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Agendapunt 5 

 

SENIORENVERENIGING HEVO ROSMALEN JAARVERSLAG 2019 

                  

1. Algemeen 

2019 was het jaar van de innovatie. HEVO moet zich steeds aanpassen aan de tijd om voor haar 

leden aantrekkelijk te blijven en ook voor de komende generatie senioren interessant te zijn. Daarvoor 

ontwikkelden we onder andere nieuwe activiteiten. 2019 stond ook in het teken van de afronding van 

een jarenlange discussie over de vraag of HEVO aangesloten moet blijven bij KBO-Brabant. Al met al 

was het een bewogen jaar met veel veranderingen. Maar al die veranderingen hebben geen negatieve 

invloed gehad op de sfeer en de aantrekkingskracht van onze vereniging. 

 

2. Ledenadministratie        

Op 31 december hadden we 2647 leden. 14 gastleden hebben aangegeven hun lidmaatschap per 1 

januari om te zetten in een volwaardig lidmaatschap. Beëindigingen waren vanwege overlijden, 

verhuizing of niet meer actief.  Van onze leden zijn er 1760 vrouw en 887 man. De opbouw is:  

90 en ouder       87 

80-89        609 
70-79   1.310 
60-69      577 
50-59        58 
?          6 
 

Het oudste lid is 98 jaar, het jongste 50. 

 

3. Vergaderingen/bijeenkomsten  

Het Dagelijks en Algemeen Bestuur hebben elk elf keer vergaderd. Op 22 januari is het bestuur een 

dag ‘op de hei’ gegaan. Tijdens die bijeenkomst is teruggekeken op 2018 en zijn het bestuurlijk 

functioneren en de taken en het functioneren van de commissies besproken. Ook zijn de items voor 

het werkplan 2019 vastgesteld. 

In de Algemene Ledenvergadering (ALV) op 9 april was het agendapunt “wel of niet bij KBO-Brabant” 

het hoofditem. Het was een emotionele vergadering. Uiteindelijk stemden 166 leden voor uittreding, 

99 voor blijven. (Zie verderop onder realisering werkplan 2019). Ook werden in die vergadering de 

rekening en het jaarverslag 2018 en de begroting en het werkplan 2019 vastgesteld.  Ruud van Aart 

(penningmeester) beëindigde zijn bestuurslidmaatschap. De daardoor ontstane vacature is vervuld 

door Ton van de LIefvoort. Jos van Raak en Peter de Leeuw waren aftredend en zijn herbenoemd. In 

de ALV van 30 oktober werd de begroting 2020 vastgesteld. De contributie voor 2020 werd bepaald 

op Є 27,50. Ellie de Vaan moest om gezondheidsredenen haar bestuurslidmaatschap beëindigen. In 

deze vergadering werd Mecheline Heijmans benoemd tot bestuurslid. 

Op 16 april en 5 november waren er in de middag kennismakingsbijeenkomsten voor de nieuwe 

leden. De opzet was veranderd met meer ruimte voor contact. De opkomst was goed. Op 16 april  

waren er zo’n 30 nieuwe leden, op 5 november 60. 

Alle commissies kennen een eigen vergaderschema van maandelijks, tweemaandelijks of incidenteel. 

 

4. Samenstelling Algemeen Bestuur op 31-12-2019 

Carel van den Heuvel (voorzitter), Peter de Leeuw (secretaris en vicevoorzitter), Ton van de Liefvoort 

(penningmeester) [samen dagelijks bestuur] en de bestuursleden: Jos van Raak, Tonny van Raaij-Van 

Woensel, Lidy Verdegaal en Mecheline Heijmans. 

Bestuurslid Piet Spierings is ons helaas op 29 september ontvallen. Hij was vanaf 2017 lid van het 

bestuur. 

 

5. Realisering werkplan 2019 

In de ALV is het werkplan 2019 vastgesteld. Hoe hebben we daaraan gewerkt? 
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Organisatie en kernactiviteiten 

De belangrijkste organisatorische verandering is de uittreding per 31 december 2019 uit KBO-Brabant. 

Nadat we in 2018 de discussie zijn gestart met informatie (op papier en in informatiebijeenkomsten) 

hebben we in 2019 de leden nadrukkelijk gevraagd om zich, met het oog op een voorstel aan de ALV 

van 9 april, uit te spreken over hun voorkeur. In een enquête waren drie modaliteiten voorgelegd: 

a. HEVO blijft lid van KBO-Brabant 

b. HEVO gaat weg en gaat zelfstandig verder 

c. HEVO gaat weg bij KBO-Brabant maar bekijkt of we (later) aansluiten bij een overkoepelende 

organisatie die beter aansluit bij onze wensen. 

552 leden (ruim 20% van het ledental) hebben gereageerd. 115 stemmen voor a, 129 voor b en 308 

voor c. Op basis van deze uitkomst lag in ALV het voorstel voor om uit te treden. Tegelijkertijd kreeg 

het bestuur de opdracht om de ontwikkelingen bij met name KBO en PCOB te volgen en te 

onderzoeken of we -en zo ja onder welke condities- kunnen aansluiten bij deze landelijke 

overkoepelende seniorenorganisatie. Afwegingen daarvoor zijn: 

- Afdeling moet centraal staan en zelfstandig blijven 

- De hoogte van de contributie 

- Geen levensbeschouwelijke grondslag 

- Daadwerkelijke landelijke invloed. 

