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ALGEMENE LEDENVERGADERING PVGE Aalst-Waalre en Valkenswaard 
woensdag 28 april 2021, aanvang 14.00 uur (inloggen 13.30 uur) 

online via ZOOM 
 

In verband met de coronamaatregelen wordt deze ledenvergadering online via uw computer gehouden. 
U kunt zich uiterlijk 26 april voor deze vergadering van tevoren aanmelden. U krijgt dan instructies en een 

code waarmee u op 28 april vanaf 13:30 uur met uw computer kunt inloggen via ZOOM. 
De vergadering begint om 14.00 uur. 

Wilt u stemmen? Download dan het stemformulier en stuur het ingevuld uiterlijk 26 april op naar de secretaris 
via e-mail secretariaat@pvge-awv.nl of per post naar De Vrieshof 6, 5581 TW Waalre 

 

AGENDA 
 
 

De vergaderstukken en het stemformulier voor deze vergadering zijn vanaf 1 april te lezen/downloaden via 
onze website:  www.pvge-awv.nl 

Klik daar op de tab ‘De vereniging’ en dan op ‘Algemene Ledenvergadering’. 

 

 

 
1. Opening van de vergadering en vaststelling van de agenda. 
 
2. Mededelingen. 
 
3. Goedkeuring verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 19 februari 2020.  

 
4. Secretarieel jaarverslag over het jaar 2020. 
 
5. Financiën    

5.1  Financieel jaarverslag 2020 
5.2  Verslag Kascontrolecommissie 
5.3  Benoeming nieuwe Kascontrolecommissie 
5.4  Voorstel begroting 2021 

 
6. Bestuursverkiezing.   .    [aangepaste versie] 

Aftredend volgens rooster zijn Eric Ideler en Frans Segers.  
Frans Segers is beschikbaar voor herbenoeming. Eric Ideler is vanwege aanstaande verhuizing niet 
meer beschikbaar voor herbenoeming.  
Kandidaat-bestuurslid is Mies Mermans. 
Het bestuur stelt voor Frans Segers en Mies Mermans te (her)benoemen voor een periode van drie jaar.  
Andere kandidaten kunnen zich tot één week voor de vergadering melden bij de secretaris. 
 

7. Vertegenwoordiging van onze afdeling   .    [aangepaste versie] 
7.1  Verslag afgevaardigden Verenigingsraad over de VR-vergaderingen in 2020 
7.2 Het bestuur stelt voor om Truus van de Vorstenbosch als opvolger van Eric Ideler te benoemen als 

afgevaardigde naar de Verenigingsraad. Tegenkandidaten kunnen zich melden bij de secretaris. 
7.3  Vertegenwoordiging van de vereniging in lokale organen 

 
8. Wijziging Huishoudelijk Reglement van de PVGE Aalst-Waalre en Valkenswaard. 

Vorig jaar zijn onze statuten gewijzigd. Wat nog resteert is het daarbij aanpassen van het Huishoudelijk 
Reglement. 
Het bestuur stelt u voor het Huishoudelijk Reglement van de PVGE Aalst-Waalre en Valkenswaard te 
wijzigen en nu opnieuw vast te stellen. Het concept van het voorgestelde Huishoudelijk Reglement is 
beschikbaar via onze website vanaf 1 april. 
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9. Activiteiten 

9.1  Evenementencommissie 
9.2 Commissie Kunst & Cultuur 
9.3  Commissie Reizen  
9.4  Trefpunt 
9.5  Aandacht zieken en oudere leden, HUBA, koffie-/borreluurtje, zondagmiddagwandelingetje 
9.6 Clubs 

 
10.  Rondvraag –  u wordt verzocht uw vragen tevoren schriftelijk in te dienen bij de secretaris, zodat het 

bestuur zich kan voorbereiden op een goede beantwoording. 
 
11.  Sluiting van de vergadering. 
 
 

 

Toelichting m.b.t. de Algemene Ledenvergadering 
 
De Seniorenvereniging PVGE Aalst-Waalre en Valkenswaard (PVGE-AWV) houdt elk jaar in het voorjaar een 
algemene ledenvergadering (ALV) waarin we terugblikken op het afgelopen jaar en de plannen voor het 
nieuwe jaar toelichten. Tevens benoemen we dan nieuwe bestuursleden en leggen we de financiën aan u 
voor. En na afloop van die vergadering hebben we een leuke activiteit.  
 
Meestal is die ALV halverwege februari, maar door de coronaperikelen hebben we de vergadering nu 
verschoven naar woensdag 28 april 14:00 uur. 
Helaas verhinderen de coronamaatregelen dat we met een grote groep mensen bijeenkomen. Een leuke 
activiteit na afloop van de vergadering zit er - naar het zich nu laat aanzien - in april ook nog steeds niet in. 
In plaats daarvan houden we een schriftelijke stemronde en een online bijeenkomst die elk PVGE-AWV lid 
thuis vanachter de computer of tablet kan meemaken.  
 
Hoe werkt dit precies? 
U kunt vanaf 1 april via onze website (www.pvge-awv.nl) de vergaderstukken voor de vergadering bekijken en 
downloaden. Daar zit ook een stembiljet bij, waarmee u uw stem kunt uitbrengen. Ook kunt u op dat formulier 
een vraag stellen voor de rondvraag. 
U kunt het stemformulier downloaden en via de computer invullen. Na het invullen stuurt u het formulier naar 
secretariaat@pvge-awv.nl. U kunt het formulier ook uitprinten, invullen en dan per post opsturen naar 
secretariaat PVGE-AWV, De Vrieshof 6, 5581 TW Waalre. 
Het formulier moet binnen zijn op maandag 26 april. 
Kunt u geen gebruik van internet maken, dan kunt u de vergaderstukken en stemformulier ook tot 26 april 
ophalen bij het secretariaat.  
 
