SENIORENVERENIGING HEVO ROSMALEN JAARVERSLAG 2020
1. Algemeen
2020 was een gek jaar. Door corona lagen gedurende een groot deel van het jaar onze activiteiten en
de activiteiten van de clubs stil. De Ontmoeting, normaal de plaats waar de leden elkaar ontmoeten en
samen bezig zijn, was nog geen 6 maanden open. De tijd dat we gesloten waren hebben we ons
gericht op het onderhouden van contacten met onze leden.
2. Ledenadministratie
Op 31 december hadden we 2718 leden. Ondanks corona en het stilliggen van onze activiteiten zien
we een groei ten opzichte van 31 december 2019 met 71 leden.
De leeftijdsopbouw en ledensamenstelling is als volgt:
Jonger dan 60 jaar:
Tussen 60 en 75 jaar:
75 jaar en ouder:

57
1215
1446

Nieuwe leden:
Beëindigingen:
Aantal vrouwen:
Aantal mannen:

225
154, waarvan 72 leden die ons door de dood zijn ontvallen.
1797
921

Gemiddelde leeftijd vrouwen:
Gemiddelde leeftijd mannen:

75
75

Oudste lid:
Jongste lid:

99
50

Vergaderingen/bijeenkomsten
Het Dagelijks Bestuur heeft 8 keer en het Algemeen Bestuur heeft 9 keer vergaderd. Tijdens de eerste
en tweede lockdown werd er vergaderd via Zoom. Op 4 februari is het bestuur een dag ‘op de hei’
gegaan. Tijdens die bijeenkomst is teruggekeken op 2019 en zijn het bestuurlijk functioneren en de
taken en het functioneren van de commissies besproken. Daarnaast zijn het concept-jaarverslag
2019, het beleidsplan 2021-2024, de begroting 2021 en het werkplan voor 2020 besproken.
De Algemene Ledenvergadering (ALV) stond voor 8 april op de agenda. Vanwege de lockdown kon
die niet doorgaan. Uiteindelijk kon een digitale vergadering uitgeschreven worden op 16 december.
Maar helaas kon ook deze vergadering niet doorgaan vanwege de beperkende maatregelen. Voor de
digitale vergadering hadden zich zo’n 80 leden aangemeld. Na het afgelasten van de ALV is aan de
leden die zich hadden aangemeld of bericht van verhindering hadden gestuurd, gevraagd om zich uit
te spreken over een aantal essentiële agendapunten. Op die wijze kreeg het bestuur een mandaat om
verder te gaan. De stemming is voorlopig in die zin dat in de algemene ledenvergadering in 2021 de
besluiten worden bekrachtigd. 52 leden hebben gebruik gemaakt van deze stemmogelijkheid. Zij
stemden in met:
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Jaarrekening 2019 en benoeming van Harrie Serré tot lid van de kascontrolecommissie.
Beleidsplan 2021-2024 (een onthouding)
Begroting 2021 en vaststelling hoogte contributie op Є 27,50
Herbenoeming van Carel van den Heuvel tot voorzitter
Benoeming van Hans van de Griendt tot lid van het bestuur in de vacature die is ontstaan door
het afscheid van Lidy Verdegaal
De voor 2 oktober geplande nieuwe-ledenbijeenkomst kon geen doorgang vinden.
Alle commissies kenden een eigen, door corona aangepast, vergaderschema.
3. Samenstelling Algemeen Bestuur op 31-12-2020
Carel van den Heuvel (voorzitter), Peter de Leeuw (secretaris en vicevoorzitter), Ton van de Liefvoort
(penningmeester): samen het dagelijks bestuur en de bestuursleden: Jos van Raak, Tonny van RaaijVan Woensel, Mecheline Heijmans en Hans van de Griendt.
4. Realisering werkplan 2020
Het bestuur had voor 2020 in het werkplan een aantal voornemens vastgelegd. Omdat er pas in
december een ALV was, heeft het bestuur het werkplan niet meer ter vaststelling aan de leden