Omdat het proces van de fusie KBO en PCOB ernstig is vertraagd was aansluiting per 1 januari 2020 

niet zinvol. Dat is voorgelegd aan de leden in de extra algemene ledenvergadering van 30 oktober. 

Alle leden ontvingen bij het HEVO-magazine een boekje met de stukken voor de ledenvergadering. 

Naast een notitie waarin uiteen werd gezet hoe het bestuur omgegaan is met het besluit van 9 april 

zat daarin ook de begroting 2020, gebaseerd op zelfstandigheid. 

Het besluit van de ledenvergadering van april betekende dat een transitieproces moest worden 

voorbereid voor het geval we per 1 januari 2020 zelfstandig verder zouden gaan. Dat proces kwam 

pas goed op gang toen bekend werd dat de fusie van KBO en PCOB geen doorgang zou vinden en 

de ALV de begroting 2020 had vastgesteld. Voor de transitie is gewerkt aan: 

- Ledenvoordelen 

- Nieuwe ledenadministratie via e-boekhouden 

- Verzekeringen 

- Buma-Stemra 

- HEVO-ledenpassen 

Alle werkzaamheden waren op tijd afgerond. 

 

Parallel aan de interne discussie heeft het bestuur heel 2019 geparticipeerd binnen KBO-Brabant op 

het niveau van de Kring ’s-Hertogenbosch (Piet Spierings en Peter de Leeuw). Ook is Hans van der 

Bruggen lid van de Commissie Financiën. 

 

Met de clubs zijn afspraken gemaakt over de vergoeding van “docenten” zodat voldaan wordt aan de 

wettelijke fiscale bepalingen en onze vereniging geen risico’s loopt. Dat betekent of een vergoeding op 

basis van een factuur, of als ZZP’er of een vergoeding als vrijwilliger. 

 

We moeten nog hard werken aan onze doelstelling om binnen 5 jaar door te groeien naar 3000 leden. 

Juist met het oog op die beoogde groei hebben we nieuwe activiteiten toegevoegd aan ons toch al 

brede aanbod (foto- en tekenlessen, discussiemiddagen, bloemschikken en wijklunch), we hebben het 

gebouw van binnen een upgrade gegeven, we kunnen met pin betalen, we hebben HEVO-Actueel 

omgezet naar een geheel nieuw vormgegeven HEVO-Magazine en we hebben een promotiefilm 

gemaakt. Het reisaanbod is verbreed met een “ver weg-reis” die dit jaar naar Rusland ging (2 x) en we 

hebben het lezingenaanbod uitgebreid. 
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Samen met Bij Bomans hebben we gekeken naar de noodzaak van woonadviseurs die advies kunnen 

geven over de levensbestendigheid van de woning. Uiteindelijk is, vanwege een te geringe 

belangstelling, besloten om hier niet toe over te gaan. De ouderenadviseurs kunnen bij vragen wel 

terugvallen op een HEVO-lid met bouwkundige ervaring.  

 

De seniorenraad is omgezet naar een Seniorenplatform ’s-Hertogenbosch waarin (bijna) alle 

seniorenverenigingen uit onze gemeente vertegenwoordigd zijn. 

 

Aanpak eenzaamheid 

We nemen deel aan de gemeentelijke Kerngroep aanpak eenzaamheid. Helaas heeft dat nog niet 

geleid tot een lokale aanpak. Wel hebben we zelf of samen met andere organisaties activiteiten op 

touw gezet waarmee we hopen eenzaamheid te verzachten dan wel te voorkomen. Met de parochie, 

de Samen-op-weg-gemeente, de diaconie, Zonnebloem en Farent hebben we op 4 april de 

bijeenkomst Op zoek naar verbinding georganiseerd. Voor deze Rosmalen-brede bijeenkomst met 

160 deelnemers werd subsidie ontvangen uit de BAG-gelden. Met de wijkraad ’t Ven zijn we gestart 

met wijklunches, voorlopig alleen de laatste vrijdag van de maand. De deelnemers (20 per keer) 

betalen een bescheiden bijdrage van Є 3,50. Via de wijkraad was er een subsidie van Є 250,00  

 

Door het jaar heen hebben de 11 leden van de ziekenbezoekgroep regelmatig zieke HEVO-leden 

bezocht. Leden van de werkgroep rouwverwerking gaan bij overlijden indien mogelijk naar de 

afscheidsdienst en nemen na enige tijd contact op met de achterblijvende partner. 

 

15 leden van de bezoekgroepen van de commissie Omzien, aangevuld met twee ouderenadviseurs, 

hebben in december 103 langdurig zieke, mindervalide of eenzame leden bezocht en hen een 

presentje gebracht in het kader van de jaarlijkse kerstactie. Dat geschenk werd gesponsord door de 

Stichting Ouderenvoorziening Rosmalen.  

