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Baarlo, 27 februari  2023 

 

Aan de dames en heren leden van de Ouderenvereniging Baarlo. 
 

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de algemene ledenvergadering op dinsdag 14 maart 2023 

om 13.30 uur in zaal Unitas, Wilhelminastraat 11a  te Baarlo. 

 

Programma voor deze middag: 

13.30 uur:  Korte overweging ,met zang  van ons  seniorenkoor "Levenslust" , waarin de overleden leden   worden 

herdacht  en aansluitend pauze met koffie en vlaai. 

14.15 uur:  Aanvang van de algemene ledenvergadering waarvan u hieronder de agenda aantreft 

 
AGENDA :  

1. Opening 

2. Behandeling van de notulen jaarvergadering van 10  maart  2020 

Dit verslag kunt U ook terugvinden op onze website : www. kbobaarlo.nl .  

3. Mededelingen  

4. Behandeling van het jaarverslag  2020, 2021 en 2022 

Dit verslag kunt U ook terugvinden op onze website : www.kbobaarlo.nl . 

5. Verslagen van de kascontrolecommissie 

6. Behandeling van financiële verslagen van de vereniging over 2020, 2021 en 2022 

7. Benoeming van de nieuwe kascontrolecommissie 

Aftredend : de leden Sjaan Vaessen en Len Gielen en hiervoor zullen nieuwe personen moeten worden gezocht !  

8. Behandeling van de financiële verslagen  2020, 2021 en 2022 van soos Aan ’t Paedje 

9. Vaststellen van hoogte  contributie voor 2023   

In de algemene ledenvergadering van 10 maart 2020 is de contributie voor 2021 vastgesteld op € 25,00 en 

het Bestuur stelt voor om geen verhoging van de contributie in 2023 toe te passen ! 

10. Bestuursverkiezing : 

Aftredend en niet herkiesbaar  :   

• secretaris Herman Stevens en bestuurslid Tiny Smits – Keunen stellen  zich beiden  niet herkiesbaar ; 

• Penningmeester Leo Schoeber treedt terug wegens verhuizing naar Venray en het Bestuur stelt voor om  

      Hilde Basten – van Megen te benoemen als opvolger voor deze functie; 

Aftredend en herkiesbaar :   

• Voorzitter Tiny Vennix en bestuurslid Wiel Welles zijn aftredend en stellen zich beschikbaar voor een nieuwe 

termijn. 

Voorstellen voor  tegenkandidaten kunnen schriftelijk tot 5 dagen voor de aanvang van de vergadering worden  

ingediend bij secretaris Herman Stevens en de kandidaatstelling dient te zijn ondertekend door de kandidaat  

zelf  en tenminste 5 leden. 

11. Rondvraag  

12. Sluiting 

15.30 uur:   Optreden Smartlappenkoor Schoën Luuj  en daarna  koffietafel 
 

Wij rekenen op uw aanwezigheid. 
 

Bestuur Ouderenvereniging KBO Baarlo 

De secretaris,         De voorzitter, 

Herman Stevens        Tiny Vennix 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - -- - - - - - - - - - - - - - - 
………………………………………..………..(naam) …………………………..…………………….(adres)   
 

komt naar  de algemene ledenvergadering  van 14 maart  met / zonder partner 

Ik neem wel / niet deel aan de koffietafel met…….personen. 

Deze strook voor zaterdag 11  maart  a.s.  inleveren bij secretaris Herman Stevens, Kon. Julianastraat 25 of  

via mail : hestevens@ziggo.nl of  in soos Aan ’t Paedje  tijdens de openingstijden. 
 

http://www.kbobaarlo.nl/
mailto:hestevens@ziggo.nl
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Verslag van de 54e algemene ledenvergadering van de Ouderenvereniging KBO Baarlo op 

dinsdag 10 maart  2020  om 13.30 uur in zaal Unitas. 
 

Aanwezig Bestuur : Tiny Vennix (voorzitter), Herman Stevens (secretaris), Wim Roelofsma  (penningmeester) en de  

    bestuursleden Frans Rooyakkers, Arna Crienen-Kusters, Tiny Smits-Keunen en Ine Eulenpesch-v.Enckevort  

Aanwezige  leden   : 105  leden 

 

Om 13.30 uur werden 105 leden welkom geheten op deze algemene ledenvergadering door  voorzitter Tiny Vennix.  

Na enkele huishoudelijke mededelingen werd eenieder uitgenodigd om deel te nemen aan de themaviering “Vrijheid en Vrede”  

en deze  titel is heel herkenbaar voor de KBO.  Het geheel  werd  begeleid door Theo Kremer omdat door een misverstand 

kapelaan te Boekhorst later verscheen en de themaviering kon afsluiten. 

Tijdens de viering las de voorzitter de 28  namen voor van  de overleden leden in de periode 13 maart 2019  tot 10  maart  2020.   

Na de dienst kregen de deelnemers  koffie/thee en vlaai  aangeboden  en hiervan werd met veel genoegen gebruik gemaakt.  
 

1.Opening van de 54e algemene ledenvergadering 

Rond 14.15 uur opende de voorzitter de vergadering  en vond  het fijn dat zovelen gehoor hebben gegeven aan deze  uitnodiging. 

Daarna vraagt  voorzitter Tiny  aan secretaris Herman om het verslag van de 53e ledenvergadering voor te lezen. 
 

2. Verslag van de algemene ledenvergadering van 12  maart 2019 

Het verslag van deze vergadering werd door de secretaris voorgelezen en er kwamen  geen vragen vanuit de zaal  zodat dit  

verslag zowel inhoudelijk als tekstueel  werd goedgekeurd met dank aan de samensteller. 
 