Online Algemene Ledenvergadering via ZOOM 
Omdat we geen fysieke bijeenkomst kunnen organiseren zullen we de ALV online via de computer houden. 
De leden die dat wensen kunnen via het computerprogramma ZOOM met hun eigen computer vanaf thuis aan 
de vergadering deelnemen. 
U kunt zich daarvoor tot 26 april aanmelden via secretariaat@pvge-awv.nl 
U ontvangt dan tijdig een instructie hoe ZOOM te gebruiken, inclusief de toegangscode voor de ZOOM-sessie 
van deze vergadering. 
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 (agendapunt 3) 
(Concept) Verslag van de Algemene Ledenvergadering  

van de PVGE Aalst-Waalre en Valkenswaard 
d.d. 19 februari 2020 in het AD-gebouw te Aalst-Waalre 

__________________________________________________________________________ 
Dit verslag behoeft nog goedkeuring door de Algemene Ledenvergadering van 28 april 2021 

 
1. OPENING EN VASTSTELLING VAN DE AGENDA 

Om 13.30 uur opent voorzitter Jos Ossevoort de vergadering en verwelkomt de 90 aanwezige leden. Hij vraagt een 

minuut stilte ter nagedachtenis aan de leden die ons in 2019 zijn ontvallen.  

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

2. MEDEDELINGEN  

Er is van een aantal leden een afzegging ontvangen. 

3. VERSLAG ALV d.d. 20 FEBRUARI 2019  

Dit verslag wordt, onder dankzegging aan de notulist, goedgekeurd. 

4. SECRETARIEEL JAARVERSLAG 2019 

• Het aantal leden was per 1 januari 2020 1114 inclusief gastleden; 606 in Aalst-Waalre, 411 in Valkenswaard en 

97 in andere gemeentes. Per 1 januari 2019 hadden we totaal 1126 leden, dus we zijn in ledenaantal iets 

gezakt. 

• 2019 was ons zevende lustrumjaar, vandaar dat een aantal van onze normale evenementen wat feestelijker 

aangekleed werd, zoals de vrijwilligersbijeenkomst en de zomerbijeenkomst. 

• In ons werkplan voor 2019 was een punt met hoge prioriteit het starten van een nieuwe activiteit. De 

zondagmiddagwandeling vanuit Bosherberg Harba Lorifa, met nazit – opgezet door Truus van de Vorstenbosch 

– is de perfecte invulling van dit werkplanpunt. Ook voor 2020 is het opstarten van nieuwe activiteiten nog een 

bestuurswens die onze gezamenlijke aandacht vraagt. 

• De geïntroduceerde NieuwsFLITS! heeft zijn nut al enige malen bewezen. 

• De eerste acties tot samenwerking met andere ouderenbonden zijn begonnen. 

• Onze afdeling doet actief mee met de coördinerende belangenbehartiging instituten, de SRW in Aalst-Waalre 

en het SBV in Valkenswaard. 

• De ledenwerfactie 2019: in april twee nieuwsbrieven per adres met het verzoek/de aansporing om het extra 

exemplaar door te geven aan mogelijk nieuwe leden (familie, buren, vrienden), wordt dit jaar herhaald. 

• Ook in 2019 hebben wij als afdeling actief meegedaan met de Seniorenmarkt in Valkenswaard. 

• De 90+ leden ontvingen weer ons zeer gewaardeerde kerstpakket. 

 

5. FINANCIËN  

• Buiten de genoemde extra lustrumuitgaven voor de vrijwilligers- en de zomerbijeenkomst, was de Nieuwsbrief 

duurder dan begroot door het grotere aantal pagina’s. 

• De Commissie Reizen heeft in 2019 zeer goed gedraaid. Voor 2020 is het streven voor zowel Reizen als Kunst 

& Cultuur om budgetneutraal te plannen, dus inkomsten en uitgaven in balans te houden. 

• De clubactie van de Rabobank (Rabo ClubSupport) was voor ons zeer succesvol; dank aan de leden die 

hieraan meegewerkt hebben. 

• Op de voorgestelde begroting zijn de kosten pessimistisch opgenomen. Het geplande tekort per 31.12.2020 

van ruim € 2.000,--  zal waarschijnlijk meevallen. Indien dat niet het geval is, dan zullen we moeten overleggen 

of de hoge bijdrage van € 10,-- aan elke clublid vanaf 2021 gehandhaafd kan blijven. 

• De Kascontrolecommissie (Frits Kunnen en Tineke de Pooter) rapporteert dat de financiële situatie en de 

toestand van de vereniging goed en gezond is en stelt voor bestuur en penningmeester decharge te verlenen,  

hetgeen met applaus gebeurt. De nieuwe Kascontrolecommissie bestaat uit Tineke de Pooter en Jan Mermans 

met als reserve Ger van den Broek. 

• De begroting wordt goedgekeurd; de contributie blijft ongewijzigd. 
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6. VERTEGENWOORDIGINGEN 

• In de nieuwe organisatievorm mag elke PVGE-afdeling maximaal 3 afgevaardigden benoemen voor de 

Verenigingsraad. De vergadering is akkoord met het drietal Eric Ideler, Ton Kivits en Peter Oolbekkink. 

• Wij hebben vertegenwoordigers in: 

-  het Verenigingsbestuur:  Jos Ossevoort 

-  de Stichting SeniorenBelang Valkenswaard:  Frans Segers 

-  de Seniorenraad Waalre:  Jos Ossevoort 

-  de diverse commissies van de hoofdvereniging (vakspecialisten) 

 

7. STATUTENWIJZIGING AFDELING 

In de ALV van vorig jaar heeft Eric Ideler de nieuwe structuur van de PVGE uitgelegd en gesteld dat dit impliceert 

dat de afdelings- en de hoofdverenigingsstatuten hieraan moeten worden aangepast. In 2019 is hier hard aan 

gewerkt en nieuwe conceptstatuten liggen nu ter instemming voor. De vergadering stemt unaniem in met de 

wijziging van onze afdelingsstatuten. Alle afdelingen hebben na wijziging dezelfde statuten. In de Verenigingsraad 

van april wordt gestemd over de statuten van de hoofdvereniging waarna de notaris alles officieel zal maken. 