 

De leden van de commissies Belangenbehartiging en Omzien hebben 70- en 80-jarigen bezocht. Er 

waren circa 104 leden aangeschreven voor een huisbezoek. 50 daarvan gaven aan wel interesse te 

hebben in een bezoek en gesprek. Daarvan hadden 29 de leeftijd van 70 jaar en 21 de leeftijd van 80 

jaar. Dat is een respons van 25%. De respons van de 70-jarigen was iets groter dan die van de 80-

jarigen. De totale respons is aanzienlijk minder dan vorig jaar, toen alleen de leden van 85 jaar en 

ouder zijn bezocht. Wij concluderen daaruit dat bij de leeftijdsgroepen van dit jaar minder behoefte is 

aan deze vorm van huisbezoeken. De doelstelling, een respons van > 50 %, is niet gehaald. Bij de 

bezoeken die zijn afgelegd wordt door de leden positief gereageerd op het initiatief. Het wordt 

gewaardeerd dat HEVO op deze manier persoonlijk aandacht geeft aan leden. Tijdens de 

huisbezoeken is veel informatie over HEVO verstrekt en is ook de seniorenwijzer nog eens ter sprake 

gebracht.  

 

In de hal van De Ontmoeting hangt een maatjesbord. Doel van het bord is dat mensen die zich 

eenzaam voelen (ook niet-leden) daar een oproep op kunnen doen voor een maatje. Om mee te 

wandelen, kopje koffie te drinken, spelletje. Helaas heeft het bord niet gebracht wat ervan werd 

verwacht. Vanaf 1 januari is daarom de opzet van het maatjesproject gewijzigd. 

 

En natuurlijk zorgen we met ons brede aanbod aan activiteiten, via onze clubs en vanuit de 

vereniging, dat leden elkaar kunnen ontmoeten. Onze clubs hebben de zorg om aandacht te geven 

aan deelnemers die om welke reden dan ook dreigen uit te vallen. Inzet is dat iedereen zo lang 

mogelijk kan blijven deelnemen.  

Veel van onze activiteiten zoals de lezingen en de inloop op de zondagmiddag zijn toegankelijk voor 

iedereen. Daar hoeft men dus geen HEVO-lid voor te zijn.  
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Met al deze activiteiten dragen we in preventieve zin bij aan het voorkomen van eenzaamheid. 

 

De Ontmoeting 

Het gebouw heeft een upgrading ondergaan. Sommige wanden hebben een kleurtje gekregen, 

verlichting is aangepast, er is een schuifdeur geplaatst tussen hal en bar voor een betere 

toegankelijkheid en een deel van het meubilair is gestoffeerd in een andere kleur.  

We hebben een overeenkomst gesloten met Annenborch voor het gebruik van haar nieuwe zalen. Zo 

proberen we knelpunten binnen het eigen gebouw op te lossen. Dat was nodig omdat we er steeds 

meer tegenaan lopen dat soms niet tegelijkertijd de kleine en grote zaal gebruikt kunnen worden en 

we voor onze veelheid van activiteiten regelmatig ruimte te kort komen. 

 

Financiën 

De financiële positie (zie financieel jaarverslag) heeft zich gestabiliseerd. We zijn kritisch geweest op 

de uitgaven en we zijn succesvol geweest in het verwerven van sponsorgelden, direct (fondsen, 

RABO-clubkascampagne) dan wel indirect (bijv. via de fietsbridgedrive).  

 

Ondersteuning en samenwerking met derden 

Samenwerken en verbinden zijn uitgangspunten van HEVO. Deze uitgangspunten worden ook in de 

contacten 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. 

 

Carel van den Heuvel is lid van het Seniorenplatform. Lidy Verdegaal vertegenwoordigt HEVO in het 

tactisch beraad van het Zorgzaam Netwerk Rosmalen dat per 1 januari 2020 is opgeheven. 

Ad Kuijpers zit op voordracht van HEVO in het bestuur van de Stichting Ouderenvoorziening 

Rosmalen (SOR). HEVO is deelnemer aan het Rosmalens Verenigingen Contact waar Jan Jansen in 

het bestuur zit. 

 

Structureel of incidenteel is sprake van samenwerking met anderen. Of met het oog op de algemene 

belangenbehartiging of in het samen organiseren van activiteiten. In voorgaande vindt u hiervan de 

voorbeelden. 

 

De samenwerking met de Zomerschool in juli is voortgezet. Wel was het aanbod aan activiteiten 

uiteindelijk (wederom) beperkt. 

 

Op het gebied van pc, laptop, iPad etc. werken we samen met Seniorweb Rosmalen. 

 

6. Leden met bijzondere verdiensten 

Tijdens de drukbezochte nieuwjaarsbijeenkomst werd Sjef Peters benoemd tot lid van verdienste. 

Tijdens het vrijwilligersfeest op 15 november maakte de jury voor de HEVO-vrijwilliger van het jaar 

bekend dat zij op basis van de voordrachten van de leden 3 personen hebben genomineerd: Angele 

van Beckhoven, Carla Couwenberg en Rieki Plappert. Uiteindelijk ging Angele met de hoogste eer 

strijken. Aan deze titel is een wisseltrofee verbonden. De jury bestond uit Jenny van Rooij, Sjef Peters 

en Paul Rambags, de genomineerden van 2018. 