3. Mededelingen 

De voorzitter geeft een weergave van de bijzonderheden  welke in 2019 de revue zijn gepasseerd en hij denkt onder meer aan : 

• terugloop van het aantal deelnemers bij het koersballen op de vrijdagmiddag ; 

• vraagt aandacht voor  de MBvO-activiteit gymnastiek op de dinsdagmorgen welke te weinig deelnemers telt  ; 

• wederom terugloop van het ledenaantal  met  18 en staat nu op 734 leden  ; 

• de contributie voor 2021 wordt niet verhoogd en blijft staan op € 25,00  ; 

• het in formatieboekje 2020 van de vereniging is in een nieuwe vorm uitgegeven en vele positieve reacties ontvangen  ; 

• de vereniging heeft ook gastleden die € 10,00 lidmaatschap betalen ; 

* de activiteit “Op de kermis” vindt dit jaar  plaats op maandag 14 september met dezelfde muziek. 

 

4. Behandeling van het jaarverslag  2019 

Het uitgebreide jaarverslag  2019 werd door de secretaris voorgelezen. Vervolgens vroeg de voorzitter of er opmerkingen  zijn  

over dit verslag maar hierop kwamen geen reacties vanuit de zaal zodat het verslag werd goedgekeurd met dank aan de samensteller. 
 

5. Verslag van de kascontrolecommissie  

De kascontrolecommissie - bestaande uit de leden  Bert Denessen - Sjaan Vaessen  hebben de financiële bescheiden over 2019 

op 28 januari  2020  ten huize van penningmeester Marijke Seuren gecontroleerd. Het 3e lid van de commissie Marian Kerkhofs 

was door omstandigheden verhinderd.  

Vervolgens brengt Sjaan Vaessen  verslag uit  van de bevindingen van de commissie en hij kan mededelen dat de overgelegde 

bescheiden keurig en overzichtelijk waren bijgewerkt.  

Ook de bankafschriften, verlies –en winstrekening 2019 alsmede de balans over dat jaar gaven een duidelijk beeld over de  

financiële positie van de vereniging  en een groot compliment aan Marijke voor  de inhoud van de administratie. 

Concluderend stelt de kascommissie aan het Bestuur KBO voor  om penningmeester Marijke decharge te verlenen voor het jaar 

2019 ten aanzien van het gevoerde administratieve beleid en de leden gaan onder applaus hiermee akkoord. 

Tot slot bedankte  de voorzitter de commissieleden voor hun inzet bij het controleren van de financiële administratie. 
 

6. Behandeling van het financieel verslag 2019 

Het financieel overzicht over 2019  was ter inzage gelegd bij de ingang van de zaal  en de aanwezige leden  konden  hiervan 

kennis nemen..  Penningmeester Wim Roelofsma gaf  hierop een korte toelichting op welke wijze deze cijfers tot stand waren  

gekomen en er  kwamen geen vragen vanuit de zaal  zodat de  voorzitter  het financieel verslag 2019  kon  goedkeuren met  

dank aan  penningmeester Marijke. 
 
 



 

7. Benoeming van de kascontrolecommissie 2020 

De kascontrolecommissie voor 2020 zal bestaan  uit de leden Sjaan Vaessen, Marian Kerkhofs en Len Gielen. 

Aftredend volgens rooster is  Bert Denissen en hiervoor zal een vervanger moeten worden gezocht en tijdens de vergadering 

stelt Will Groenendaal-Mimpen zich beschikbaar voor deze functie en de vergadering gaat hiermede akkoord.     

Voorzitter Tiny bedankt  Will dat zij deze taak op zich wil nemen en wenst haar veel succes toe in deze commissie. 
 

8. Behandeling financieel verslag  2019  van soos Aan ’t Paedje 

Vervolgens kwam  het financieel verslag 2019 van soos ’t Paedje  aan de orde welke was opgemaakt door  penningmeester Wim.  

Hij gaf een korte toelichting waarin naar voren kwam dat de vereniging er financieel goed voor staat  maar  het blijft belangrijk  

om alles goed in de gaten te houden.   

De controle van de financiële gegevens van ’t Paedje werd uitgevoerd door  de bestuursleden Wiel Welles en Frans Rooyakkers 

op 27 januari 2020  ten huize van de penningmeester Wim en de gepresenteerde cijfers werden in orde bevonden.  

Dit heeft  er toe geleid dat in de bestuursvergadering van 12  februari 2020 decharge  werd verleend aan  penningmeester Wim. 

Na deze uitleg komen er geen vragen vanuit de zaal  zodat het financiële verslag van ’t Paedje werd goedgekeurd. 
 

9. Vaststellen hoogte van de contributie voor 2021 

Tijdens de algemene ledenvergadering van 12 maart 2019 is de contributie voor 2020 vastgesteld op een bedrag van € 25,00. 

Verder merkt de voorzitter op dat de leden op de uitnodiging voor deze vergadering hebben kunnen lezen dat het Bestuur voorstelt 

om de contributie voor 2021 op het huidige niveau van € 25,00 te handhaven.  

De aanwezige leden kunnen zich vinden in het voorstel van het Bestuur en de contributie 2021 wordt vastgesteld op € 25,00. 

    

10. Bestuursverkiezing - aftredend en niet herkiesbaar - bestuurslid Frans Rooyakkers  

De voorzitter deelt mede, dat volgens rooster aftredend  zijn  bestuurslid Frans Rooyakkers  die gedurende 8 jaar  deel uitmaakt  

van het Bestuur en hij heeft  tijdens een van de  bestuursvergaderingen  kenbaar gemaakt dat hij zich niet meer beschikbaar  

stelt als bestuurslid voor een nieuwe periode van 4 jaar. 

De voorzitter gaat in op de werkzaamheden van Frans  de afgelopen 8 jaar voor de vereniging en dit is onder meer : 

• contactpersoon met de vrijwilligers en verzorgen van de vrijwilligersbijeenkomsten ; 

• contactpersoon met C.V. de Kook en uitzoeken van de seniorenprins of prinses ; 

• contactpersoon met de bridgers op de maandagavond ; 

• zit in de onderhoudscommissie van soos ’t Paedje ; 

• oplossen van storingen aan printer en andere apparatuur ; 

• coördinatie (met echtgenote Mia) voor de maandelijkse distributie van blad KBO-PCOB en de Bijlage. 