 

8. ACTIVITEITEN ZONDER CLUBVERBAND 

Onze commissies zorgen voor veel activiteiten waarvan de leden veelvuldig en dankbaar gebruikmaken. Langs 

deze weg bedanken we alle commissieleden. Hun programma’s worden aangekondigd in onze onvolprezen 

Nieuwsbrief plus nu ook in de NieuwsFLITS! en op onze website. 

 Commissie Evenementen: Hans de Pooter en Reinier Schipper organiseren, samen met het bestuur, de grote 

bijeenkomsten. 

 Commissie Kunst & Cultuur: Leo Brabander, Bep Broekhuijse, Piet Setz, Henk de Moree en Therese 

Hanneman. 

 Commissie Reizen: Truus van de Vorstenbosch, Will Balemans,  Maria van Hauwe en Mies Mermans. 

 Commissie Trefpunt: Maria Bijsterveld, Cissy van de Hoef, Diny van Kemenade, Corine de Moree, Henk de 

Moree, Gerry Mutsers, Ria Smits, Fien Wegter, Nelleke Tops en als coördinator Peter Oolbekkink. 

 Aandacht zieke en oudere leden: coördinatie Tineke de Pooter, Mieke van der Meeren, Nelleke Tops, Riet 

Boonstra, Corine de Moree. 

 Hulp bij belastingaangifte (HUBA): Gerrit van der Leest, Lou Doorakkers. 

 Borreluurtje: Diny van Kemenade. 

 Zondagmiddagwandelingetje: Wil van de Vorstenbosch. 

 Verder verzorgen onze vrijwilligers de Nieuwsbrief en de NieuwsFLITS!, de ledenadministratie en het 

onderhoud van onze website. 

 

9. ACTIVITEITEN IN CLUBVERBAND  

Onder coördinatie van Frans Meeuwsen: biljarten, bridgen, fietsen, handwerken, jeu de boules, nordic walking, 

tennissen, wandelen. 

Plannen of ideeën voor nieuwe activiteiten worden zeer op prijs gesteld. 

 

10. BESTUURSVERKIEZING  

Bij acclamatie wordt Ton Kivits herbenoemd en Peter Oolbekkink benoemd. 

 

11. LID VAN VERDIENSTE  

Riet Boonstra neemt afscheid na vele bestuursjaren voor hoofdvereniging en onze afdeling. De vergadering is het 

van harte eens met het voorstel om Riet te benoemen tot lid van verdienste; speld, oorkonde en bloemen worden 

haar door de voorzitter overhandigd. 

 

12. RONDVRAAG  

Er zijn geen vragen. 

 

13. SLUITING  

Om 14.30 uur sluit voorzitter Jos Ossevoort een rustige, plezierige vergadering. 
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Na de, als altijd geanimeerde, pauze konden wij genieten van de muzikale virtuositeit van harpiste Inge Frimout en 

fluitiste Mariël van den Bos, samen het Duo SPHINX. 

Na mooie stukken uit het meer klassieke en eigen repertoire volgden nog twee eigentijdse nummers met zang, het 

laatste zelfs met ritmische begeleiding door onze eigen leden. 

Afsluiting met een hapje en een drankje.  
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Bestuursleden  PVGE Aalst-Waalre en Valkenswaard 

 
 

Gedurende het verslagjaar 2020 was de samenstelling van het bestuur als volgt:  
  
Voorzitter: 
Dhr. J.G.J.M. (Jos) Ossevoort Alsemlaan 48 (040) 2214276 
 5582 CN Waalre  voorzitter@pvge-awv.nl 
 

Secretaris: 
Dhr. E.C.C. (Eric) Ideler   De Vrieshof 6 (040) 2520497 
 5581 TW Waalre secretariaat@pvge-awv.nl 
 
Penningmeester: 
Dhr. A.J.A.M. (Ton) Kivits Pastoor v.d. Heijdenstr. 5 (040) 2213879 
 5583 TL Waalre penningmeester@pvge-awv.nl 
 
bestuurslid 
Mw. M.T. (Riet) Boonstra-Gunneman (040) 2213758 riet.boonstra@kpnmail.nl 
(bestuurslid tot 19 februari 2020)   
 
bestuurslid/notulist: 
Dhr. J.J. (Jos) Nieuwenhuis (040) 2215385 nieuwenhuis247@gmail.com 
 
bestuurslid 
Dhr. P.J. (Peter) Oolbekkink (040) 2214527 peter.oolbekkink@gmail.com 
(bestuurslid vanaf 19 februari 2020)   
 
bestuurslid  
Dhr. F.P.A.(Frans) Segers (040) 2017214 fpasegers@onsbrabantnet.nl 
 
bestuurslid 
Mw. G.M. (Truus) v.d. Vorstenbosch-Schut (040) 2215140 truusvdv@gmail.com 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ledenadministratie PVGE Aalst-Waalre en Valkenswaard: 
Dhr. W.J. (Will) Balemans (040) 2213382  ledenadministratie@pvge-awv.nl 
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                           Secretarieel jaarverslag 2020                       (agendapunt 4) 
over de bestuurlijke activiteiten PVGE Aalst-Waalre en Valkenswaard 

 

Leden - ledenadministratie 
 

Aan het begin van dit verslagjaar telde de PVGE Aalst-Waalre en Valkenswaard 1081 afdelingsleden en 33 
gastleden (samen 1114).  
In de loop van 2020 zijn er diverse mutaties geweest als gevolg van opzeggingen en aanmeldingen. Sommige 
mutaties, zoals overlijden, zijn ons soms laat bekend vanwege de strenge privacyrichtlijn die verhindert dat 
gemeentes of pensioenfondsen ons informeren over overleden leden. Daardoor kan het exacte aantal leden 
na correctie soms iets verschillen. 
Op 1 januari 2021 was de stand 1059 eigen leden en 29 gastleden (samen 1088). We zijn dus in 2020 met 26 
leden gedaald.  
De gemiddelde leeftijd van de leden is in dit verslagjaar gestegen van 79 jaar + 2 maand (per 1 januari 2020) 
naar 79 jaar + 9 maanden per 1 januari 2021.   
De 1088 (gast)leden wonen in Aalst-Waalre (589), in Valkenswaard (399) en in andere gemeenten (100).  

