve nasleep overlijden partner, WMO/CAK/CIZ/PGB,
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zorgverzekering, financieel advies/testament/notaris/post behandelen, administratieve ondersteuning
en ordenen administratie. Soms was alleen een luisterend oor voldoende om te helpen. Daarnaast
worden 10 personen intensief begeleid (meer dan tien huisbezoeken in een jaar). Dit betekent dat
alles bij elkaar in 468 gevallen een beroep is gedaan op een ouderenadviseur, een toename van bijna
10% ten opzichte van 2016 (431).
De ouderenadviseurs zijn 24/7 bereikbaar op een centraal telefoonnummer: 06-53279098. Zij
bemensen de telefoon per toerbeurt.
De ouderenadviseurs publiceren maandelijks een stukje in HEVO-Actueel om de leden te attenderen
op hun dienstverlening en te wijzen op bijzondere situaties.
In het kader van de collectieve belangenbehartiging zijn de volgende voorlichtingsbijeenkomsten
gehouden.
Op 8 maart (in S.C.C De Biechten) en op 10 maart ( in De Ontmoeting) hebben twee ervaren
belastinginvullers onder grote belangstelling informatie gegeven over ‘Het zelf invullen van de IBaangifte 2016’.
Op 30 nov 2018 een lezing over Positief en Kleurrijk Ouder worden.
In het beleidsplan 2017-2020 schrijven we dat we willen dat leden met fysieke beperkingen of
beginnende dementie en hun partners kunnen (blijven) deelnemen aan onze activiteiten. Dat betekent
dat we op zoek gaan naar de belemmeringen die zij ondervinden en zoeken we oplossingen in
maatgerichte voorzieningen. We hebben hieraan invulling gegeven met de werkconferentie Kwetsbare
ouderen in beeld. Ook hebben we de commissie Omzien ingesteld. Binnen die commissie zijn twee
werkgroepen. Een voor ziekenbezoek en een voor rouwbegeleiding. De leden van de werkgroep zijn
door Divers getraind in hun rollen. Eind van het jaar zijn ze daadwerkelijk gestart. Ze hebben bij
ernstig zieke leden een kerstattentie afgegeven. De commissie Omzien en de commissie
belangenbehartiging werken intensief samen in het opsporen en benaderen van leden die in een
isolement verkeren. Daarom is het de tweede helft van het jaar een plan uitgewerkt om alle leden, die
op 31 december 2017 85 jaar of ouder zijn thuis te bezoeken. Deze bezoeken gaan in de eerste helft
van 2018 plaatsvinden.
De toegang tot onze vereniging wordt in belangrijke mate bepaald door hoe gastvrij we zijn. Dat is aan
de orde gesteld in de contacten met de clubs. Hun aandacht voor het lief en leed van hun deelnemers
en hun inzet om leden die om wat voor reden dan ook wat moeilijker meekunnen bij de club te
houden. De clubbesturen hebben aangegeven daar oog voor te hebben. Vanuit het thema gastvrijheid
heeft het bestuur ook gekeken naar de inrichting en aankleding van De Ontmoeting. Daar is nog geen
besluit uit voortgekomen omdat eventuele veranderingen nadrukkelijk in overleg met de gastvrouwen
en gastheren tot stand moeten komen.
ZNR beraadt zich nadrukkelijk op haar functioneren. Enerzijds is sprake van opschaling naar stedelijk
niveau anderzijds dient oog gehouden te worden voor de Rosmalense maat. ZNR wil dit invullen op
strategisch, tactisch en operationeel niveau. HEVO heeft aangegeven dat voor haar het tactisch