Voorzitter Tiny spreekt een dankwoord uit aan Frans voor zijn grote inzet voor de vereniging en nooit werd tevergeefs een  

beroep gedaan en steeds kon men op zijn medewerking rekenen.  Als dank reikt hij een eet tegoedbon uit en voor echtgenote  

Mia een boeket bloemen voor alle tijd dat Frans  voor de vereniging bezig was. 
 

10a. Aftreden als penningmeester (procuratiehouder) van Marijke Seuren–van Eck 

Tijdens de algemene ledenvergadering van 28 februari 2012 werd Marijke Seuren benoemd tot penningmeester van de  

financiële administratie van de vereniging maar zij voerde deze functie uit buiten het Bestuur dus zij was geen bestuurslid. 

Marijke heeft deze functie inmiddels 8 jaar uitgevoerd en tijdens een van de bestuursvergadering heeft zij kenbaar gemaakt 

om te willen stoppen en het Bestuur heeft haar wens gerespecteerd en is op zoek gegaan naar een vervanger(ster). 

We kunnen mededelen dat het Bestuur inmiddels een vervangster hebben gevonden in de persoon van Mirjam Veenhof-Scholten 

en betrokkene draait inmiddels al 8 maanden mee onder begeleiding van Marijke. 

Vervolgens gaat voorzitter Tiny in op de werkzaamheden welke Marijke heeft uitgevoerd de afgelopen 8 jaar en dit is onder meer : 

• verzorgen van de financiële administratie van de vereniging ; 

• opmaken van financieel jaarverslag en begroting nieuw boekjaar ; 

• inning van de contributie van 740 leden ; 

• verzorgen van de inning van de bijdrage van 7 MBvO-groepen – 108  deelnemers ; 

• verzorgen financiële administratie van de reiscommissie en Kookgroep. 

Daarna spreekt voorzitter Tiny een dankwoord uit aan Marijke voor haar grote inzet de afgelopen 8 jaar en zij heeft de 

werkzaamheden altijd op een accurate en snelle wijze uitgevoerd.  

Als dank reikt hij haar een eet tegoedbon en een boeket bloemen uit en wenst haar veel voorspoed toe  ! 
 

10b. Uitreiken van de zilveren speld aan bestuurslid Frans en zilveren hanger met ketting aan penningmeester Marijke 

Tegen 15.30 uur arriveert Ger Timmermans uit Panningen als voorzitter van de regio Peel en Maas – Venlo met een bijzondere 

boodschap en na kort dankwoord tot beide scheidende personen kan hij kenbaar maken dat KBO Limburg voor het vele werk 

wat zij hebben verricht voor het ouderenwerk in de gemeenschap Baarlo in aanmerking kwamen voor een onderscheiding. 

Vervolgens roept voorzitter Ger bestuurslid Frans naar voren en speld hem de zilveren speld op en vervolgens reikt hij de  

oorkonde uit. 

Daarna roept  de regio-voorzitter penningmeester Marijke naar voren en hangt haar tot grote verbazing de zilveren hanger met  

ketting om en ook zij krijgt de oorkonde van KBO Limburg uitgereikt. 

Vervolgens krijgen beide personen de mogelijkheid om eenieder te bedanken voor de prettige samenwerking de afgelopen  

8 jaar en zij wensen de vereniging veel succes toe.  



 

11. Rondvraag en sluiting 

Van de rondvraag werd geen gebruik gemaakt zodat de voorzitter tegen 15.45 uur de vergadering kan afsluiten na eenieder  

te hebben bedankt voor zijn inbreng. 

Daarna is er tijd voor ontspanning en voor deze middag is de toneelgroep “De Plusspelers” uit Sevenum om het toneelspel 

“De spookjas” op te voeren. Het optreden duurde ongeveer 45 minuten en de aanwezigen hebben volop genoten en gelachen. 

Nadat eenieder de honger had gestild aan een goed verzorgde koffietafel van John Habets kon men tegen 18.00 uur met een 

voldaan gevoel huiswaarts keren.  

De vereniging kan met een goed gevoel terugkijken op een mooie en succesvolle 54e ledenvergadering. 

 

De Secretaris, 

Herman Stevens 

 

 

   Verslag behandeld en goedgekeurd in de vergadering van 14  maart 2023. 

   De Secretaris,               De Voorzitter, 

 

 

   Herman Stevens               Tiny Vennix    
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            Jaarverslag 2020 – 2022  KBO Baarlo 
        1.Inleiding 
 Beste leden en Bestuur, 

 Het is voor mij de dertiende keer dat ik jullie het jaarverslag over de periode 2020 – 2022 mag presenteren in mijn 

bestuursperiode van 16 jaar als secretaris en ik hoop dat ik alle zaken op correcte wijze heb opgesomd in dit erslag. 

Persoonlijk vind ik het jaarverslag een van de belangrijkste documenten van de vereniging want in een oogopslag kan men   

zien welke activiteiten de vereniging heeft georganiseerd de afgelopen 3 jaar.  

Maar voor dit verslag was het zeer moeilijk om een goed beeld hierin te krijgen want zoals jullie weten heeft de corona in 

de jaren 2020 en 2021 duchtig huisgehouden en de regering had de nodige  maatregelingen getroffen om de gezondheid 

van de bevolking niet in gevaar te laten komen. 

Door deze maatregelingen moest de vereniging vanaf  maart 2020 haar activiteitenprogramma gaan aanpassen en alle 

activiteiten  moesten worden stopgezet en ons Bestuur had hier grote moeite mee maar wij konden niet anders. 

Begin 2022 klaarde het gelukkig op en mocht de vereniging haar verenigingsactiviteiten weer volledig oppakken en 

uitvoeren en daar zijn wij ontzettend  blij mee.  