voorgelegd. Dat zou mosterd na de maaltijd zijn. Het bestuur heeft wel uit het conceptwerkplan een
aantal voornemens kunnen realiseren.
Door corona heeft het bestuur tijdens de lockdown-periodes een groot aantal andere activiteiten
ondernomen, gericht op het in contact blijven met de leden. Ook de clubs hebben via mails, appjes en
koffieochtenden contact gehouden met hun deelnemers.
Ontwikkeling organisatie
We hebben met JOOSt. overeenstemming over de huur van 120 m2 zaalruimte in het door haar te
bouwen appartementencomplex aan de Seringenstraat-Raadhuisstraat. Dat geeft de mogelijkheid om
vanaf het vierde kwartaal 2022 bijna alle activiteiten van HEVO en haar clubs te laten plaatsvinden in
en direct nabij De Ontmoeting. De verschillende locaties op afstand doen afbreuk aan het
verenigingsgevoel.
We hebben een vertrouwenspersoon aangesteld, Hans van Dartel. Het bestuur ervaart de
omgangsvormen binnen onze vereniging als heel ontspannen en open. Maar het beseft dat we een
vereniging zijn met 2700 leden. Zo’n vereniging is een afspiegeling van de samenleving. Zoals het
daar wel eens mis gaat in de onderlinge verhoudingen kan dat ook bij HEVO gebeuren. Dat kan zijn
tussen vrijwilligers, binnen je club, in de relatie van een vrijwilliger met een lid. Met elkaar moeten we
er alles aan doen om grensoverschrijdend gedrag zoals pesten, conflicten, ruzie, discriminatie en
seksuele intimidatie buiten onze vereniging te houden. De leden moeten zich binnen HEVO veilig
voelen. De vertrouwenspersoon kan helpen om, als een lid zich onheus benaderd voelt, de
verhoudingen te herstellen. Dat kan beter met een persoon die wat meer op afstand van onze
vereniging staat en onafhankelijk van het bestuur kan optreden. Bij de vertrouwenspersoon heeft zich
in 2020 een persoon gemeld. De klacht is daarna in direct overleg met bestuur en betrokkene
opgelost. Naar aanleiding van deze klacht is tussen bestuur en vertrouwenspersoon gesproken over
de reikwijdte van de functie en de procedures.
We hebben stevig geïnvesteerd in het functioneren van het Seniorenplatform om via die weg de
belangen van senioren te behartigen. Onze voorzitter is secretaris van het platform. We merken dat
van de kant van de gemeente het belang van een goed functionerend platform wordt onderkend en
dat zij er ook aan wil bijdragen.
De samenwerking met Seniorweb Rosmalen is geïntensiveerd. Er zijn verschillende
informatiebijeenkomsten gehouden in De Ontmoeting.
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De samenwerking met de wijkraad ‘t Ven is verder versterkt. De wijkraad maakt gebruik van de
bestuurskamer voor haar vergaderingen. Ook worden er in vakanties activiteiten voor de kinderen uit
de wijk georganiseerd en participeert de wijkraad in de wijklunches.
Activiteiten
We wilden komen tot een uitbreiding van activiteiten, aansluitend bij de verschillende leefwerelden en
interesses van de huidige en komende leden. Ook wilden we dat bestaande activiteiten extra nadruk
zouden leggen op bewegen. Het thema 2020 is “HEVO beweegt”. Door corona is dat niet gelukt.
Aanpak eenzaamheid
We nemen deel aan de gemeentelijke Kerngroep ‘Aanpak eenzaamheid’.
Door de lockdown waren veel van onze leden op zichzelf aangewezen. Daarom hebben we in