Secretariaat 
 

Verslaglegging van de bestuursvergaderingen, de algemene ledenvergaderingen en het bijhouden van de 
actie- en besluitenlijsten is de taak van de notulist. De overige taken van het secretariaat worden door de 
secretaris verzorgd. In 2020 was de heer Jos Nieuwenhuis de notulist en de heer Eric Ideler de secretaris.  

Evenementen in 2020 
 

De Evenementencommissie bestond in 2020 uit de volgende personen: 
Hans de Pooter en Reinier Schipper. Ton Kivits deed de coördinatie vanuit het bestuur. 
Was 2019 een bijzonder jaar voor de Evenementencommissie omdat wij toen 35 jaar bestonden, het jaar 2020 
was ook bijzonder, maar dan om de inmiddels bekende reden: het coronavirus.  
De ALV kon gelukkig nog doorgaan met een activiteit, maar alle plannen voor een zomerbijeenkomst moesten 
in de ijskast. Met volle moed is nog geprobeerd een najaarsbijeenkomst te organiseren, maar daar stak 
corona één dag van tevoren een stokje voor. Jammer, maar we zijn hoopvol voor 2021! 
 

ALV 19 februari 2020 
De Algemene Ledenvergadering vond plaats in het AD-gebouw in Aalst-Waalre. Er waren 90 leden aanwezig. 
Bestuurslid en penningmeester Ton Kivits werd herbenoemd voor een nieuwe periode van 3 jaar. Peter 
Oolbekkink trad als nieuw bestuurslid toe tot het bestuur. 
Riet Boonstra trad af. Zij werd vanwege haar voortreffelijke bijdrage aan onze vereniging benoemd tot lid van 
verdienste. 
Voor de verdere details van de vergadering: zie het verslag van de ALV. 
Na het officiële gedeelte van de vergadering en een pauze konden wij genieten van de muzikale virtuositeit 
van harpiste Inge Frimout en fluitiste Mariël van den Bos, samen het Duo Sphinx. Daarna konden de 
aanwezigen, zoals gebruikelijk, nog napraten onder het genot van een hapje en een drankje. 
 

Zomerbijeenkomst 2020 
Kon dit jaar niet georganiseerd worden.  
 

Najaarsbijeenkomst 30 september 2020 
Omdat de zomerbijeenkomst niet door kon gaan, hadden we u graag willen trakteren op een heerlijke 
filmmiddag in De Hofnar op 30 september. Alles was in kannen en kruiken, u had massaal ingetekend, maar 
precies één dag van tevoren kwam het kabinet met extra maatregelen en moesten we het toch afblazen. Erg 
jammer, maar hopelijk kan het over een tijdje alsnog en kunt u dan genieten van de schitterende film ‘De 
Beentjes van Sint Hildegard’, of een andere film. 
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Belangrijke bestuursactiviteiten 
 

Werkplan 
2020 was voor de PVGE een beroerd jaar, net als bij vele andere verenigingen. Het coronavirus gooide roet in 
het eten. Vele activiteiten konden geen doorgaan vinden. 
Ook 2021 is vooralsnog een moeilijk jaar. Niet alleen zitten we nog met het coronavirus, maar de meeste 
leden zijn ook huiverig om mee te doen met eventuele op te starten activiteiten. 
Wel zijn we bezig met het formeren van kleine groepjes mensen met een bepaalde hobby. En ook proberen 
we in de Nieuwsbrief nieuwe rubrieken aan te bieden. Ondanks dat het moeilijk is, zetten we door. 
Wat kunnen we verder doen? 
We blijven u informeren met onze Nieuwsbrief en nieuwsFLITS! En mochten activiteiten weer opgestart 
worden, dan laten we dit zo snel mogelijk weten. Het is nu eenmaal een bijzonder vreemde periode, waarin 
een werkplan niet zoveel zegt. 
 

Attentie vrijwilligers 
Woensdag 8 januari 2020 was de jaarlijkse Nieuwjaarsborrel voor de vrijwilligers van onze vereniging met hun 
partner. Het werd een gezellige middag met 81 personen, opgeluisterd door de hapjes en de drankjes van de 
Trefpunt-organisatie. De deelnemers werden ook getrakteerd op een quiz waarin hun algemene kennis danig 
op de proef gesteld werd. 
 

Introductie nieuwe leden 
Op woensdag 18 maart 2020 stonden wij klaar voor de jaarlijkse kennismakingsbijeenkomst voor de nieuwe 
leden. Helaas, het coronavirus sloeg toe, waardoor we genoodzaakt waren de introductie af te gelasten.  
  

Seniorenmarkt Valkenswaard 
De Seniorenmarkt in Valkenswaard is in 2020 niet doorgegaan i.v.m. corona. 
 

Belangenbehartiging: algemeen 
Wij zouden de jaarvergadering van de Federatie van Philips Verenigingen van Gepensioneerden (FPVG) 
hebben bijgewoond. Door corona kon die vergadering echter niet doorgaan. Door deelname van de FPVG in 
de Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden (KNVG) worden de belangen van alle 
gepensioneerden behartigd. Er zijn plannen om de structuur van de FPVG te veranderen. Meer daarover in 
2021. 
 