HEVO is een vrijwilligersorganisatie. Bijzondere verdiensten voor HEVO hebben alle vrijwilligers die 

de vele taken uitvoeren die nodig zijn om de vereniging draaiende te houden. De jaarlijkse 

Vrijwilligersavond is een “dankjewelfeest” voor alle vrijwilligers van HEVO met hun partners. Er waren 

ruim 120 gasten. Ook dit jaar was er weer, om elkaar beter te leren kennen, een quiz met vragen over 

HEVO en Rosmalen.  
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Om de waardering van het bestuur voor het werk van de vrijwilligers nog meer te onderstrepen is 

voortaan in de begroting een bedrag opgenomen. De bezorgers van het HEVO-Magazine kregen op  

basis daarvan in december een kerstbrood en bonbons. Verschillende commissies gebruikten het 

budget voor een gezellige lunch. 

 

7. Communicatie en pr 

We bereiken onze leden via HEVO-Actueel, -vanaf oktober- HEVO-Magazine (11 edities), de 

wekelijkse digitale Nieuwsbrief, de website, posters en postertjes, een loopkrant in De Ontmoeting en 

via de lokale media. Alle uitingen hebben een herkenbare HEVO-uitstraling. Ook presenteert HEVO 

zich op facebook. Vanaf maart 2019 hebben we een nieuwe website die goed wordt bezocht.  

Door het jaar heen hebben we in de lokale bladen, naast de reguliere aandacht voor onze wekelijkse 

activiteiten, extra media-aandacht gehad. En studenten van St. Lukas hebben een promotiefilm 

gemaakt. 

Door de inzet van Paul Rambags verscheen in mei weer de kortingenlijst. Die lijst voorziet in mooie 

kortingen voor onze leden in veel winkels en bedrijven in Rosmalen 

De folder Overzicht activiteiten van clubs is in september geactualiseerd. De commissie Reizen heeft 

een folder gemaakt over het aanbod 2019 met dagtochten en meerdaagse reizen. De commissie 

Belangenbehartiging heeft een seniorenwijzer Rosmalen uitgegeven.   

 

8. De Ontmoeting 

De Ontmoeting is het hart van onze vereniging. Er komen wekelijks zo’n 900 leden over de vloer. Door 

de inzet van de gastvrouwen, gastheren, de leden van de technische dienst en geluid en de 

keukengroep is De Ontmoeting alle “werkdagen” geopend, inclusief twee avonden (dinsdag en 

donderdag) en de laatste zondag van de maand. Naast deze vaste openingstijden zijn we regelmatig 

open geweest voor lezingen op woensdagavond of in het weekend.  

De bruto-omzet van de bar bedraagt ruim Є 57.600,00. De opbrengst uit verhuur is Є 3800,00. 

Daarmee levert De Ontmoeting een belangrijke bijdrage in de financiële exploitatie.  

De Ontmoeting was gesloten op de maandag en dinsdag van carnaval, 29 april tot en met 5 mei, van 

29 juli tot en met 18 augustus en vanaf 21 december. 

In De Ontmoeting werd geëxposeerd door: 

- januari-februari: Jose van de Ven-Grevers 

- maart-april: tekeningen van de Mandalaclub 

- mei-juni: Arnold van de Kamp 

- september-oktober: Piet van Peursem 

- november-december: Arnold vd Kamp 

 

9. Ondersteuning en belangenbehartiging  

Ondersteuning van senioren van Rosmalen is een kerntaak van onze vereniging. Dat doen we binnen 

ZNR (Zorgzaam Netwerk Rosmalen), per 1-1-2020 opgeheven, maar vooral 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 is een aantal voor 

iedereen toegankelijke voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd.  

Door de belastinginvullers werden circa 225 belastingaangiftes verzorgd. Tegelijkertijd worden dan 

steeds huur- en zorgtoeslag gecontroleerd. Naar aanleiding daarvan werd 26 keer een toeslag 

aangevraagd/aangepast/stopgezet. De ouderenadviseurs hebben circa 110 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, zorgverzekering, financieel 

advies/testament/notaris/post behandelen, administratieve ondersteuning en ordenen administratie. 

Soms was alleen een luisterend oor voldoende om te helpen. Daarnaast werden 13 personen 

intensief begeleid (meer dan tien huisbezoeken in een jaar). Dit betekent dat alles bij elkaar in circa 

375 gevallen een beroep is gedaan op een ouderenadviseur, een afname van ruim 10 % ten opzichte 

van 2019. 
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De ouderenadviseurs zijn 24/7 bereikbaar op een centraal telefoonnummer. Zij bemensen de telefoon 

per toerbeurt. Via deze telefoon is 109 maal contact gezocht met een ouderenadviseur. Daarnaast is 

12 keer via het mailadres ouderenadviseurs@hevorosmalen.nl  contact gezocht met de  

ouderenadviseurs Het aantal telefoontjes is ten opzichte van 2019 ongeveer gelijk gebleven. De 

ouderenadviseurs publiceren maandelijks een stukje in HEVO-Actueel/HEVO Magazine 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. 

- 15 maart: een informatiebijeenkomst over het zelf invullen van de aangifte Inkomstenbelasting 

2018 door Ad Kuijpers en Paul Scholten. 

- 5 april: de lezing “Als je zorg nodig hebt” door Peter Bunnik. 