Het is voor mij de laatste keer dat ik als secretaris dit jaarverslag mag aanbieden want ik heb recentelijk besloten om na 

een periode van 16 jaar het stokje te willen overdragen aan iemand anders.     

 

2. Bestuurssamenstelling  
 Het Bestuur bestond in 2020 uit de volgende personen : Tiny Vennix (voorzitter), Herman Stevens (secretaris), 

 Mirjam Veenhof (penningmeester vereniging) , Wim Roelofsma (penningmeester soos) en de bestuursleden  

 Arna Crienen, Ine Eulenpesch, Tiny Smits en Wiel Welles. 

Begin 2021 maakte penningmeester Wim kenbaar dat hij na een periode van 12 jaar wilde neerleggen en hij zich niet meer 

beschikbaar stelde voor een nieuwe termijn. 

Inmiddels heeft het Bestuur een opvolger gevonden in de persoon van Leo Schoeber en aangezien er geen algemene 

ledenvergadering kon worden gehouden - wegens de coronaperikelen - het Bestuur besloot om dit schriftelijk kenbaar te 

maken  aan de leden begin januari 2021 of zij akkoord konden gaan dat Leo zo opvolgen voor de functie van Wim.  

Er kwamen geen reacties van de leden zodat Leo Schoeber de taak van penning meester Wim kon overnemen. 

Het Bestuur bestond in 2022 uit de volgende personen : Tiny Vennix (voorzitter), Herman Stevens (secretaris), Mirjam 

Veenhof (penningmeester vereniging), Leo Schoeber (vereniging soos) en de bestuursleden Arna Crienen, Ine Eulenpesch, 

Tiny Smits en Wiel Welles.  

 

3. Bestuursvergaderingen 
De bestuursvergaderingen vonden altijd plaats op de 2e woensdag van de maand in onze soos en in 2020 werden er 

12 vergaderingen gehouden en in 2021 11 vergaderingen en in 2022 12 vergaderingen. 

Ondanks de coronaperikelen konden alle geplande vergaderingen doorgang vinden zoals vooraf was  gepland en de 

voorgeschreven  corona-afspraken werden tijdens de vergaderingen in acht genomen.  

 

4.Overzicht van aantal leden  
Op 31 december 2019 telde onze vereniging 733 leden en op 31 december 2020 was dit 691 leden (7 nieuwe leden en  

27 overlijdens en 22 afmeldingen wegens verhuizing/opzegging) – achteruitgang van 42 leden. 

Op 31 december 2020 telde onze vereniging 691 leden en op 31 december 2021 was dit 640 leden (4 nieuwe leden en 

31 overlijdens en 24 afmeldingen wegens verhuizing/opzegging) – achteruitgang van 51 leden.  

Op 31 december 2021 telde onze vereniging 640 leden en op 31 december 2022 was dit 607 leden 15 nieuwe leden en 

26 overlijdens en 22 afmeldingen wegens verhuizing/opzegging) – achteruitgang van 33 leden.  

In 3 jaar tijd heeft de vereniging 126 leden verloren door 84 overlijdens, 68 wegens verhuizing/afmelding en hier 

tegenover stonden slechts  26 nieuwe leden.  

Binnen het Bestuur bestaan er plannen om op korte termijn een ledenwerfactie op touw te zetten om op deze wijze te 

proberen een aantal nieuwe leden te werven waardoor we  hopelijk het ledenaantal kunnen verhogen. 

 

5. Opzeggen van het lidmaatschap bij Unie KBO ingaande 1 januari 2023 
Een ander onderwerp wat  het afgelopen half jaar speelde, was het opzeggen van het lidmaatschap bij Unie KBO – PCOB. 

Tijdens de algemene ledenvergadering van 14 juni jl. is besloten het lidmaatschap van Unie KBO pro forma op te zeggen 

en in Limburg  maakten 84 afdelingen de weg vrij voor een definitieve opzegging als lid bij KBO-PCOB per 01-01-2023. 

Om daarover een besluit te nemen is er op 9 november jl. een extra Algemene vergadering belegd en ook nu liet een grote 

meerderheid er geen twijfel over bestaan dat Limburg zich wilde afscheiden van Unie KBO en dit betekent dat we vanaf 

1 januari 2023 als zelfstandige bond  verder gaan. 

Vanzelfsprekend is dit besluit niet zomaar genomen en daar is heel wat aan vooraf gegaan. Al 10 jaar discussieert Unie 

KBO en later KBO-PCOB over de te volgen koers  en regelmatig liepen daarbij de meningsverschillen hoog op. 

 

- 1 - 

 



Terugkerend onderwerp was steeds daarin de provinciale bonden en daar wilde men al heel lang vanaf en in 2019 hebben 

wij dit goed kunnen uitpraten en was het de bedoeling dat KBO Brabant weer zou aansluiten maar dit is niet gelukt. 

In de algemene ledenvergadering van 9 november is het besluit genomen om te gaan samenwerken met de KBO’s van 

Brabant, Noord-Holland, Gelderland en Overijssel en Limburg en samen vertegenwoordigen we ruim 200.000 leden en 

dit is twee keer zoveel als wat overblijft bij  KBO-PCOB. 

Door deze samenwerking kunnen we een vuist maken als het gaat om de landelijke belangenbehartiging. 

Belangrijk is dat we elkaar blijven versterken en dat we als KBO Limburg onze zelfstandige positiekunnen  behouden, 

inclusief de subsidie en steun en waardering van de Provincie Limburg. 

Door deze nieuwe start in 2023 moesten  er een aantal organisatorische maatregelingen worden getroffen en deze zijn 

inmiddels gerealiseerd en uitgevoerd  t.w. 

• nieuwe ledenadministratie (LeaWeb) ; 

• nieuw logo voor KBO Limburg en de plaatselijke verenigingen ; 

• nieuwe huisstijl en een nieuw ledenblad “ONS MAGAZIJN LIMBURG” waarvan U het 1e exemplaar inmiddels heeft 

ontvangen. 