maart/april een belronde gehouden onder onze oudere leden boven de leeftijd van 80 jaar. Daarnaast
hebben we met een bijdrage van de Stichting tot Zorg en Welzijn van Ouderen in Rosmalen zo’n 200
leden een bloemetje gebracht. Ook de bewoners van de appartementen boven De Ontmoeting
hebben, die door de sluiting hun wekelijkse koffie- en borrelcontacten moesten missen, een bloemetje
gehad.
De workshop voor de ziekenbezoekers en ouderenadviseurs over hoe om te gaan met levensvragen
is na een bijeenkomst onderbroken. Zij wordt in mei 2021 afgerond.
Op 23 januari was er een workshop ‘Aanpak eenzaamheid voor vrijwilligers’.
Op donderdag 13 februari was er een training Dementie.
Door het jaar heen hebben de 11 leden van de ziekenbezoekgroep regelmatig zieke HEVO-leden
bezocht en gebeld. Leden van de werkgroep ‘Rouwverwerking’ zijn bij overlijden, als dat mogelijk was,
naar de afscheidsdienst gegaan en hebben na enige tijd contact opgenomen met de achterblijvende
partner. Ook werd bij elk ons bekend overlijden een condoleancekaart gestuurd.
20 leden van de bezoekgroepen van de commissie ‘Omzien’, aangevuld met ouderenadviseurs,
hebben in december bij 250 langdurig zieke, mindervalide of eenzame leden een kerstpresentje
gebracht. Van te voren werd eerst telefonisch contact gezocht. Daarna werd het ‘lekkere presentje’
met een tasje van Farent met leuke doe-dingen aan de voordeur afgegeven. Door corona was een
bezoekje aan huis niet mogelijk. Het geschenk werd gesponsord door de Stichting
Ouderenvoorziening Rosmalen.
Op de eerste en derde vrijdag van de maand is er, in samenwerking met de wijkraad, in De
Ontmoeting een wijklunch. Vanwege corona maar met de helft van het maximaal aantal mogelijke
deelnemers. Op 9 oktober was er in het kader van de Week tegen Eenzaamheid een bijzondere
wijklunch. Door meer zalen te gebruiken konden er 22 deelnemers zijn. De lunch was ook gratis.
Financiën
De financiële positie (zie financieel jaarverslag) heeft zich gestabiliseerd. Door de langdurige sluiting
van De Ontmoeting zijn de inkomsten uit bar en verhuur ver achtergebleven bij de begroting. Daar
staat tegenover dat ook de inkoop, de kosten van schoonmaak en de huur van ruimtes elders lager
waren dan begroot. Wel hebben we extra kosten moeten maken om de ruimtes coronaproof te maken.
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5. Leden met bijzondere verdiensten
De verkiezing van HEVO-vrijwilliger van het jaar ging wel door maar de uitreiking van de wisseltrofee
vond op een andere manier plaats dan gepland. Immers het vrijwilligersfeest kon geen doorgang
vinden.
De jury, bestaande uit Angele van Beckhoven, Carla Couwenberg en Rieki Plappert, heeft op basis
van de voordrachten van de leden 3 personen genomineerd: Rieky Kuijpers, Ans van Liempt en Paul
Scholten. Uiteindelijk ging Rieky met de hoogste eer strijken. Aan deze titel is een wisseltrofee
verbonden. Omdat Rieky op het moment van de bekendmaking als ernstig ziek was - en kort daarna
overleed - is de wisseltrofee met oorkonde bij haar thuis overhandigd.
De procedure voor verkiezing van de vrijwilliger van het jaar is geëvalueerd. Dit leidt tot een paar
wijzigingen. De communicatie (de oproep om kandidaten voor te dragen) wordt geïntensiveerd. En
tijdens de vrijwilligersavond kiezen de aanwezigen uit de drie door de jury geselecteerde kandidaten.