- 31 oktober: een lezing/workshop over dementie, speciaal voor vrijwilligers van HEVO.  Door     

Monique van Oss van Farent. 

- 5 november: een lezing van de notaris Yvonne Cox over testament en levenstestament. 

 

10. Evenementen 

Ook in 2019 is door weer een aantal openbaar toegankelijke evenementen georganiseerd.  

 

1 maart: Carnaval 

Het HEVO Carnavalsfeest werd gehouden in de Ontmoeting. Aan de uitvoering van dit Carnavalsfeest 

hebben meegewerkt: onze eigen Zangtoffel, de CC Herrie-menie en tonprater Hans Eijkemans. Er 

was bezoek van Prins Dirk d’n Urste met zijn adjudant Ton, de Raad van Elf en Jeugdprins Bas d’n 

Urste 

 

4 april: Op zoek naar verbinding. 

Samen vieren en samen lunchen in de Kentering met als thema “omzien naar elkaar”. Voor de eerste 

maal i.p.v. de gebruikelijke paasviering in de Annenborch. Gelet op de volle zaal een succes. 

 

15 juni: fietsbridgedrive 

114 deelnemers hebben de hele dag gefietst en gebridged op 5 locaties met De Ontmoeting als start 

en eindpunt. 

 

16 juli: Verkeersdag  

Tijdens de verkeersdag in De Ontmoeting wordt de rijvaardigheid getest. De cursus bestaat uit een 

theoretisch gedeelte en een praktisch gedeelte (rijden onder begeleiding van een instructeur in de 

eigen auto). Medewerking werd verleend door Veilig Verkeer Nederland en door het 

verslavingsinstituut Novadic-Kentron, die een workshop verzorgde ‘Gezond genieten en fris de weg 

op’. Deze verkeersdag werd voor het eerst in de Ontmoeting georganiseerd i.p.v. in Perron 3. Er 

waren 49 deelnemers. Na een bezwaarprocedure werd alsnog voor dit evenement een gemeentelijk 

subsidie toegezegd. 

 

27 oktober: HEVO Muziekevement 

Een nieuw initiatief van de Evenementencommissie. In een uitverkochte zaal van de Kentering traden 

de APM Bigband Rosmalen en het HEVO-koor op. De middag was een groot succes gelet op de vele 

positieve reacties. 

 

15 oktober: Infomarkt Veiligheid in en om huis 

De infomarkt vond plaats in De Ontmoeting. 11 organisaties hadden een stand. Daarnaast waren er 

een viertal presentaties. De markt werd door een honderdtal bezoekers bezocht. 

 

 

 

mailto:ouderenadviseurs@hevorosmalen.nl
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17 december: Kerstviering   

Traditiegetrouw werd voor alle senioren uit Rosmalen, in de Lambertuskerk, de oecumenische 

kerstviering gehouden. Het thema was “Kerstmis, het Licht komt naar ons toe”. De viering werd  

 

verzorgd door de commissie Zingeving en het HEVO-koor. Na de viering gingen alle gasten naar 

Brasserie Fleurie waar een kerstlunch werd geserveerd.  

 

11. Clubs 

In 2019 namen wekelijks zo’n 900 HEVO-leden met groot enthousiasme deel aan de activiteiten van 

de clubs. We kennen binnen onze vereniging nu de volgende activiteiten in clubverband: 

Biljarten (10 clubs), bridgen (3 clubs), jeu-de-boules (1 club, 2 groepen), geocaching, koersbal (2 

clubs), tai chi (6 groepen), yoga (2 groepen), Pilates (6 groepen), badminton, gym, HEVO-sportief, 

volksdansgroep De Vrolijke Voetjes, linedance De Oldtimers (3 groepen), bewegen in het water (2 

groepen), mandalatekenen, nordic walking, kienen (elke maand), wandel- en fietstochten en zumba (4 

groepen). Voorts hebben we het HEVO-koor, Ensemble Con Amore, samenzanggroep De Zangtoffel, 

koor De Kakelbontjes, twee atelierschildergroepen, een tekenclub, een fotoclub, een schaakclub, een 

klaverjasclub en toneelclub “Rosmalen uit de coulissen”. Twee keer per week gaat een groep onder 

leiding van een stagiair van S-port bewegen in de beweegtuin naast het kindcentrum ’t Ven. 

Er was ook in de eerste helft van het jaar een bridgecursus onder leiding van Paul Rambags. En in de 

tweede helft een handenarbeidgroep. 

 

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 de 

ruimtes van 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. De toneelvereniging repeteert in Annenborch waar zij ook haar voorstellingen heeft 

gegeven. Ook Qijong heeft haar lessen in Annenborch. 

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 Annenborch. Wandelclub De Ontmoeting en 

wandelclub De Doorzetters hebben wekelijks wandelingen. Vanaf april 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. 

 
12. Eenmalige of regelmatig terugkerende activiteiten vanuit de commissies 

Naast de wekelijkse activiteiten van de clubs kennen we een breed aanbod van lezingen, film, 

excursies, dagtochten en reizen onder verantwoordelijkheid van de commissies. Sommige zijn 

wekelijks, sommige periodiek, andere eenmalig. Ze worden georganiseerd door de commissies 

Cultuur, Ontspanning en Educatie, Zingeving, Omzien, Belangenbehartiging, Reizen en de 

Activiteitencommissie. 