Belangenbehartiging: Stichting Seniorenraad Waalre (SRW) 
De doelstelling van de Stichting Seniorenraad Waalre is de belangen te behartigen van de senioren uit de 
gemeente Waalre door het geven van gevraagd en ongevraagd advies. Het afgelopen jaar heeft de SRW zich 
nog steeds beziggehouden met het rapport ‘Gezondheid verbindt in de gemeente Waalre’, maar ook met het 
rapport ‘Eenzaamheid en gezondheid in Waalre’. De SRW heeft een aantal kanttekeningen geplaatst bij deze 
rapporten en aangereikt aan de gemeente.  
De SRW heeft ook een studie gemaakt over de klankbordgroepen en daarnaast wordt het beleid van de 
gemeente Waalre bekeken op het gebied van wonen. 
Verder is aan bod gekomen de personele invulling van de SRW, die nog verder invulling behoeft. 
 
Blijvend onder de aandacht van de SRW zijn de volgende onderwerpen: 
- Fysiek en psychisch geweld jegens ouderen 
- Armoede 
- Eenzaamheid 
- Veiligheid 
- Dementie 
 
Dit afgelopen jaar is de SRW slechts enkele keren bijeengekomen, omdat de meeste leden alleen fysiek 
wilden vergaderen. Daarnaast is ook op het gemeentehuis het werk van de SRW wat blijven liggen. 
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Belangenbehartiging: Stichting SeniorenBelang Valkenswaard (SBV)  
Stichting SeniorenBelang Valkenswaard zet zich in voor alle senioren in Valkenswaard. Het SBV is door de 
gemeente Valkenswaard bij convenant erkend als gespreksorgaan dat gevraagd en ongevraagd advies geeft 
op het terrein van het ouderenbeleid in deze gemeente. In het bestuur zijn de drie plaatselijke KBO-afdelingen 
en de PVGE vertegenwoordigd. Namens de PVGE heeft Frans Segers zitting in dit overlegorgaan. 
Ook voor het SBV waren de gevolgen van corona groot. Van de maandelijkse vergaderingen vervielen er drie 
als gevolg van lockdown-maatregelen. In een ‘normaal jaar’ heeft het SBV veel contacten met en input vanuit 
andere organisaties. Maar de meeste organisaties waren ook lamgelegd door corona of hadden hun 
activiteiten verminderd (de Adviesraad Sociaal Domein hief zichzelf op). Het regelmatige overleg met de 
gemeente ging wel door. Besproken werd onder meer het project Wonen met Zorg. Door Onderzoeksbureau 
Companen wordt daarvoor een toekomstvisie voorbereid. In de begeleidingsgroep zijn twee leden van het 
SBV opgenomen, onder wie Frans Segers. Ook aan de orde kwamen de uitvoering van de WMO en de 
subsidie voor de cliëntondersteuner. 
De Seniorenmarkt, normaal gehouden in september, kon – gegeven de omstandigheden –  niet doorgaan. 
 
Kerstpakketten  
Dit jaar hebben wij 73 leden van 90 jaar en ouder in Aalst-Waalre en Valkenswaard verblijd met een 
kerstpakket. 
Ook hebben wij aan 85 vrijwilligers een kerstpakket uitgereikt. In normale tijden zouden we alle vrijwilligers 
uitgenodigd hebben op de nieuwjaarsborrel van januari 2021, maar corona gooide roet in het eten. Vandaar 
het kerstpakket aan de vrijwilligers die met hun gewaardeerde inzet onze vereniging draaiende houden. 
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(agendapunt 5) 
 

Financieel jaarverslag 2020 en begroting 2021 
PVGE Aalst-Waalre en Valkenswaard 

 

 
In voorgaande Jaren hebben mijn voorgangers en ondergetekende altijd het financieel jaarverslag toegelicht 
tijdens de ALV. De corona pandemie heeft het afgelopen jaar veel van onze activiteiten verlamd en ook het 
komende jaar zullen, zeker het eerste halfjaar, geen grotere bijeenkomsten plaats vinden. Dus dit jaar geen 
ALV op de gebruikelijke wijze en dus ook geen mondelinge toelichting op het financieel jaarverslag. Vandaar 
deze korte toelichting. De gedetailleerde cijfers worden t.z.t. in de on-line ALV getoond. 
 
Jaarrekening 2020. 
Zoals eerder vermeld heeft corona onze activiteiten sterk ingeperkt, wat onder andere te zien is aan het aantal 
facturen dat ik heb moeten verwerken, dat was nog geen vijfde gedeelte van andere jaren. 

• Aan de inkomsten kant ontvingen we in 2020 €1.371 meer dan begroot. Voornamelijk omdat het 
ledental beter op peil bleef dan begroot, we een corona subsidie van de gemeente mochten 
ontvangen van €350 en de Raboclubsupport actie meer dan verwacht opbracht. 

• Aan de uitgave kant hebben we als gevolg van het beperkt aantal activiteiten ca €5.600 minder 
uitgegeven dan begroot. Vooral het niet doorgaan van de voor-, najaar- en kennismaking bijeenkomst 
die voor €3.750 begroot stonden was daar debet aan. 

Samen met het niet doorgaan van Trefpunt, reis en beperkte club activiteiten was onze uitgave kant €5.646 
minder dan begroot. 
Wel hadden we dit jaar een grotere uitgave aan kerstpakketten. Andere jaren ontvingen alle 90-plussers een 
kerstpakket. Dit jaar hebben we besloten om bij al onze vrijwilligers ook een kerstpakket te bezorgen, 
aangezien de vrijwilligers bijeenkomst van 2021 niet door kan gaan. 
Ook dit jaar reserveren we €1.000 voor een toekomstig lustrum en voor de clubs wordt 25% van de in 2020 
niet gebruikte subsidie overgeheveld naar 2021.  
De begroting 2020 liet een negatief saldo zien van €2.304, zodat we in 2020 een overschot van €4.713,08 
(=1.371 + 5.646 – 2.304) aan ons vermogen kunnen toevoegen. Als bestuur hebben we wel afgesproken dat 
er in de begroting van 2021 een extra bedrag van €4.000 uit ons vermogen wordt opgenomen voor nog nader 
te bepalen “Corona reparatie” activiteiten. 
 