 

6. Verschijnen van het nieuwe blad   “ONS LIMBURG MAGAZINE”   
Door het opzeggen van de samenwerking met landelijke bond KBO-PCOB kregen de leden het blad KBO-PCOB per  

1 januari niet meer in huis  maar gelukkig is hier tijdig op ingesprongen en kwam er een nieuw blad voor onze leden met 

de titel “Ons Limburg Magazine”. Het eerste exemplaar van dit nieuwe magazine is recentelijk  bij de leden bezorgd. 

De inhoud van dit blad is ook aangepast en heeft 56 pagina’s waarvan 48 pagina’s met algemene inhoud en 8 pagina’s 

met Limburgse inhoud en het blad wordt 11 keer per jaar uitgebracht en bij de leden bezorgd. 

Als iemand van de leden zin heeft om aandacht te schenken over een bepaald onderwerp dan is dit mogelijk om dit te 

plaatsen in dit blad. 

 

7. Lancering van een nieuwe Website voor de vereniging 
In opdracht van het Bestuur is het afgelopen jaar in eigen beheer hard gewerkt aan een nieuwe website die qua ontwerp en 

uiterlijk meer past bij de huidige tijd.  

De nieuwe website is halverwege 2022 gelanceerd en heeft een moderne en frisse uitstraling gekregen. 

Het (navigatie) menu is aangepast zodat de gewenste informatie veel sneller en makkelijker is te traceren wat de 

gebruikersvriendelijkheid ten goede komt. 

Verenigingsnieuws en -informatie zoals activiteiten, jaarprogramma’s enz. is binnen enkele muisklikken beschikbaar en 

ook de presentatie daarvan is aantrekkelijker geworden. 

Bekijk bijvoorbeeld maar eens de nieuwsberichten op de nieuwe Website van de vereniging op het vertrouwde adres  

De nieuwe website is vanaf 1 juni  in werking getreden en is te raadplegen onder : www.kbobaarlo.nl  en inmiddels heeft 

de vereniging vele positieve reacties ontvangen over gebruik en inhoud hiervan. 

Een woord van dank lijkt mij op zijn plaats richting Jeroen Rood voor het  jarenlang beheer en onderhoud van oude site  

en verder ook een woord van dank aan lid Len Gielen voor de opzet van de nieuwe site en het beheer hiervan ! 

 

8. Organiseren van dagactiviteiten   
a. Organiseren van activiteiten in de periode 2020 t/m 2022    
In het 1e kwartaal van 2020 konden we de volgende activiteiten organiseren  zonder problemen  maar daarna brak de 

Corona uit en werden wij beperkt met het organiseren van activiteiten en onderstaand treffen jullie aan de activiteiten  

welke wel  konden doorgang in de periode 2020 – 2022.  

 

1.Filmmiddag op 20 januari in soos ’t Paedje  

Deze middag werd bezocht door 45 leden en er werd een film vertoond over Nederland  in de jaren 1950 – 1955 en gaf een 

goede inkijk in het leven in genoemde periode.  

  

2.Seniorenzitting van de C.V De Kook op zaterdag 8 februari in zaal Unitas. 

De Seniorenzitting met 200 bezoekers werd georganiseerd door de Kook en was wederom een groot succes mede door het 

optreden van het nieuwe seniorentrio : Prins Len Gielen en de adjudanten Jeu Theeuwen en Piet Amendt. 

Het was een prachtige middag met een mooi programma en goede artiesten waar de vereniging met heel veel plezier  

op kan terugkijken en vele positieve reacties ontvangen. 

 

3. Informatiebijeenkomst over levenstestament van Notaris Smolenaers op maandag 10 februari in soos ’t Paedje 

Tijdens deze informatiebijeenkomst hield notaris Smolenaers een PowerPoint presentatie over zaken welke geregeld 

moesten worden voor het samenstellen van het Levenstestament. Het was een zeer interessante middag waar we vele tips 

kregen hoe vermeden kon worden op welke wijze  dat het eigen vermogen werd opgegeten.  

Een 60 tal leden waren aanwezig en het was een interessante middag die bij vele leden stof tot nadenken doet ! 

 

4. 54e Algemene ledenvergadering op dinsdag 10 maart in zaal Unitas    

De 54e algemene ledenvergadering werd gehouden op dinsdag 10 maart in zaal Unitas en toen ging al het gerucht dat er 

corona zou uitbreken en de vraag kwam of deze vergadering zou kunnen doorgaan. Voor de zekerheid heeft voorzitter Tiny 

daarna nog contact gehad met  de GGD Venlo en zij hadden geen bezwaar tegen de doorgang van deze vergadering en 105 

leden waren komen opdagen en het was een fijne en sfeervolle vergadering. 

Omtrent de voortgang van deze vergadering kunt U de informatie inzien  via het verslag van deze vergadering ! 
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5. Uitbraak van de coronavirus en het treffen van  maatregelingen ingaande 14 maart 2020 

Daarna werd de wereld stil en het Coronavirus brak uit en de vereniging liet op 14 maart 2020 een extra Bijlage bij de 

leden bezorgen met de volgende tekst : 

Gezien de recente ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus zijn overal in Nederland maatregelingen getroffen 

om de verspreiding van het virus tegen te gaan en met name om de kwetsbare mensen te beschermen. 

De leden  van KBO Baarlo behoren tot deze kwetsbare groep ouderen en daarom heeft ons Bestuur besloten om alle 

activiteiten van onze vereniging af te gelasten en daarom wordt de soos gesloten  tot nadere orde ! 

Coronamaatregelingen in de periode april 2020 tot  augustus  2021 
Vanaf de periode april 2020 tot juli 2021 lag het verenigingsleven volledig stil en mocht wegens de corona geen enkele 

activiteit voor de leden worden georganiseerd. 

Omtrent informatie over dit virus  zijn allerlei krantenknipsels opgeslagen in ons verenigingsarchief zodat men later noch  

kon nagaan wat dit virus heeft aangericht onder de bevolking in periode 2020 - 2022.  