 

Leeskringen 

Er zijn drie leeskringen actief. 

 

Filosofie en socratische gesprekken 

Voor de zomer heeft Jacomijn Hendrickx de cursus Ons goed gesprek verzorgd. In de tweede helft 

was er ook een cursus Een reis om de wereld. 

Onder leiding van Marja Havermans waren er in de tweede helft van het jaar twee parallelle series 

socratische gesprekken. 

 

Inleidingen/lezingen/workshops/cursussen/films/excursies/reizen 

De films worden geselecteerd door HEVO en draaien in PERRON-3. 
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Het Kennismakersproject is een samenwerking met de Stadsbieb Rosmalen. De ene maand bij 

HEVO, de andere maand in de bieb. Na de zomer is dit project gestopt. 

 

Op 15 juni was de tweede Fietsbridgedrive. Wederom met zo’n 140 deelnemers.  

 

Elke maand is er een medische keuring voor het rijbewijs. De keuringsarts, de heer Damen, heeft 232 

HEVO-leden (vanaf 75 jaar) gekeurd. Een forse toename ten opzichte van 2018. De heer Damen is 

eind 2019 gestopt. 

 

Januari 

donderdag 17:  lezing Hoe (verder) leven met een stoma? 

donderdag 17:  film Out of Africa  

zondag 27:   film-plus Aus dem Nichts 

zondag 27:  inloop met HEVO-koor 

 

Februari 

vrijdag 15:  kienen 

donderdag 21:  film Stars don’t die in Liverpool 

zondag 24:  inloop met muzieksalon o.l.v Joop Beekman 

zondag 24:  film-plus Loving Vincent 

donderdag 28:  lezing Kafka door Guido Robbens (Kennismaker) 

 

Maart 

vrijdag 15:  cursus invullen belastingaangifte  

vrijdag 15:  kienen 

woensdag 13:  reanimatiecursus  

donderdag 21:  film Fences 

vrijdag 29:  lezing Spraakmakende fotograaf Erwin Olaf door John Lommen 

zondag 24:  film-plus Ocean’s 8 

zondag 31:  Musical Mama Mia 

zondag 31:  inloop met lezing over Matthäus Passion door Cees Hollenberg 

 

April 

vrijdag 5:  lezing “Als je zorg nodig hebt” door Peter Bunnik 

donderdag 11:  dagtocht Urk 

donderdag 18:  film Son of Saul  

dinsdag 23:  lezing Maakt aandacht voor zingeving gelukkig door de Binnentuin 

vrijdag 26:                    muziekuitvoering van  Schubert door Jan Pos e.a. in Annenborch 

zondag 28:  film-plus Hacksaw Ridge 

 

Mei 

vrijdag 10:  dagtocht Alkmaar 

donderdag 16:  film Postcards from the Edge 

vrijdag 17:  kienen 

vrijdag 24:  bezoek aan het Provinciehuis 

zondag 26:  film-plus A Star is Born 

zondag 26: inloop met lezing over De Stijl   

dinsdag 28 reis naar Rusland 

t/m 6 juni 

 

Juni 

zaterdag 15:  fietsbridgedrive 

woensdag 19:  dagtocht Museum More 
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vrijdag 21:  kienen 

zondag 23:                   film Plus Bende van Oss 

donderdag 27:             film Eight days a week 

zondag 30:                   inloop met Line dance 

 

donderdag 30:  vakantiereis Oostenrijk (Westendorf-Tirol) 

t/m 6 juli 

 

Juli 

maandag 8 t/m  

vrijdag 26:  Zomerschool  

zaterdag 20: reis naar Rusland 

t/m 29 

 

Augustus 

donderdag 15:  dagtocht naar West Friesland 

 

September 

donderdag 5:  excursie naar wijnboerderij 

donderdag 12:  presentatie Digitale nalatenschap (seniorweb) 

maandag 16 

t/m/ vrijdag 20:  reis naar Londen 

donderdag 19:  discussiemiddag “Word ik orgaandonor met ingang van 1 juli 2020? 

donderdag 26:  film The Bucket List 

zondag 29:  film-plus Mamma Mia 2 

zondag 29:  inloop met lezing over Rembrandt van Rijn door Carla van Bree 

zondag 29:  bloemschikcursus 

 

Oktober 

dinsdag 8:  workshop keramiek 

woensdag 16:  dagtocht naar muzikale show Hollands Glorie 

vrijdag 18: kienen 

zondag 20:  inloop met muziekbingo 

woensdag 23 t/m  

vrijdag 26:  het delen van bevrijdingsverhalen (in de Annenborch) 

donderdag 24:  film Coco Chanel en Igor Stravinsky 

donderdag 24: discussiemiddag “Positie in de consumptiemaatschappij. Wij (ouderen) en 

onze kinderen! 

zondag 27:                    film Plus Some like it hot 

donderdag 31:  workshop dementie (intern) 

 

