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Jaarverslag 2018 
 
2018 was voor KBO Gilze een goed jaar. Het aantal leden is van 1016 naar 1021 
gegaan, peildatum 1 januari 2019. Elk jaar vallen er natuurlijk mensen af vanwege 
overlijden of verhuizen. Gelukkig komen er ook steeds nieuwe leden bij.  
 
Het bestuur is aangevuld met 3 nieuwe leden en bestaat nu uit 9 personen. Omdat 
de huidige secretaris Wim van Wezel er mee wil stoppen wordt zijn opvolger Annet 
Cleijsen ingewerkt in 2018. De afdeling clientondersteuning wordt uitgebreid met 
Joke van der Zanden en Hanneke Dobbelsteen zet zich in voor al onze uitstapjes en 
excursies.  
 
We zijn een erg actieve vereniging met wel 16 vaste clubs, die over het algemeen 
goed bezocht worden, al wil elke club er nog wel leden bij. In totaal zijn dat 380 
leden. Er is een nieuwe club bijgekomen, volksdansen in de Schakel.  
De wandel- en fietsclub en ook het eten voor alleenwonenden trekken veel 
deelnemers. De voorlichtingsmiddagen worden goed bezocht. Voor de reizen is erg 
veel belangstelling. Ook de 80+ middagen waren weer een succes. 120 Mensen 
deden hieraan mee. De activiteiten worden via een flyer aan de leden bekend 
gemaakt, door bijvoeging bij de ONS. De heer John Verhelst maakt duizenden 
kopieën, waarvoor dank. 
 
De toneelclub TIG zorgt elk jaar  voor een mooie voorstelling na afloop van de 
jaarvergadering. Dit jaar werd het stuk  “De Overkant” opgevoerd. 
De stichting OPA (Oud Papier Actie) verzorgt elk jaar een gezellige middag voor 
onze leden. Dit jaar was dat op 24 oktober met een muziekoptreden van “De Grens- 
muzikanten” en tonprater Ciske.  
 
Het succes van onze vereniging is vooral te danken aan al onze vrijwilligers, die er 
voor zorgen dat er zoveel activiteiten kunnen plaatsvinden. Het zijn er maar liefst 
104.  Ieder is op zijn manier bezig de vereniging leuk en interessant te houden. Het 
is dan ook niet meer dan normaal, dat deze in het zonnetje gezet worden af en toe. 
Er vindt jaarlijks een bodenavond plaats, een vrijwilligersavond, een avondje voor 
de besturen van alle clubs en een excursie dag voor de barmedewerkers. 
 
 



 

 

Via de website worden we op de hoogte gehouden van alle nieuws en activiteiten. 
Vooral de foto’s zijn erg in trek bij de leden om te bekijken. 
Sinds enkele maanden hebben we een nieuwe webmaster, die bezig is de site een 
nieuw jasje te geven. In de toekomst zullen we met z’n allen toch meer digitaal 
moeten gaan werken. De site wordt heel gebruiksvriendelijk gemaakt, zodat 
iedereen snel kan vinden wat hij zoekt.  
 
Het bestuur is op zoek naar nieuwe activiteiten om nog meer mensen te betrekken 
bij de vereniging. Elke maandagmiddag is er het koffiemomentje, waar je gratis een 
kop koffie kunt krijgen en nieuwe mensen kunt ontmoeten. Er wordt gezocht naar 
activiteiten die ook de wat jongere leden aanspreken. Ideeën vanuit de leden zijn 
van harte welkom. Het bestuur zal proberen deze te verwezenlijken. 
 
Reizen 2018 
 
16 januari  Seniorenexpo Veldhoven 
11 mei   Voorjaarsreis , St. De Paardenkamp en rondvaart op de Vecht. 
13 augustus  Rozenfestival Lottum 
30 augustus  Verrassingsreis , de Evenaar te Etten-Leur 
14 september Najaarsreis naar De IJsselhoeve (gladiolen en mosterd) 
 
Bingo 2018 
 
12 februari  Bingo Carnaval 
27 maart  Paasbingo 
24 april  Bingomiddag 
09 oktober  Kermisbingo 
04 december Sinterklaasbingo 
 
Voorlichtingsmiddagen 2018 
 
27 april  De Brandweer  
13 maart  Babbeltrucs (met toneelgroep) 
04 september 100 Jaar St. Franciscus , Stijn Kanters 
30 oktober  Buurtbemiddeling en WMO Clientondersteuning 
13 november  Burgemeester Jan Boelhouwer 
26 november Babbeltrucs met wijkagent, gemeente en Leystromen. 
 