 

6. Jeu de Boules toernooi voor de leden van de JdBC en KBO op woensdag 11 augustus 2021   

De eerste activiteit wat gestart werd in 2021 was het 11e JdB-toernooi tussen de leden van de KBO en JdBC en voor dit 

toernooi hadden zich 10 KBO-leden en 28 JdBC-leden opgegeven. 

Na 3 partijen kon toernooileider Piet Derks de eindstand opmaken en als 1e eindigde Mia Geurts (3-26) op de 2e plaats 

Frits Kuijpers (3-25), 3e Miep Geraedts (3-24) en als 4e Henk Bruijnen (3-15). 

Het was een zeer mooi toernooi waar de deelnemers met veel plezier op kunnen terugkijken. 

 

7. Fietstocht op 8 september 2021 

Na een rustpauze van bijna 2 jaar mocht de Fietscommissie wederom een fietstocht organiseren en had een mooie tocht 

uitgezet in het gebied rondom Maasbree – Sevenum – Horst – Grubbenvorst en Blerick en ongeveer 50 leden hadden zich 

hiervoor aangemeld en hebben volop genoten van deze prachtige tocht  

 

8. Halve dagreis naar Kip of het Ei in Haps op 20 oktober 2021  

De reiscommissie had een halve dagreis georganiseerd voor de activiteit Kip of het Ei  en met 39 leden togen we naar 

landhuis De Aalshof  te Haps. Alhier werden wij op een uiterst humoristische wijze op de hoogte gebracht van allerlei 

interessante kip en ei-weetjes en later konden wij proeven van Doortje advocaat.  

Tegen 17.00 uur werd de terugtocht ingezet en om 18.00 uur waren we weer terug in Baarlo en als afsluiting van deze dag 

kregen we een lekker diner aangeboden bij John. Habets en iedere deelnemer ging met een  tevreden  gevoel huiswaarts.   

 

9.Themamiddag over acupressuur en stichting Baronesse d’Erp op 15 november 2021  

De middag werd gestart met het thema “acupressuur” door Miriam Bodelier die uitlegde dat acupressuur een drukpunt- 

massage is die iedereen kan leren en op deze wijze  kan het immuunsysteem worden verbeterd. 

Na de pauze kwam historicus Jan Wijnhoven aan het woord om iets te vertellen over de Stichting Baronesse d’Erp waarvan  

Marie-Madeleine  (1880-1974) de laatste nazaat was. Hij ging uitvoerig in over de bewoners van dit kasteel. 

De opkomst voor deze middag was goed te noemen met 40 deelnemers en zij hebben genoten van deze activiteit.  
 

Coronamaatregelingen in de periode december 2021 tot april 2021 
Door de uitbraak van de corona  mocht de vereniging wederom geen activiteiten meer organiseren in soos ’t Paedje en dit 

hield in dat de volgende activiteiten moesten worden gecanceld  t.w. 

• 9 december 2021 informatiebijeenkomst reis Saarland ; 

• 18 december 2021 vrijwilligersbijeenkomst in soos ; 

• 20 december 2021 bloemschikken ; 

• 7 maart 2022 filmmiddag ; 

• 8 maart 2022 ledenvergadering in zaal Unitas ; 

• 18 maart 2022 vrijwilligersbijeenkomst  

 

10.Modeshow in  kledingzaak Bazus op maandag 28 maart 2022  

Op het eind van maart werden de coronamaatregelingen versoepeld en mochten we weer activiteiten organiseren en als 

eerste activiteit stond op het programma een bezoek aan kledingzaak Bazus aan de Markt welk bedrijf haar 15 jarig 

jubileum vierde. Een 50-tal dames hadden de weg gevonden naar deze zaak en konden genieten van de nieuwe 

voorjaarsmode welke geshowd werd door enkele Baolderse Maedjes. 

 

11. Bezoek museum Jo Gijpmans op maandag 25 april 2022  

Op 25 april werd een bezoek aan streekmuseum Bokshout en dit veelzijdige museum is in zijn geheel opgebouwd door Jo 

Gijpmans. Dit museum omvat een imposante “uit de hand gelopen verzamelhobby” met allerlei voorwerpen en  

bezienswaardigheden en het overgrote deel is meer dan 100 jaar oud.   

De 30 leden die een bezoek brachten aan dit museum hebben volop genoten van al dit moois wat Jo had opgebouwd de 

afgelopen 30 jaar en hij was  een enthousiaste verteller wat door de deelnemers zeer op prijs werd gesteld. 

Na afloop kregen de deelnemers koffie met vlaai aangeboden van de vereniging !  

 

12. Dagreis met 2 bussen naar Keulen op woensdag 11 mei 2022 

Na een rustpauze van 2 jaar  mocht de reiscommissie weer aan de bak voor  organiseren van een dagreis en de keuze was 

gevallen op de plaats Keulen en het aantal aanmeldingen overtrof alle verwachtingen maar liefst 96 deelnemers hadden 

zich aangemeld voor deze reis en door dit  hoge aantal moest er  een extra bus worden gereserveerd.  
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Dit hoge aantal deelnemers was nog nooit voorgekomen in de historie van de vereniging ! 

Tegen 08.45 uur vertrokken beide bussen richting Keulen en tegen 10.30 uur arriveerde het gezelschap bij het Chocolade 

Museum en hier ontvingen de deelnemers Kaffee met een punt chocolade Kuche! 

Daarna werden de groepen gesplitst en groep 1 had een rondvaart over de Rijn en groep 2 bracht een bezoek aan 

de Dom. Om 13.30 uur kregen de deelnemers een geweldige broodmaaltijd aangeboden in het Brauhaus Früh am Dom. 

Na de lunch werd het programma gewijzigd en groep 1 die ’s-morgens de rondvaart hadden gehad,  bezochten nu de Dom 

en groep 2 die ‘s-ochtend de Dom hadden bezocht maakte nu een rondvaart over de Rijn. 