November 

vrijdag 1:  lezing Religie en Geluk”…  een paar apart door de Binnentuin 

donderdag 5:  lezing notaris 

donderdag 7:  het nieuwe fietsen voor senioren 

donderdag 14:  presentatie sociale media (Seniorweb) 

vrijdag 15:  kienen 
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zondag 17: inloop met De Zangtoffel 

donderdag 21: dagtocht Country en Christmas Fair Haarzuilen 

donderdag 21: film Papillon 

donderdag 21: discussiemiddag ”Hoe houd ik de regie in de laatste fase van het leven” 

zondag 24:                   film Plus The King’s Speech 

dinsdag 26: workshop keramiek 

   

 

 

December 

zondag 15:  inloop met film Vijf donkere jaren 

woensdag 11:  lezing Brexit door Ivo van der Wijdeven 

donderdag 12:  discussiemiddag “Voldoet Rosmalen aan de wensen van haar senioren? 

vrijdag 13:  presentatie De Cloud (Seniorweb) 

vrijdag 13:  biljarttoernooi (Hazelaar) 

woensdag 18:  lezing over Weihnachtsoratorium door Cees Hollenberg 

donderdag 19:  bloemschikcursus  

donderdag 19:  film The Children Act 

vrijdag 20:  kienen 

maandag 23 t/m 27:  kerstreis naar Genk 

zondag 29:  film-plus Ja Zuster Nee Zuster 

 

13. Commissies: taak en samenstelling (1-1-2020) 

 

Commissie Cultuur, Ontspanning en Educatie 

Bestuurlijk aanspreekpunt: Mecheline Heijmans 

Taak: Organiseert culturele lezingen, leeskringen en excursies. Vertoont maandelijks, in 

samenwerking met Perron-3, 2 films. Ook zorgt zij voor exposities in De Ontmoeting en samen met de 

activiteitencommissies de zondagmiddaginloop op de laatste zondag van de maand 

Samenstelling:  

Gerard Roozen, Kees Intveld, Roos Schreuder, Mecheline Heijmans (voorzitter), Marcel Griens en 

Ben Meulendijks en Corrie Tousain. 

 

Commissie Belangenbehartiging  

Bestuurlijk aanspreekpunt: Carel van den Heuvel 

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. Voor alle HEVO-

leden en senioren-niet lid van Rosmalen. De commissie organiseert voor iedereen gratis 

toegankelijke lezingen en informatiebijeenkomsten op de terreinen wonen, zorg en welzijn, 

financiën en belastingen.  

Samenstelling: Marijke Bertrams, Margreet van Dijl, Jan Knol, Willem Konickx, Henriette Kramer, Ad 

Kuijpers, Janny Heuveling, Piet de Munck, Peter Nogossek, Marianne Schinkel, Paul Scholten 

(coördinator), Henny Verhoef en Ton van de Liefvoort. 

 

Commissie Omzien  

Bestuurlijk aanspreekpunt: Lidy Verdegaal 
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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, Peter de Crom, Lidy Verdegaal 

(voorzitter). 

Onder de cie Omzien vallen twee bezoekgroepen. 

Leden van de ziekenbezoekgroep zijn: Carla Couwenberg, Peter de Crom, Paula Dupont, Door 

Hazenberg, Jenny van Rooij (coördinator), Ad Schippers, Gydia van Tilburg, Diny Voets, Fiet 

Vreeburg.  

Leden van de werkgroep rouwbegeleiding zijn: Janny Heuveling (coordinator), Mecheline Heijmans, 

Frank Langelaan, Marie-Josée Verschuuren. 

 

Commissie Zingeving 

Bestuurlijk aanspreekpunt: Lidy Verdegaal  

Taak: Verzorgt inhoudelijk de kerst- en paasvieringen. Organiseert lezingen en interactieve 

bijeenkomsten over levensbeschouwelijke en spirituele vraagstukken en filosofische en socratische 

gesprekken. 

Samenstelling: Jan Jansen (voorzitter), Annemarie Peters, Jan Renders, Toos van Andel, Lidy 

Verdegaal 

 

Reiscommissie 

Bestuurlijk aanspreekpunt: Peter de Leeuw 

Taak: Organiseert reizen voor leden en (soms) ook niet-leden: groepsreizen, dagexcursies en één of 

meer meerdaagse buitenlandse reizen.  

Samenstelling: Diny Voets (voorzitter), Jan Jansen, Rieki Plappert, Huub van Santvoort, Theo van der 

Plas, Peter de Leeuw. 

 

Activiteitencommissie 

Bestuurlijk aanspreekpunt: Jos van Raak  

Taak: Coördineert de activiteiten van de clubs binnen HEVO. Is de verbinding tussen de clubs en 

bestuur door middel van contactpersonen. Organiseert samen met de de commissie COE de 

zondagmiddaginloop op de laatste zondag van de maand. Is ook verantwoordelijk voor het 

RepairCafe. 

Samenstelling: Angèle van Beckhoven, Paula Dupont, Bea Intveld, Peter der Kinderen, Jacqueline 

v.d. Wildenberg, Ben Krijbolder, Wim Hendriks, Frank van Thiel, Paula Dupont, Jos van Raak 

(voorzitter). 

 

Evenementencommissie 

Bestuurlijk aanspreekpunt: Jos van Raak  

Taak: Organiseert vanuit HEVO open festiviteiten. Deze zijn voor iedereen toegankelijk. 