Begroting 2021 
We hebben ervoor gekozen om de begroting 2021 gelijk te laten aan die van 2020, met als enige aanpassing 
dat er geen bedrag voor de vrijwilligers bijeenkomst is gereserveerd. Het verwacht negatief saldo zal voor 
2021 dan €1804 bedragen. 
 
Ton Kivits 
Penningmeester PVGE-AWV 
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(agendapunt 7) 
 

Leden Verenigingsraad vanuit PVGE Aalst-Waalre en Valkenswaard 
 

 

Verenigingsraad (VR) 

 
Onderstaande afgevaardigden zijn sinds juli 2020 lid van de Verenigingsraad van de PVGE Koepel (voorheen: 
‘Hoofdvereniging’):      
 

Dhr. E.C.C. (Eric) Ideler  (040) 2520497 eric@ideler.nl 
Dhr. A.J.A.M. (Ton) Kivits (040) 2213879 ton.kivits1951@gmail.com 
Dhr. P.J. (Peter) Oolbekkink (040) 2214527 peter.oolbekkink@gmail.com 
 
 
Verslag afgevaardigden Verenigingsraad over de VR-vergaderingen in 2020 (zie agendapunt 7) 
 
De Verenigingsraad (VR) kan gezien worden als de algemene ledenvergadering van de PVGE Koepel waarin 
onze lidvereniging vertegenwoordigd is door afgevaardigden die door de Algemene Ledenvergadering van 
onze vereniging gekozen worden.  
Tot juli 2020 konden wij 5 leden afvaardigen naar de VR. Na de statutenwijziging van juli werd dat aantal 
teruggebracht naar 3. 
 
Door de coronaperikelen kwam de Verenigingsraad in 2020 niet fysiek bijeen.  
Omdat er een belangrijke beslissing genomen moest worden over het wijzigen van de statuten van de PVGE 
hoofdvereniging is er in juni een schriftelijke vergadering gehouden, waarbij elke afgevaardigde zijn stem 
m.b.t. de statutenwijziging per e-mail kon uitbrengen. 
De schriftelijke vergadering van de VR besloot de voorgestelde wijzigingen aan te brengen, zodat de notaris 
op 16 juli 2020 de nieuwe statuten voor de PVGE Hoofvereniging (nu genoemd: ‘PVGE Koepel’) en de nieuwe 
statuten voor alle lidverenigingen kon passeren. 
 

  



 

 

 
 pagina 15 van 26   ALV 28 april 2021 

(agendapunt 8) 

VOORSTEL TOT WIJZIGING HUISHOUDELIJK REGLEMENT  

 
Op de agenda van onze Algemene Ledenvergadering staat het onderwerp ‘wijziging Huishoudelijk 
Reglement’. In de vorige ALV heeft u toestemming gegeven voor het wijzigen van de statuten van onze 
vereniging.  
Deze statutenwijziging is door de notaris geëffectueerd op 16 juli 2020. 
 
Ons Huishoudelijk Reglement (HR) was toen nog niet aangepast aan de nieuwe statuten.  
Inmiddels heeft de Statutencommissie van de PVGE Koepel een voorstel gemaakt voor het nieuwe HR. 
Uitgangspunt is dat het HR van alle lidverenigingen zoveel mogelijk aan elkaar gelijk is, zodat het makkelijker 
wordt om binnen de PVGE Koepel met elkaar te harmoniëren. 
 

De integrale tekst van het voorgestelde nieuwe Huishoudelijk Reglement van de PVGE Aalst-Waalre en 
Valkenswaard staat hieronder en kunt u ook terugvinden op onze website (www.pvge-awv.nl) bij de 
vergaderstukken.  Op de website kunt u ook de tekst bekijken van het huidige - nog te wijzigen - HR en van de 
nu geldende statuten. 
 
U wordt gevraagd akkoord te gaan met wijziging/hernieuwd vaststellen van het Huishoudelijk Reglement van 
de PVGE Aalst-Waalre en Valkenswaard, zoals hieronder gepresenteerd. 
 

CONCEPT-HUISHOUDELIJK REGLEMENT    
SENIORENVERENIGING AALST-WAALRE EN VALKENSWAARD 
 
Werkgebied 
Artikel 1 
1.  Het werkgebied van de Seniorenvereniging PVGE Aalst-Waalre en Valkenswaard, waarop de 

vereniging haar activiteiten focust, zijn de volgende gemeenten: 
Aalst-Waalre en Valkenswaard. 

2. De vereniging is opgericht op 17 mei 2006. 
 
Lidmaatschap 
Artikel 2 
1. Aanvraag voor het lidmaatschap kan uitsluitend geschieden door inlevering van een volledig 

ingevuld aanmeldingsformulier bij het secretariaat van de (koepel)vereniging PVGE. Dit kan zowel 
schriftelijk als via de website van de PVGE. 

2. Het lidmaatschap wordt geacht te zijn ingegaan met ingang van de maand van aanmelding nadat 
aan de eerste contributieverplichting voor het lopende verenigingsjaar is voldaan. 

3. Aan leden wordt na ontvangst van de contributie een lidmaatschapskaart verstrekt welke bij het 
gebruik van de faciliteiten van de vereniging moet kunnen worden getoond. 

4. Een beëindiging van het lidmaatschap moet schriftelijk worden gemeld aan het bestuur of de 
ledenadministratie van de vereniging, rekening houdend met het bepaalde in artikel 6 van de 
statuten. 

 
Contributie 
Artikel 3 
1. Nieuwe leden zijn de jaarlijkse contributie verschuldigd vanaf de eerste van de maand waarin men 

zich aangemeld heeft. 
2. Bij aanmelding gedurende het boekjaar kan een door het bestuur te bepalen eenmalige korting 

gegeven worden op de contributie van dat boekjaar. 
3. Mocht het lidmaatschap beëindigd worden voor het einde van een boekjaar, dan blijft de volledige 

contributie voor dat boekjaar verschuldigd.  
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Bestuur 
Artikel 4 
1. De voorzitter leidt de vergaderingen en houdt toezicht op de naleving van de statuten en het 

huishoudelijk reglement. Bij ontstentenis van de voorzitter wordt zijn/haar taak waargenomen door 
- indien aanwezig - de vicevoorzitter en anders voorziet de vergadering daarin zelve. 