niveau voor de beleidsbepaling het belangrijkste is.
Ook de seniorenraad heeft in 2017 geworsteld met haar positie ten opzichte van de gemeente en haar
rol. De raad heeft besloten de nadruk te gaan leggen op het thema Wonen.
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10. Evenementen
Ook in 2017 is door de evenementencommissie weer een aantal openbaar toegankelijke
evenementen georganiseerd.
28 februari:
Carnavalsmiddag
Het carnavalsfeest voor alle senioren uit Rosmalen in De Kentering in samenwerking met ‘Trug Nor
Vruuger’. Het programma bestond uit muziek, dans, zang en een tonpraoter. Na afloop werd
geconstateerd dat de kwaliteit onvoldoende was.
7 april:
Paasviering
De inhoud van de viering, georganiseerd in De Annenborch, lag in handen van de commissie
Zingeving. Het thema was ‘Geloven in de opstanding’. De gezangen werden verzorgd door het HEVOkoor.
18 mei:
Informatiemarkt
Met maatschappelijke en commerciële organisaties in De Ontmoetring. Circa 100 bezoekers.
8 juni:
Musical
Try-out Musical Aida door de leerlingen van het Rodenborchcollege. Weer veel HEVO-leden met hun
kleinkinderen hebben genoten van een prachtige voorstelling.
9 juni: Veilig op pad
De cursus fietsveiligheid is wegens onvoldoende belangstelling afgelast. Wellicht komend jaar.
5 en 7 september:
Opfriscursus rijvaardigheid
In samenwerking met Veilig Verkeer Nederland wordt tijdens Opfriscursus de rijvaardigheid van
senioren getest. De cursus bestaat uit een theoretisch gedeelte in PERRON-3 en een praktisch
gedeelte, rijden in je eigen auto met een instructeur. Er deden 60 personen mee. De animo was weer
zo groot dat mensen teleur gesteld moesten worden. Ook de apotheker gaf dit jaar informatie over
rijden met/zonder drank op.
15 oktober:
Muziekgala
Twee keer een uitvoering in PERRON-3 voor zo’n 440 bezoekers; er werd genoten van cabaret van
Mark van den Veerdonk, zang van Popkoor Tune en een optreden van de Big Band Schijndel.
19 december:
Kerstviering
De kerstviering werd gehouden in de Lambertuskerk (oecumenische viering) en in Villa Fleurie. Er
waren ongeveer 240 personen aanwezig. Het centrale thema van de viering was ‘Er was geen
plaats…” De commissie Zingeving gaf inhoud aan het thema. De gezangen werden verzorgd door het
HEVO-koor. Tijdens de viering werd gecollecteerd voor het project ‘kerstvoedselpakketten” die door
de diaconie zijn gegeven aan de minder bedeelde Rosmalenaren. De opbrengst was Є 542,00.
11. Incidentele activiteiten
Leeskringen
Er zijn drie leeskringen actief.
Filosofie en socratische gesprekken
In het voorjaar 2017 heeft Jacomijn Hendrickx de cursus ‘verzorgd. Na de zomer is zij gestart met de
cursus ‘Vrijheid en ’. Daarnaast leidde zij een maandelijkse filosofische gespreksgroep.
Marja Havermans heeft Socratische gesprekken gehouden.
15 december: Biljarttoernooi van de HEVO-biljartclubs in De Hazelaar
Inleidingen/lezingen/workshops/cursussen/films/excursies/reizen
Januari
zaterdag 7:
dagtocht naar concert Andre Rieu
maandag 9:
nieuwjaarsbijeenkomst
maandag 9:
film ‘Pride en Prejudice’
vrijdag 13:
kienen
Februari
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zondag 5:
dinsdag 8:
donderdag 9:
maandag 13:
zondag 19:
vrijdag 26:

seniorencontactmiddag in De Ontmoeting
excursie Cobramuseum Amstelveen
reanimatiecursussen
film Romeo en Julia
film ‘Breaskfast at Tiffany’s’
kienen

Maart
Zondag 5:
woensdag 8:
vrijdag 10:
maandag 13:
vrijdag 17:
zondag 26:
vrijdag 31:

seniorencontactmiddag in De Ontmoeting, met optreden van de Zangtoffel
cursus invullen belastingaangifte in de Biechten
cursus invullen belastingaangifte in De Ontmoeting
film ‘The Young Victoria’
Lezing over de Maas en Rosmalen van Jan Nillesen
Film ‘Knielen op een bed violen’
excursie Halley sterrenwacht

April
vrijdag 7:
maandag 10:
woensdag 26:
zondag 30:

kienen
film ‘Good Will Hunting’
dagtocht musical The Lion King
dagtocht musical The Lion King

Mei
zondag 7:
maandag 8 t/m
donderdag 14:
maandag 8:
donderdag 18 :
vrijdag 19:
Juni
maandag 12:
zaterdag 17:
woensdag 21:
Juli
zondag 2:
zaterdag 8:
vrijdag 226 t/m 29:
maandag 17 t/m
vrijdag 29:

muziekmiddag
reis naar Dresden
film ‘Eisler’
dagtocht De Veluwe en Paleis ’t Loo
kienen

film ‘Room’
fietsbridgedrive
dagtocht Kagerplassen

seniorencontactmiddag in De Ontmoeting, muzikale bingo met Hans Bender
open dag samen met SJV
Zomerreis naar Nieder Osterreich-Kirchschlag
Zomerschool

Augustus
dinsdag 9:

Dagtocht naar Mondo Verde

September
vrijdag 1:
zaterdag 2:
zondag 3:
zondag 3:
maandag 11:
woensdag 20:
vrijdag 29:

kienen
dagtocht Wereldhavendagen
dagtocht Wereldhavendagen
seniorencontactmiddag in De Ontmoeting met muziek van Harrie Soomers
film ‘Florence Foster Jenkins’
excursie wijnboerderij St. Oedenrode
lezing over kunststroming De Stijl, 100 jaar later
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Oktober
zondag 1:
donderdag 5:
maandag 9:
vrijdag 13:
November
zondag 5:
donderdag 9:
vrijdag 10:
maandag 13:
vrijdag 17:
zondag 19:
vrijdag 24, zaterdag
25, zondag 26:
Donderdag 30:
December
vrijdag 8:
zondag 10:
maandag 11:
maandag 22 t/m 27:

seniorencontactmiddag in De Ontmoeting met koor Rond en Blond
dagtocht Aken
film ‘Brooklyn’
kienen

seniorencontactmiddag in De Ontmoeting, singels draaien met Hans Bender
Een romantische voettocht van ’s Hertogenbosch via Rome naar Zuid-Italië
lezing Angst, hoe ga ik er mee om
film ‘The Lady in the Van’
zo’n 120 vrijwilligers - met partners - waren aanwezig bij het vrijwilligersfeest.
film LaLaLand
toneel: Dat zullen we nog wel eens zien
lezing Positief en kleurrijk ouder worden

kienen
seniorencontactmiddag in De Ontmoeting, troubadour Jan van Bommel
film ‘I Nostri Ragazzi’
kerstreis Rotenburg an der Fulda

12. Commissies: taak en samenstelling (31-12-2017)
Commissie Cultuur, Ontspanning en Educatie
Bestuurlijk aanspreekpunt: Ellie de Vaan
Taak: Organiseert culturele lezingen en leeskringen. Vertoont maandelijks, in samenwerking met
Perron-3, een film in de Theaterzaal van Perron-3. Ook zorgt zij voor exposities in De Ontmoeting.
Samenstelling:
Joke Pos, Gerard Roozen, Marianne van Aart, Kees Intveld, Roos Schreuder, Mecheline Heijmans,
Ben Zalmstra en Ellie de Vaan (voorzitter).
Commissie Belangenbehartiging
Bestuurlijk aanspreekpunt: Janny Heuveling

Taak: Het informeren en adviseren over voorzieningen en regelingen voor senioren op het terrein van
zorg, wonen en welzijn. Op individueel niveau hulp bij het invullen van aanvragen (of formulieren),
bijvoorbeeld over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), bijzondere bijstand, vervoer,
kwijtschelding of huur- en zorgtoeslag. Invullen van belastingaangiften en advisering over en hulp bij
het voeren van de administratie. Informatie over erfrecht, (levens)testament, mentorschap, bewind
voering, zorgverzekeringen, PGB en CAK. Signaleren van eenzaamheid, ouderenmishandeling,
ingaan op levensvragen en bieden luisterend oor. Clientondersteuning bij Wmo. Klik hier (link maken
naar de tab “Ouderenadvisering”).
De commissie organiseert voor iedereen gratis toegankelijke lezingen en informatiebijeenkomsten
op de terreinen wonen, zorg en welzijn, financiën en belastingen. Deze worden steeds in de agenda
en in de nieuwsbrief en in HEVO-Actueel opgenomen.