 
 
 



 

 

 
Nieuw in gebouw ’t Trefpunt 
 
Automatische deuren 
Zonnepanelen 
Verlichting bestuurskamer 
Nieuwe router bestuurskamer  
 
Computerclub 2018 
 
10 Inloopmiddagen (laatste maandag van de maand) 
Er zijn enkele cursussen gegeven voor iPad en Android 
 
Gegevens Cliëntondersteuning/VOA in Gilze in 2018  
De werkgroep vrijwillige clientondersteuning vanuit de ouderenbonden binnen onze 
gemeente Gilze en Rijen, heeft in 2018 in Gilze 21 keer de ouderen bijgestaan voor 
ondersteuning thuis bij een keukentafelgesprek. In de hele gemeente 86 keer. De 
clientondersteuners werken over de gehele gemeente, samen in een team van 7 
personen. 
Door onze VOA- vrijwilliger zijn er 15 contacten geweest ofwel telefonisch of aan 
huis met de ouderen in Gilze. Er is advies gegeven of doorverwezen naar instanties 
of gewoon een luisterend oor geboden.                                                                                        
Ook is er met het VOA werk veel overlapping naar de clientondersteuner wat kan 
leiden tot een keukentafelgesprek binnen de WMO. 
 
Gegevens Ziekenbezoekgroep in 2018  
 
De 80+ alleenwonenden worden thuis bezocht door een lid van de bezoekersgroep. 
Zij nemen een kleine attentie mee en informeren hoe het met onze oudere senioren  
gaat en of er hulp nodig is.  In totaal werden in dit kader in 2018  maar liefst 146 
bezoeken gebracht. 
Aan onze zieke leden werden 85 bezoeken met een attentie gebracht. 
 
Kerstviering 2018  
Er waren 202 bezoekers in de Schakel bij de Kerstviering. Na de pauze konden we 
genieten van het toneelstuk “Herrie op de camping” door de toneelgroep uit 
Molenschot “ De Rietzangers”. 
Op de kerstdiners waren vrijdag 43 en zaterdag 65 leden aanwezig, die konden 
genieten van een heerlijk 5-gangendiner. 
 
 



 

 

Brochure voor nieuwe leden 
 
Er kwam een nieuwe versie van de brochure voor nieuwe leden, versie januari 2018.  
 
Clubs 
 
Bridge club     60 leden, spelen elke woensdagavond, deze club  
     bestond in 2018 10 jaar 
Line-dance     36 leden, dansen elke week op donderdagmorgen 
Sjoelen    13 actieve leden, spelen elke woensdagmorgen 
Gym 50+     30 leden, gymmen elke dinsdagochtend 
Derde Gymclub   20 leden gymmen elke dinsdagochtend 
Meer bewegen voor ouderen 13 leden gymmen elke dinsdagochtend 
Midgetgolf    34 leden, dinsdagmiddag van april tot oktober 
Koersbal    31 leden, spelen 3 x in de week, ma.do.vrijdag, 
Handenarbeid club   24 deelnemers op woensdagmiddag (gem. 12-15 ) 
Ouderenkoor   19 leden, zingen elke dinsdagmiddag  
Biljarten    29 leden spelen bijna elke dag 
Eten voor alleenwonenden 237 leden zijn mee gaan eten in diverse restaurants 
Fietsclub    346 deelnemers in 13 keer fietsen 
Natuurwandelingen   35 leden elke 3de donderdag van de maand  
Volksdansen    20 leden, elke maandagavond 
Toneelclub    17 leden, elke dinsdagochtend, deze club bestond in 
     2018 35 jaar   
 
Het bestuur hoopt op deze voet door te gaan en liefst nog uit te breiden met meer 
leden en ook meer activiteiten.  
Zijn er wensen van uw kant of hebt u belangstelling het bestuur te ondersteunen, 
of nieuwe activiteiten mee te organiseren, u bent van harte welkom. U kunt zich ten 
alle tijden richten tot een van de bestuursleden of u aanmelden via 
kbogilze@gmail.com  
 
Bestuur KBO 
afdeling Gilze 
 
 
 