Om 17.30 uur werd afscheid genomen van Keulen en werd de terugtocht ingezet richting Baarlo en omstreeks 19.00 uur 

arriveerden beide bussen bij zaal Unitas waren wij een lekker 3 gangen diner kregen aangeboden van John. Habets. 

Het was een zeer geslaagde reis waar de deelnemers met veel plezier op terugkijken. 

 

13. Voorjaarsfietstocht (Kessel, Neer, Beringe, Maasbree en Hout Blerick) op woensdag 25 mei 2022 

De fietscommissie had weer een mooie tocht uitgezet richting Kessel en neer waar een pauze was bij eetcafé ’t Raodhoes 

in Neer waar de deelnemers  vlaai met koffie kregen van de vereniging en vervolgens ging de tocht via het buitengebied 

Neer/Roggel/Heibloem richting Beringe. 

Alhier werd gepauzeerd bij café De Nabber en vervolgens werd de tocht vervolgd richting Beringe naar Koningslust en het 

buitengebied van Maasbree naar Hout-Blerick waar een laatste stop was ingepland bij café de Elze. 

Rond 16.30 uur arriveerde het gezelschap weer op de Markt  om daarna met een voldaan gevoel huiswaarts te keren.  

 

14.Bezoek aan witlofbedrijf Stemkens in Kessel-Eik op woensdag 4 juli 2022   

Op woensdag 4 juli had de vereniging een bezoek gepland aan witlofbedrijf Stemkens in Kessel-Eik en hiervoor hadden 

zich 40 leden opgegeven en om 13.00 uur werd vanaf de Markt langs de Maas richting Kessel-Eik vertrokken. 

Omstreeks 14.00 uur werden wij hartelijk ontvangen door Ed Stemkens en kregen een rondleiding met uitgebreide uitleg 

over hun familiebedrijf wat gespecialiseerd is met het kweken van witlof op  hydrocultuur en de verwerking daarvan tot 

een (verpakt) eindproduct geschikt voor consumptie.  Daarna gingen de deelnemers nog naar wegrestaurant De 

Pleisterplaats waar we op kosten van de vereniging koffie met vlaai kregen aangeboden en daarna werd de terugtocht naar 

Baarlo ondernomen waar we om 17.00 uur aankwamen op de Markt.. 

 

15. Bezoek aan Museum de Kantfabriek te Horst op woensdag op woensdag 17 augustus 2022 

Op woensdag 17 augustus 2022 stond op het programma een bezoek aan het laatste nog werkende Kantmuseum in Horst 

en 28 leden hadden zich hiervoor opgegeven. Wegens de slechte weersomstandigheden was de fietstocht afgelast en gingen 

de deelnemers per auto richting Horst waar we bij aankomst werden verrast met koffie en  vlaai.  

Na een korte videofilm ter introductie volgde er een rondleiding waarin we heel veel te horen maar ook te zien kregen over 

het ontstaan van het museum en met name ook over de expositie “Langs geborduurde wegen”. 

Ook de unieke, verfijnde techniek van het weven en kantklossen werd op deskundige wijze uitgelegd. 

Het bezoek aan dit museum was de moeite waard en de deelnemers hebben volop genoten. 

 

16. Najaarsfietstocht  (grensregio Kaldenkirchen-Hinsbeck-Loberich op woensdag 7 september 2022  

De dag begon slecht met wat regen waardoor de belangstelling iets tegenviel met 35 deelnemers maar gelukkig werd het 

droog bij de start van onze fietstocht. We vertrokken vanaf de Markt richting het buitengebied van Venlo en bij 

Zorgcentrum Maria Auxiliatrix was de 1e pauze met koffie en vlaai van de vereniging. 

Vervolgens ging de tocht door het prachtige natuurgebied via Kaldenkirchen-HinsbeckLoberich naar onze 2e pauzeplek 

bij Tennisverein Lobberich waar het lunchpakket met koffie en thee kon worden genuttigd. 

Daarna ging de tocht verder langs enkele meertjes richting Kaldenkirchen voor onze 3e pauze bij Waldgasthof Galgenven 

en de terugtocht werd voortgezet  via veerpont Steijl en omstreeks 16.30 uur waren we weer in Baarlo. 

  

16a. Afscheid van Piet Amendt van de fietscommissie ingaande 7 september 2022   

Voor het vertrek van de fietstocht deelde Ton Peulen - namens de fietscommissie mede – dat commissielid Piet Amendt 

had besloten om te stoppen als lid van de fietscommissie waarvan hij 12 jaar lang deel heeft uitgemaakt. 

Piet was in al die jaren met zijn enorme kennis van alle wegen en (bos) paadjes in de regio de grote animator van deze  

fietstochten  en hij regelde ook altijd de pauzeplekken en deze  fietstocht was Piets laatste “kunstje”. 

Zijn vertrek betekent dan een fikse aderlating voor de fietscommissie, die naarstig op zoek moet naar een vervanger. 

Namens ons Bestuur een woord van  dank aan Piet voor zijn tomeloze inzet bij het organiseren van de fietstochten !    

 

17. Halve dagreis “Tour de Kameel” naar Berlicum op woensdag 21 september 2022 (afgelast)  

De geplande halve dagreis op 21 september 2022 naar de kamelenmelkerij te Berlicum moest helaas worden afgelast 

omdat zich slechts 6 leden hadden opgegeven.  

Met deze magere oogst heeft de reiscommissie moeten besluiten om deze activiteit te annuleren. 

 

18.Bezoek aan Limburgs Schutterij Museum te Steyl op woensdag 19 oktober 2022 

Op woensdag 19 oktober werd er een bezoek gebracht aan het Schutterijmuseum te Steyl en dit was voor de deelnemers 

een thuiswedstrijd gezien de rijafstand. Het museum is sedert april 2016 gevestigd in het voormalige kerkgebouw St. 