2. De penningmeester is belast met het beheer van de gelden van de vereniging alsmede met de 
afwikkeling van de geldelijke verplichtingen. De penningmeester verzorgt de boekhouding en de 
administratie die betrekking heeft op de financiële zaken van de vereniging. 

3. Het dagelijks bestuur: 

- wordt gevormd door tenminste de voorzitter, de secretaris en de penningmeester; 

- is belast met de voorbereiding en de uitvoering van de besluiten van het bestuur; 

- is bevoegd tot alle handelingen die met het oog op de uitoefening van deze taak nodig en 
gewenst worden geacht; 

- brengt verslag uit en legt verantwoording af aan het bestuur over de verrichte activiteiten; 
4. Voor de bestuursleden wordt een rooster van aftreden vastgelegd.  
5. Kandidaat-bestuursleden kunnen als aspirant-bestuurslid worden toegelaten. Zij hebben in 

bestuursaangelegenheden een raadgevende stem. 
6. Bestuursleden krijgen de kosten die zij voor de vereniging moeten maken vergoed. 
 
Algemene ledenvergadering 
Artikel 5 
1. Tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering wordt tenminste: 

- door het bestuur het verslag over de gang van zaken in de vereniging, de balans en staat van 
baten en lasten met toelichting ter goedkeuring voorgelegd; 

- het beleidsplan, het werkplan met de taakverdeling van bestuurders en vrijwilligers en de 
begroting voor het lopende verenigingsjaar vastgesteld; 

- voorzien in vacatures die in het bestuur ontstaan of zijn ontstaan; 

- voorzien in vacatures die in de Verenigingsraad ontstaan of zijn ontstaan. De leden worden 
benoemd door de ALV voor ten hoogste drie jaar. Daarna zijn zij volgens een vast te stellen 
rooster van aftreden herkiesbaar. Men kan zich ten hoogste tweemaal herkiesbaar stellen. 

- verslag uitgebracht door de Kascontrolecommissie volgens artikel 12 van de statuten. 
2. Oproep en agenda voor een algemene ledenvergadering: 

- De oproep voor een algemene ledenvergadering - waarin plaats, tijdstip en agenda worden 
vermeld - wordt tenminste acht dagen vóór de vergadering naar alle leden gezonden. 

- Stukken die betrekking hebben op de vergadering worden tenminste één week vóór de datum 
van de vergadering op een voor de leden toegankelijke plaats ter inzage gelegd. 

 
Activiteiten 
Artikel 6 
1. De vereniging kan besluiten in reglementen of protocollen nadere richtlijnen vast te stellen voor 

activiteiten van de vereniging.  
2. Deelname aan activiteiten van de vereniging is voor eigen risico van de betrokkenen. 
3.  PVGE-leden van andere PVGE-verenigingen hebben toegang tot de activiteiten van deze PVGE-

vereniging. Voor deelname aan de activiteiten kunnen extra voorwaarden gesteld worden door het 
bestuur.  

 
Lid van verdienste 
Artikel 7 
Op voorstel van het bestuur kan de algemene ledenvergadering een lid wegens zijn bijzondere verdiensten 
voor de vereniging benoemen tot lid van verdienste. Richtlijnen voor de criteria en de wijze van voordracht 
kunnen in een protocol nader vastgesteld worden.  
 
(conceptversie 1 december 2020, vast te stellen in de ALV van de vereniging op 28 april 2021) 
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WERKPLAN PVGE Aalst-Waalre en Valkenswaard 
januari 2021 

 

 
De coronaperikelen hebben belemmerend gewerkt op onze plannen voor 2020. Daarom herhalen wij deze 
plannen voor 2021, in de hoop dat we ze dan beter kunnen uitvoeren.  

Het werkplan omvat de volgende aandachtsgebieden: 

1. Eigen initiatief van leden stimuleren 
Leden stimuleren eigen initiatieven te ontplooien. Condities scheppen waarbinnen het aantrekkelijk is 
actief te zijn en nieuwe activiteiten op te starten.  
Concreet doel voor 2020 (geldt ook voor 2021 en de volgende jaren): het realiseren van ten minste één 
nieuwe club/activiteit per jaar. 

2. Public Relations en nieuwe leden 
Een effectieve PR is van essentieel belang om onze naamsbekendheid en activiteiten bekend te maken bij 
onze leden, onze potentiële leden en bij andere betrokkenen. 
Ook in 2021 gaan wij door met de extra aandacht voor PR, met als speerpunt het verhogen van het aantal 
leden. 

3. Bevorderen van elektronische communicatie door de leden 
Het bevorderen van elektronische communicatie heeft tot doel om niet buitengesloten te worden in een 
wereld waar steeds meer informatie- en communicatieprocessen via het internet lopen. Onze 
communicatie verloopt steeds vaker ook via e-mail en internet; stimuleren van het gebruik hiervan door 
(oudere) leden is een belangrijk aandachtspunt.  

4. Aandacht voor belangenbehartiging op lokaal niveau 
Sterke vertegenwoordiging in SBV (SeniorenBelang Valkenswaard) en SRW (Seniorenraad Waalre).  
Zorgen voor een sterke achterban voor de vertegenwoordigers. Belangenbehartiging moet gebaseerd zijn 
op deskundigheid. Wij onderkennen het belang van gezamenlijk optrekken van de ouderenbonden in het 
overleg met de gemeentelijke instanties. 

5. Samenwerken met andere lokale seniorenverenigingen 
Samenwerking met andere seniorenverenigingen zal positief worden benaderd. Te denken valt aan 
activiteiten die vanwege de schaalgrootte of impact alleen samen met de andere seniorenverenigingen 
uitvoerbaar is. 