Samenstelling: Marijke Bertrams, Margreet van Dijl, Jan Knol, Willem Konickx, Henriette Kramer Ad
Kuijpers, Piet de Munck, Peter Nogossek, Wim Nouwens, Marianne Schinkel, Paul Scholten
(coördinator) en Henny Verhoef.
Commissie Omzien
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Bestuurlijk aanspreekpunt: Lidy Verdegaal
Taak: De zorg voor leden opdat zij zo lang mogelijk kunnen blijven deelnemen binnen HEVO en de
samenleving door hen in een periode van kwetsbaarheid te ondersteunen. De commissie richt zich
ook op de bevordering van sociale contacten binnen leden.
Samenstelling: Diny Voets, Jenny van Rooij, Janny Heuveling, Lidy Verdegaal (voorzitter).
Leden van de ziekenbezoekgroep zijn: Carla Couwenberg, Peter de Crom, Paula Dupont, Door
Hazenberg, Jenny van Rooij, Ad Schippers, Gydia van Tilburg, Diny Voets, Fiet Vreeburg.
Leden van de werkgroep rouwbegeleiding zijn: Annemarie de Crom, Janny Heuveling, Mecheline
Heijmans, Frank Langelaan, Gerrie Otten, Marie-Josée Verschuuren.
Commissie Zingeving
Bestuurlijk aanspreekpunt: Pierre Kisters (vanaf mei), Lidy Verdegaal (vanaf mei)
Taak: Verzorgt inhoudelijk de kerst- en paasvieringen en ook speciale vieringen. Organiseert lezingen
en interactieve bijeenkomsten over levensbeschouwelijke en spirituele vraagstukken en filosofische en
socratische gesprekken.
Samenstelling: Loek Mostertman (voorzitter tot mei), Jan Jansen (voorzitter vanaf mei), Ingrid
Thelissen, Annemarie Peters, Jan Renders, Pierre Kisters, Toos van Andel, Kunnie Nijenhuis, Lidy
Verdegaal (namens bestuur).
Redactiecommissie HEVO-Actueel
Bestuurlijk aanspreekpunt: Peter de Leeuw
Taak: Eindredactie van HEVO-Actueel dat 11 keer per jaar verschijnt. Schrijven van artikelen
(maandelijkse redactionele bijdrage, verslagen, interviews).
Samenstelling: Mattie Daniels, Guido Robben, Ingrid Thelissen, Jo van Zantvoort, Piet Kerssens,
Geert Loeffen (eindredacteur) en Peter de Leeuw.
Tiny Kappen en Wil Coppelmans doen de vormgeving.
Reiscommissie
Bestuurlijk aanspreekpunt: Jan Jansen (tot mei), Piet Spierings (vanaf mei)
Taak: Organiseert reizen voor leden en (soms) ook niet-leden: groepsreizen, dagexcursies en één
meerdaagse buitenlandse reis.
Samenstelling: Diny Voets (voorzitter), Jan Jansen, Rieki Plappert, Ine Jacobs en Huub van Santvoort,
Piet Spierings namens bestuur.
Activiteitencommissie
Bestuurlijk aanspreekpunt: Jos van Raak
Taak: Coördineert de activiteiten van de clubs binnen HEVO. Is de verbinding tussen de clubs en
HEVO door middel van contactpersonen. Ontwikkelt en organiseert nieuwe activiteiten op
verschillende terreinen.
Samenstelling: Angèle van Beckhoven, Paula Dupont, Bea Intveld, Peter der Kinderen, Jacqueline
v.d. Wildenberg, Ben Krijbolder, Wim Hendriks, Jos van Raak (voorzitter).
Evenementencommissie
Bestuurlijk aanspreekpunt: Jos van Raak
Taak: Organiseert vanuit HEVO open festiviteiten. Deze zijn (meestal) toegankelijk voor zowel leden
als niet-leden en zijn specifiek gericht op (Rosmalense) senioren (bijv. kerst- en paasviering,
Muziekgala, carnaval, Opfriscursus Rijvaardigheid, Fietscursus). Is ook verantwoordelijk voor de
organisatie van de Nieuwjaarsbijeenkomst, de aanwezigheid tijdens het KOM-festival en het
vrijwilligersfeest.
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Samenstelling: Sjef Peters (voorzitter), Angèle van Beckhoven, Jenny v. Rooij, Rieki Plappert, Hans
van der Bruggen, Jos van Raak (namens bestuur).
Beheercommissie
Bestuurlijk aanspreekpunt: Ruud van Aart
Taak: verantwoordelijk voor het beheer van ‘De Ontmoeting’. Daarbij gaat het om de technische dienst
(onderhoud, schoonmaak), de gastvrouwen/gastheren, de keukenbrigade en de planning van de
zalen.
Samenstelling: Cees Franssen (coördinator), Ans Aarts-Kitslaar, Ton Couwenberg, Marijke van Hirtum
(tot april), Harrie Wijn (voorzitter tot april), Rieky Kuijpers, Rien van Hoof, George Neijndorff, Hans
Bender, Peter de Leeuw en Ruud van Aart (namens bestuur).
Sponsorcommissie
Bestuurlijk aanspreekpunt: Ruud van Aart
Taak: Via sponsoring/subsidies verwerven van extra gelden voor bepaalde activiteiten of voor
investeringen. Ook verantwoordelijk voor de kortingenlijst.
Samenstelling: Jan Jansen, Paul Rambags, Tonny van Raaij (voorzitter), Hans van der Bruggen. Mari
Wijnen, Ruud van Aart.