6. Communicatie en pr
We bereiken onze leden via HEVO-Magazine (8 edities), de wekelijkse digitale Nieuwsbrief, de
website, facebook, posters en postertjes, een loopkrant in De Ontmoeting en via de lokale media. Alle
uitingen hebben een herkenbare HEVO-uitstraling. Het julinummer van het HEVO-Magazine hebben
we naar alle leden gestuurd om zo te markeren dat we weer opengingen na de lockdown. Ook in de
maanden na de zomervakantie hebben we er met tijdelijke bezorgers voor gezorgd dat meer mensen
dan normaal het blad kregen. De bezorgers van HEVO-Magazine kregen in december een
chocoladeletter en kerstbrood voor hun inzet.
Alle vrijwilligers hebben (vanaf half januari) bij hun verjaardag een felicitatiekaart ontvangen.
Daarnaast krijgt elk lid dat 75, 80, 85 etc. wordt, een schriftelijke felicitatie.
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 commissie Reizen heeft een folder gemaakt over het aanbod 2020 met dagtochten en
meerdaagse reizen. De commissie Belangenbehartiging heeft een herziene seniorenwijzer Rosmalen
uitgegeven. Beide folders zijn tegelijk met het HEVO-Magazine van maart onder de leden verspreid.
7. De Ontmoeting
De Ontmoeting is het hart van onze vereniging. Er komen wekelijks zo’n 900 leden over de vloer. Door
de coronabeperkingen is De Ontmoeting maar 5½ maand open geweest. We waren gesloten vanaf 11
maart tot en met 30 juni en vanaf 15 december. Door de inzet van de gastvrouwen en gastheren zijn
we ook tijdens de zomermaanden open gebleven (normaal 3 weken dicht). De logistiek in het gebouw
was zodanig ingericht dat in elke ruime activiteiten gescheiden van elkaar konden plaatsvinden.
In overleg met de clubs werd het zaalgebruik aangepast.
In De Ontmoeting werd geëxposeerd door:
- januari-februari: schildersgroep “Bij Bomans”
- juli-augustus:
- september-oktober:
- november-december:
8. Ondersteuning en belangenbehartiging
Ondersteuning van senioren van Rosmalen is een kerntaak van onze vereniging.
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De ouderenadviseurs en belastinginvullers ondersteunen direct de leden van HEVO en ook niet-leden
en inwoners van Rosmalen.
Door de belastinginvullers werden in 2020 249 belastingaangiftes verzorgd. Tegelijkertijd worden dan
steeds huur- en zorgtoeslag gecontroleerd. Naar aanleiding daarvan werd 30 keer huurtoeslag of
zorgtoeslag aangevraagd/aangepast/stopgezet. De ouderenadviseurs hebben circa 100 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 6 personen intensief begeleid (meer dan tien huisbezoeken in een jaar). Dit betekent dat alles
bij elkaar in circa 385 gevallen een beroep is gedaan op een ouderenadviseur. Ten opzichte van 2019
zijn er ongeveer 10% meer belastingzaken gedaan. Het aantal adviezen van de ouderenadviseurs is
met circa 10% afgenomen.
De ouderenadviseurs zijn 24 uur per dag bereikbaar op een centraal telefoonnummer. Zij bemensen
de telefoon per toerbeurt. Via deze telefoon is 84 maal contact gezocht met een ouderenadviseur.
Daarnaast is 10 maal via het e-mailadres ouderenadviseurs@hevorosmalen.nl contact gezocht met
de ouderenadviseurs. Het aantal vragen via telefoon en e-mail is ten opzichte van 2019 licht
afgenomen.
De ouderenadviseurs publiceren in elk nummer van HEVO-Magazine een artikel om de leden te
attenderen op hun dienstverlening en voorlichting te geven.
Vanwege de corona-epidemie zijn er geen voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd.
9. Evenementen
Vanwege corona kon alleen het carnavalsfeest op 21 februari doorgaan.
10. Clubs
Vanwege corona is een groot deel van onze clubs maar beperkt actief geweest is. Voor de koren heeft
het zelfs betekend dat ze vanaf maart niet meer konden repeteren en optreden.
Biljarten (11 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) en zumba (4 groepen). Voorts
hebben we het HEVO-koor, Ensemble Con Amore, samenzanggroep De Zangtoffel, koor Kakelbont,
twee atelierschildergroepen, een tekenclub, een fotoclub, een schaakclub, een klaverjasclub. Twee
keer per week gaat een groep onder leiding van een stagiair van S-port bewegen in de beweegtuin
naast het kindcentrum ’t Ven. De toneelclub “Rosmalen uit de coulissen” is opgeheven.
Er was ook in de eerste helft van het jaar een (afgebroken) bridgecursus onder leiding van Paul
Rambags.
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. Ook Qijong heeft lessen in Annenborch.
Een keer per maand was er een wandeling op maandag met De Zandlopers. Een keer per twee
weken op dinsdag (buiten de lockdownperiodes) was er een rustige wandeling die start bij
Annenborch. Wandelclub De Ontmoeting en wandelclub De Doorzetters hebben wekelijks (buiten de
lockdown) wandelingen. Er zijn geen fietstochten gehouden.
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11. Eenmalige of regelmatig terugkerende activiteiten vanuit de commissies
Naast de wekelijkse activiteiten van de clubs was er in 2020 een beperkt aanbod van lezingen, film,
excursies, dagtochten en reizen onder verantwoordelijkheid van de commissies. Ze werden
georganiseerd door de commissies Cultuur, Ontspanning en Educatie, Reizen en de
Activiteitencommissie.
Leeskringen
Er zijn drie leeskringen actief (elk 12 deelnemers).
Filosofie en socratische gesprekken
In de eerste maanden heeft Jacomijn Hendrickx aan de hand van het boek ‘De zin van denken’ van
Markus Gabriel een cursus verzorgd, die helaas vanwege corona moest worden afgebroken. Haar
filosofische gespreksgroep ging over terrorisme en geweld.
Onder leiding van Marja Havermans waren er in de maanden van het jaar en vanaf september
socratische gespreksgroepen.
Films
De films worden geselecteerd door HEVO en draaien in PERRON-3.
Rijbewijskeuringen
Elke maand is er onder leiding van Jan Molle een medische keuring voor het rijbewijs 75+. Er zijn
twee keuringsartsen. Luk Wouters en Niek van de Nieuwenhof hebben (uitgezonderd de maanden
maart en augustus wegens corona en vakantie) 249 keuringen uitgevoerd.
Januari
vrijdag 3:
woensdag 15:
donderdag 16:
vrijdag 17:
zondag 19:
donderdag 23:
zondag 26:
zondag 26:
zondag 26:

nieuwjaarsbijeenkomst
cursus anders kijken naar kunst (dl 1)
film Yesterday
kienen
lezing Roger Moulen Jansen, kloosterorden in Brabant
lezing Jan Renders, Jezus van Nazareth, hoeksteen of struikelblok
film-plus Dansen op de vulkaan
dagtocht musical Anastasia
inloop met optreden HEVO-koor

Februari
zondag 9:
woensdag 12:
vrijdag 14:
zondag 16:
woensdag 19:
donderdag 20:
donderdag 20:
vrijdag 28:

dagtocht musical Anastasia
cursus Anders kijken naar kunst
carnaval
film-plus The Wife
documentaire Boer Peer met uitleg van Daan Jongbloed
discussiebijeenkomst: Het positieve van ouder worden
film Leave no Trace
wijklunch

Juli
vrijdag 3:
vrijdag 17:

wijklunch
wijklunch

Augustus
vrijdag 7:

wijklunch
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30
45
40
50
25

60
120
23

vrijdag 21:
zondag 30:

wijklunch
lezing Walter van Geffen, Toon Hermans

September
donderdag 17:
donderdag 17:
vrijdag 18:
zondag 27:
zondag 27:

discussiebijeenkomst over lockdown en meer vrijheid voor jongeren
film Forrest Gump
wijklunch
film plus Pretty woman
lezing Carla van Bree, Escher

Oktober
vrijdag 9:
vrijdag 16:
donderdag 22:

wijklunch in kader Week van de eenzaamheid
wijklunch
seniorweb Digitale nalatenschap