Rochus en omvat een rijke collectie aan uniformen, vaandels, buksen, koningszilver en onderscheidingen. 

Voor deze activiteit hadden zich 39 leden aangemeld en na een openingswoord door dorpsgenoot en schuttersvriend Jac. 

Beurskens werden wij verrast met een film over het OLS 2000 welke in ons dorp heeft plaatsgevonden onder genot met 

koffie en vlaai. Daarna werd het gezelschap in 2 groepen gesplitst en onder deskundige begeleiding kregen wij uitgebreide 

informatie over de uitgestalde attributen. Tegen 16.30 uur werd deze middag afgesloten en keerden de deelnemers met een 

voldaan gevoel huiswaarts.   
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19.Jeu de Boules-toernooi tussen leden KBO en JdBC op vrijdag 21 oktober 2022   

Op vrijdag 21 oktober vond het traditionele toernooi plaats voor de leden van de KBO en JdBC en hiervoor hadden zich  

21 leden van de KBO/JdBC en 5 leden van de KBO opgegeven. Om 13.30 uur werd het startsein gegeven en na 2 partijen  

kregen de deelnemers koffie met vlaai aangeboden van onze vereniging en daarna werd nog 1 partij gespeeld.  

Tegen 16.30 uur kon toernooileider Piet de eindstand opmaken t.w. 1e Joke Bouten (3-22), 2e Nellie Coenen (3-21), 3e Jan 

van Soest (3-20) en 4e Marian Bruijnen (3-12) en winnaars kregen als prijs 1 fles uitgereikt. 

Beide verenigingen kijken met veel genoegen terug op dit geslaagde toernooi ! 

 

20. Filmmiddag in soos ’t Paedje op maandag 21 november 2022 

Op maandag 21 november 2022 had het Bestuur een filmmiddag  ingepland voor de leden en dit was een vervolg over de 

eerdere vertoonde films over Baarlo en het betrof hier een film over de jaren 1960 – 1965 welke was opgenomen onder de 

supervisie van Fanfare Eendracht. 

De zaal zat goed vol met 50 leden en velen aanwezigen konden volop genieten van de mooie momenten van inmiddels 

vervlogen tijden welke niet meer zullen terugkeren. 

 

21. Gezellige jaarafsluiting voor de vrijwilligers op zaterdag 17 december 2022 

Als dankbetuiging voor de inzet van de vrijwilligers van de vereniging het afgelopen jaar vond op zaterdagmorgen 17 

december de traditionele jaarafsluiting plaats in soos ’t Paedje. Na een dankwoord en enkele mededelingen door 

voorzitter Tiny konden de vrijwilligers onder genot van koffie en een stuk kerstbrood lekker bijkletsen over de 

ontwikkelingen binnen de vereniging en andere zaken.  

Tegen 12.30 uur werd deze bijeenkomst afgesloten met een leuke attentie en de beste wensen namens de KBO voor het 

nieuwe jaar!  

 

22. Bloemschikken (kerststuk) op maandag 19 december 2022    

Het traditionele kerststuk maken vond plaats op maandag 19 december 2022 en hiervoor hadden zich 15 dames opgegeven 

en onder leiding van Martha Wilmer werd weer een mooi kerststuk gemaakt. 

Hierna was er nog een gezellig samenzijn onder genot van een kop koffie en stuk kerstbrood en eenieder ging met een 

tevreden gevoel huiswaarts.  

 

Slotopmerking  
Het Bestuur kijkt terug op drie zeer bewogen jaren – gezien de coronaperikelen – waardoor het programma van activiteiten 

volledig op zijn kop werd gezet en men nooit wist of iets kon doorgaan maar gelukkig is dit inmiddels achterhaald en 

kunnen we weer alles organiseren voor onze leden en dit stemt ons hoopvol voor 2023 en we gaan er vol tegenaan. 

Verder heb ik  aan het Bestuur recentelijk kenbaar gemaakt  dat ik in  de ledenvergadering van 14 maart 2023 mijn functie 

als secretaris wil neerleggen en dat er gezocht moest worden naar een opvolger. 

Ik heb deze taak gedurende de periode 2007 t/m 2023 vervuld en het lijkt mij zinvol om na 16 jaar vervanging te komen 

door een persoon met nieuwe ideeën want dit zal de vereniging ten goede komen bij het opzetten van nieuwe plannen en 

door  dit besluit is het de laatste keer dat ik dit jaarverslag 2020 -2022  mag presenteren.  

Beste leden hartelijk dank dat ik deze functie heb mogen uitvoeren gedurende vele jaren met heel veel plezier.  

Ook mijn mede bestuursleden en oud bestuursleden - welke ik de afgelopen 16 jaar heb mogen meemaken - mijn grote 

dank voor de prettige samenwerking welke ik heb mogen ondervinden tijdens de uitvoering van mijn werkzaamheden. 

Als laatste een woord van dank aan oud-voorzitter Truus  en de huidige voorzitter Tiny voor de prettige samenwerking 

onder jullie leiding kon ik steeds  op jullie terugvallen bij problemen en advies over bepaalde zaken. 

Momenteel  kijk ik met heel veel genoegen terug op de mooie jaren die ik voor deze vereniging heb mogen inzetten  en nu 

breekt er een nieuwe periode in mijn leven aan en krijg ik meer tijd voor andere zaken zoals fietsen of bijwonen van het 

jeugdvoetballen van mijn kleinkinderen, bijwonen wedstrijden Baarlo I, tennissen en jeu de boulen. 

Ik wilde afsluiten met woord van  dank aan eenieder waarmee ik te maken heb gehad gedurende de afgelopen 16 jaar en 

kijk hier met heel veel plezier op terug. 

Het gaat jullie goed en de vereniging een succesvol 2023 en volgende jaren toegewenst. 

Hartelijk dank ! 

 

 

Baarlo, 2 maart 2023  

 

De Secretaris, 

Herman Stevens       
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