De kas(controle)commissie
Taak: De statutair verplichte kascommissie controleert de jaarrekening en de verantwoording van de
penningmeester voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering waarin die stukken worden
vastgesteld. De commissie legt in een verslag haar bevindingen vast.
Samenstelling: Sjef Peters, Joke Pos, Pieter Vissers.
Commissie Bezorgers ‘Ons’ en ‘HEVO-Actueel’
Bestuurlijk aanspreekpunt: Peter de Leeuw
Taak: Bezorging van het seniorenmaandblad van KBO-Brabant ‘Ons’ en HEVO-Actueel.
Samenstelling: Carla Couwenberg, Wim Stevenaar
Secretariaatscommissie
Bestuurlijk aanspreekpunt: Peter de Leeuw
Taak: Ondersteuning van de bestuurssecretaris door: ledenadministratie LeaWeb, beheer website,
beheer mailadres info@hevorosmalen.nl, notuleren vergaderingen bestuur, bestuur-commissies en
bestuur-clubs, archivering.
Samenstelling: Annemarie Peters, Yvonne Ruijter, Paul Scholten, Willem Konickx, Ronald Cramer (tot
september), Tonny van Raaij, Yvonne van Weert, Marlies Markensteyn, Peter de Leeuw (voorzitter).
Medische keuringen
De keuringsarts, de heer Damen, heeft 139 HEVO-leden (vanaf 75 jaar) gekeurd voor hun rijbewijs.
Jan Mollee heeft de coördinatie overgenomen van Jan Hoofs.
13. Clubs
Op 31 december namen zo’n 900 HEVO-leden met enorm groot enthousiasme deel aan de activiteiten
van de clubs. Het aantal clubs bedroeg dit jaar 45.
We kennen binnen onze vereniging nu de volgende activiteiten:
biljarten (9 clubs), bridgen (3 clubs en een cursus), jeu-de-boules (1 club, 2 groepen), geocaching,
koersbal (2 clubs), tai chi (8 groepen), yoga (3 groepen), Pilates (3 groepen), badminton, gym,
volksdansgroep De Vrolijke Voetjes, linedance De Oldtimers(3 groepen), bewegen in het water (2
groepen), mandalatekenen, nordic walking, kienen, wandel- en fietstochten en zumba (4 groepen).
Voorts hebben we het HEVO-koor, Ensemble Con Amore, samenzanggroep De Zangtoffel, Sportief
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Rosmalen 55+, een hobby/handvaardigheidsgroep, twee atelierschildergroepen, een schaakclub,
sjoelclub, klaverjasclub en toneelclub Rosmalen uit de coulissen.
Vrijwel alle activiteiten vinden plaats in of vanuit De Ontmoeting. Sport Rosmalen 55+ zit in
De Hazelaar en gymnastiek HEVO in de Budo-zaal aan de Molenstraat. Pilates doet haar lessen in
SJV. Biljartvereniging De Vrolijke Rakkers en Koersbal De Koershint zijn te vinden in de zaal van
Handboogschutterij Nimrod in Hintham. De zwemclub beweegt in de Hoefsevonder in Berlicum.
Een keer per maand is er een wandeling op maandag met De Zandlopers. Een keer per twee weken
op dinsdag is er een rustige wandeling die start bij De Annenborch. Wandelclub De Ontmoeting heeft
wekelijks wandelingen. Vanaf maart tot en met september is er elke twee weken een fietstocht. In de
maanden juli en augustus wekelijks.
Een aantal clubs heeft optredens in De Ontmoeting en daarbuiten gehad. Zie daarvoor de bijlage.
14. Seniorencontactmiddagen
In principe is er elke eerste zondag een seniorencontactmiddag in De Ontmoeting, het Seniorencafé.
Er zijn ook nog seniorencontactmiddagen vanuit HEVO in andere accommodaties in Rosmalen:
Ons Trefpunt in de Meerlaer (Maliskamp): laatste vrijdag van de maand
Kerkzaal Laurentius (Molenhoek): tweede dinsdag van de maand
Sportkantine aan de Kruisstraat 13: laatste dinsdag van de maand. Inmiddels heeft de wijkraad
Rosmalen-oost de verantwoordelijkheid overgenomen.
Het Groote Hart (Groote Wielen): tweede en vierde woensdag van de maand. Per september is de
verantwoordelijkheid overgedragen aan de wijkraad De Groote Wielen
15. HEVO en gelieerde organisaties
Janny Heuveling is lid van de Seniorenraad.
Ad Kuijpers zit op voordracht van HEVO in het bestuur van de Stichting Ouderenvoorziening
Rosmalen (SOR)
16. De samenwerking met andere organisaties
Samenwerken en verbinden zijn uitgangspunten van HEVO. Deze uitgangspunten worden in de
contacten ook met andere verenigingen en organisaties in Rosmalen tot uitdrukking gebracht. Al met
al staat onze seniorenvereniging midden in de samenleving van Rosmalen en wil zij graag haar
steentje bijdragen.
Tot slot
Een vereniging kan niet zonder vrijwilligers. Ook dit jaar zijn weer heel veel mensen op verschillende
manieren in touw geweest om heel veel zaken voor te bereiden, te begeleiden, te regelen etc.
Dank aan ieder voor de inzet en de vele uren die aan de vereniging zijn besteed.