November
donderdag 19:
donderdag 26:
zondag 28:

film Rocketman
seniorweb De Cloud
film Plus Maudie

17

3
13
21

11
12

12. Commissies: taak en samenstelling (1-1-2021)
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 per maand in PERRON-3. Ook zorgt zij voor exposities in De
Ontmoeting en samen met de activiteitencommissies de zondagmiddaginloop.
Samenstelling:
Gerard Roozen, Kees Intveld, Roos Schreuder, Mecheline Heijmans (voorzitter), Marcel Griens,
Bert Meulendijks en Corrie Tousain.
Commissie Belangenbehartiging
Bestuurlijk aanspreekpunt: Hans van de Griendt

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, bewindvoering, zorgverzekeringen, PGB en CAK. Signaleren van eenzaamheid, ouderenmishandeling,
ingaan op levensvragen en bieden luisterend oor. Clientondersteuning bij Wmo. Voor alle HEVOleden en niet-HEVO-leden van Rosmalen. De commissie organiseert voor iedereen gratis
toegankelijke lezingen en informatiebijeenkomsten op de terreinen van 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, Ton van de Liefvoort, Hans van de Griendt.
Commissie Omzien
Bestuurlijk aanspreekpunt: Mecheline Heijmans
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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 (voorzitter), Janny Heuveling, Peter de Crom,
Lidy Verdegaal, Mecheline Heijmans.
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 en
Fiet Vreeburg.
Leden van de werkgroep rouwbegeleiding zijn: Janny Heuveling (coördinator), Frank Langelaan,
Marie-Josée Verschuuren.
Commissie Zingeving
Bestuurlijk aanspreekpunt: Carel van den Heuvel
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, Hans van de Griendt, Carel van den Heuvel.
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 commissie COE de
zondagmiddaginloop, is ook verantwoordelijk voor het Repair Café.
Samenstelling: Angèle van Beckhoven, Paula Dupont, Bea Intveld, Peter der Kinderen,
Jacqueline v.d. Wildenberg, Ben Krijbolder, Wim Hendriks, Frank van Thiel, 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,
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, Jos Weijters,
Rien van Hoof, George Neijndorff, Hans Bender, Peter de Leeuw.
40 gastvrouwen, 3 leden TD en geluid/audio
Sponsorcommissie
Bestuurlijk aanspreekpunt: Ton van de Liefvoort
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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 kascontrolecommissie
Taak: De statutair verplichte kascontrolecommissie 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, Harry Serré, Peter der Kinderen.
Commissie Bezorgers HEVO-Magazine
Bestuurlijk aanspreekpunt: Peter de Leeuw
Taak: Bezorging van HEVO-Magazine en incidentele uitgaven van HEVO.
Samenstelling: Carla Couwenberg en Wim Stevenaar
Circa 60 bezorgers.
Commissie Communicatie
Bestuurlijk aanspreekpunt: Tonny van Raaij-Van Woensel (voorzitter)
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, Wil Coppelmans
Redactie HEVO-Nieuwsbrief: Piet Kerssens en Wim van Kessel
Redactie HEVO-Magazine: Mattie Daniels, Guido Robbens, Piet Kerssens, Marjan Vonk,
Ad van der Donk (eindredacteur)
Lay-out: Tiny Kappen en Wil Coppelmans
Externe communicatie: Tonny van Raaij
Facebook: Pierre Gouweloos
Foto’s: Ina Ploem
Posters: Marian Appeldoorn
Secretariaat
Bestuurlijk aanspreekpunt: Peter de Leeuw
Ledenadministratie, notuleren vergaderingen, archief, verjaardagen, vrijwilligers
Samenstelling:
Joke de Bruijn, Ton Verbunt, Annette Hurkens, Ton van de Liefvoort
Paul Scholten (notulen AB)
Commissieleden die gestopt zijn:
Beheercommissie: Rieky Kuijpers (overleden)
Kascommissie: Joke Pos
13. Seniorencontactmiddagen
Er is een contactmiddag vanuit HEVO in de kerkzaal Laurentius (Molenhoek): tweede dinsdag van de
maand. Deze activiteit is eind december gestopt.
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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.

2 maart 2021
Bestuur Seniorenvereniging HEVO Rosmalen

Jaarverslag 2020
- 10 -

Jaarverslag 2020
- 11 -