Samenstelling: Rieki Plappert, Jos Kramer, Piet van der Velden, Johan Schweig, Jan van Doremalen, 

Maas van Butselaar, Peter Hoefnagels en Jos van Raak (voorzitter). 

Beheercommissie 

Bestuurlijk aanspreekpunt: Peter de Leeuw 

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, Rieky Kuijpers, 

Rien van Hoof, George Neijndorff, Hans Bender, Peter de Leeuw. 

41 gastvrouwen, 3 leden TD en geluid/audio 



Jaarverslag 2019 
 
 - 12 - 

 

Sponsorcommissie 

Bestuurlijk aanspreekpunt: Ton van de LIefvoort 

Taak: Via sponsoring/subsidies verwerven van extra gelden voor bepaalde activiteiten of voor 

investeringen. Ook verantwoordelijk voor de kortingenlijst. 

Samenstelling: Paul Rambags, Tonny van Raaij (voorzitter), Ton van de Liefvoort.  

 

 

 

 

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: Piet Kerssens, Joke Pos, Peter der Kinderen. 

 

Commissie Bezorgers HEVO-Magazine 

Bestuurlijk aanspreekpunt: Peter de Leeuw 

Taak: Bezorging van de Ons en HEVO-Actueel. 

Samenstelling: Carla Couwenberg en Wim Stevenaar 

Circa 60 bezorgers. 

 

Commissie Communicatie 

Bestuurlijk aanspreekpunt: Tonny van Raaij-Van Woensel 

Taak: de interne en externe communicatie. Zij maakt optimaal gebruik van alle beschikbare media 

waarbij eigenheid van het medium en samenhang van alle gebruikte media belangrijk is. 

Samenstelling:  

Webmasters: Pierre Gouweloos, Cor Heijdenrijk 

Webredactie: Joanne de Graaff 

Redactie Nieuwsbrief: Piet Kerssens en Wim van Kessel 

Redactie HEVO-Magazine: Mattie Daniels, Guido Robbens, Piet Kerssens, Ad van der Donk 

(eindredacteur). Tiny Kappen en Wil Coppelmans doen de vormgeving. 

Externe communicatie: Tonny van Raaij (voorzitter) 

Facebook: Pierre Gouweloos 

Foto’s: Ina Ploem 

 

Secretariaat 

Bestuurlijk aanspreekpunt: Peter de Leeuw 

Ledenadministratie, notuleren vergaderingen, archief, verjaardagen, vrijwilligers 

Samenstelling: 

Joke de Bruijn, Ton Verbunt, Mari Wijnen (ledenadministrateurs) 

Paul Scholten (notulen AB en ALV) 

Marian Appeldoorn (postertjes) 

 

Commissieleden die gestopt zijn: 

Evenementencommissie: Jenny van Rooij, Hans van der Bruggen 

Sponsorcommissie: Hans van der Bruggen 

Commissie Cultuur, Ontspanning en Educatie: Joke Pos, Ben Zalmstra 

Commissie Communicatie: Ingrid Thelissen, Jo van Zantvoort, Willem de Konickx, Geert Loeffen, 

Commissie Belangenbehartiging: Wim Nouwens 

Commissie Zingeving: Dirk-Jan Bierenbroodspot 

Kascommissie: Pieter Vissers 
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14. Seniorencontactmiddagen 

Er is een contactmiddag vanuit HEVO in de kerkzaal Laurentius (Molenhoek): tweede dinsdag van de 

maand 

 

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 en aan de senioren van Rosmalen 

zijn besteed. 

 

 

4 februari 2020 

Bestuur Seniorenvereniging HEVO Rosmalen 
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Bijlage optredens clubs.  

 

 

HEVO Koor 

27 januari      De Ontmoeting 
20 maart        4-korendag in Schijndel 
4 april              Paasviering HEVO in De Kentering 
29 april            De zusters in Nijmegen 
6 juni               De Taling 
4 september   Huize Theresia in Vught 
21 september   Hof van Hintham 
17 oktober       De Annenborch 
27 oktober       HEVO muziekevenement in De Kentering 
3 november     Middelrode met Ons Muziekske 
20 november   Korendag van Seniorenvereniging “’Vogelenzang” Lieshout 
17 december   Kerstviering HEVO in de St. Lambertuskerk 
18 december   Lunchconcert voor de woensdagmorgen bridgeclub in D’n Beer 
 

 

Zangtoffel 

16 januari  SeniorenExpo Veldhoven 

6 februari  Sint Jozefoord Nuland 

1 maart   HEVO-carnaval De Ontmoeting 

4 maart   Simeonshof Boxtel carnavalsprogramma 

15 juni   Hof van Hintham 

18 juni   Annenborch 

 9 oktober  Annenborch verjaardagsfeest 

10 oktober  Annenborch verjaardagsfeest 

17 oktober  Martinushuis Nuland 

17 november   De Ontmoeting 

  

Linedance De Oldtimers 

30 juni   De Ontmoeting 

 

Volksdansgroep De Vrolijke Voetjes 

3 april  Gemonde 

  

Toneelclub Rosmalen uit de coulissen 

22, 23 en 24 

november:     Annenborch  

 