5 maart
bestuur Seniorenvereniging HEVO Rosmalen
Vastgesteld 24 april 2018
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Bijlage activiteiten clubs.

HEVO Koor
5 februari
24 maart
7 april
13 mei
10 november
11 december
19 december

Promotieconcert in De Ontmoeting
Korendag van Ouderenkoor "Ons genoegen", Boxtel
Paasviering HEVO in De Annenborch
Optreden bij de Wereldwinkel in Rosmalen
Optreden Jozefoord, Nuland
Kerstkorenmiddag Ouderenkoor "Zang en vriendschap", Geldrop
Kerstviering HEVO in de St. Lambertuskerk

Zangtoffel
24 januari
3 februari
11 februari
24 februari
5 maart
3 mei
8 juni
8 juli
19 juli
26 november

De Beemden Sint Michielsgestel
Vinckenrode Boxtel
Hof van Hintham
Simeonshof Boxtel (carnaval)
De Ontmoeting
Heelwijk Heesch
Berlerode Berlicum
Open dag HEVO
Laverhof Heeswijk
De Eikelaar Udenhout

Linedance De Oldtimers
8 juli:
Open dag Hevo presentatie in Hevogebouw en dansdemo in CJV-gebouw
8 augustus:
Zorgwooncentrum "De Beemden" in St. Michielsgestel
10 september: Komfestival Rosmalen
14 december: Demo voor Burgemeester Mikkers in De Ontmoeting.
Volksdansgroep De Vrolijke Voetjes
9 mei
Zuster van de Maliskamp
13 mei
Wereldwinkel Rosmalen
8 juli
Open dag HEVO
7 november
Verpleeghuis Noorderkroon
Toneelclub Rosmalen uit de coulissen
24, 25 en 26
november:
De Ontmoeting
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