6. Bevorderen continuïteit van bestuur en vereniging 
De continuïteit van de afdeling wordt mede bepaald door de kwaliteit van het bestuur en de actieve 
vrijwilligers. Regelmatig contact met de leden moet leiden tot een terugkoppeling van wat leeft onder de 
leden en tevens een ontdekking van potentiële kandidaten voor coach- en/of bestuursfuncties.  
Het aantrekken van jongere leden is van essentieel belang voor de continuïteit van de vereniging en voor 
het werven van nieuwe vrijwilligers.  
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PR & Communicatie 

 

Coördinatie: dhr. Eric Ideler, (040) 2520497  secretariaat@pvge-awv.nl 
 

Voor onze vereniging is Public Relations & Communicatie een belangrijk onderwerp, cruciaal voor alle 
contacten, zowel met onze leden als ‘naar buiten’. 
Ten aanzien van public relations geldt dit voor iedere verschijningsvorm van onze vereniging. 
 

➢ Nieuwsbrief: 
Samenstelling en redactie:   
   redactie + aanleveren kopij:   redactie@pvge-awv.nl 
   opmaak:  dhr. Jacques Gelens 
   bezorging:  dhr. Paul Compen 
 

De Nieuwsbrief is het mededelingenblad van onze vereniging, dat dit jaar wederom vijfmaal verschenen is. 
De huidige vorm is een groot succes en heeft een professionele uitstraling.  
We hebben een officiële redactie die alle kopij verzamelt, zo nodig corrigeert en doorstuurt naar Jacques 
Gelens. Ook dit jaar weer een compliment voor hem voor de opmaak en een woord van dank aan Paul 
Compen, die met de bezorgers ervoor zorgt dat onze leden ook in coronatijd binnen de gemeentegrenzen 
van Aalst, Waalre en Valkenswaard de Nieuwsbrief thuis in de bus krijgen. 
Leden buiten de gemeentegrenzen kunnen kiezen: toezenden per e-mail of (tegen portovergoeding) per 
post. 
 

➢ Website: 
   contact:  webmaster@pvge-awv.nl       website:  www.pvge-awv.nl 
   webredacteur:  dhr. Will Balemans  
 

Het voornaamste doel van onze website is het bieden van een unieke en aantrekkelijke plaats met actuele 
informatie waar alles over onze afdeling geconcentreerd aanwezig is.  
 

➢ NieuwsFLITS!: 
In 2020 is er per e-mail 15 maal een nieuwsFLITS! gestuurd naar alle leden van wie wij een e-mailadres 
hebben. We sturen die nieuwsFLITS! voor dringende berichten als aanvulling op de reguliere ‘papieren’ 
Nieuwsbrief en de website. 
 

➢ E-mail: 
Een groeiend aantal van onze leden beschikt inmiddels over e-mail. Zij zijn daarmee veel sneller te 
bereiken dan met te wachten op de papieren Nieuwsbrief, die maar 5 keer per jaar verschijnt. Op dit 
moment wordt via e-mail 77% van onze leden bereikt. 
 

➢ Folder:      
We hebben een folder ontwikkeld met alle contactgegevens handig op één gevouwen A4. Deze folder 
verspreiden we in maart met de Nieuwsbrief en leggen we ter inzage op openbare plaatsen. 
 

➢ Sociale media: 
Steeds meer senioren raken bekend met ‘sociale media’. Het heeft dus zin om ook deze kanalen te 
benutten voor het verstrekken van informatie en het communiceren met onze leden. Facebook is zo’n 
populair communicatiemiddel. Vooralsnog heeft onze afdeling geen eigen Facebook-kanaal maar liften wij 
mee op het Facebook-kanaal van de koepel: https://www.facebook.com/pvge.koepel. 
 

  

mailto:jacqueshersbach@gmail.com
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Activiteiten zonder clubverband 
 

Voor deelname aan de meeste van deze activiteiten is het (gast)lidmaatschap van de PVGE-AWV verplicht! 

Aandacht voor zieken en oudere leden 
   Coördinatie: mw. Tineke de Pooter, Waalre,  (040) 2218298,  hans.en.tineke@planet.nl 
   mw. Mieke van der Meeren, Valkenswaard,  (040) 2046439 
   mw. Nelleke Tops, Valkenswaard,  (040) 2047174 
   mw. Will van der Vorm, Waalre,  (040) 2114151 
   mw. Truus van de Vorstenbosch, Waalre,  (040) 2215140 
 

Het jaar 2020 is weer achter de rug. Het is een vreemd jaar geweest. Corona stak de kop op. In maart kwam 
er een intelligente lockdown. Heel veel activiteiten werden gestopt. Ook van onze vereniging hebben leden 
corona gehad. Veel later werd dit pas vernomen; jammer is dat toch. Vandaar een vraag aan u allen: bel of 
mail de coördinator wanneer u of een ander PVGE-lid ziek is of een operatie moet ondergaan. U wordt dan 
verblijd met een leuke kaart. Dit jaar zijn 94 kaarten gestuurd aan de 90-jarigen en diegenen die al ouder dan 
90 jaar zijn. Een van onze gastleden is in 2020 zelfs 100 jaar geworden.  
Ook staat er een klein telefoonteam voor u klaar, als luisterend oor. Als u een vraag heeft, uw verhaal kwijt 
wilt, zich zorgen maakt over iemand anders of gewoon weer eens een PVGE-lid wilt spreken, dan kunt u een 
beroep doen op de leden van dit team. Zij willen u graag te woord staan. 
 

Belastingservice Ouderenbonden (HUBA – HUlp bij BelastingAangifte) 
   Coördinatie: dhr. Gerrit van der Leest,  (040) 2230540,   gvdleest@gmail.com 
 

Leden van de PVGE kunnen hulp krijgen bij het invullen van de Aangifte Inkomstenbelasting en bij het 
aanvragen van Zorgtoeslag en Huurtoeslag, indien zij aan bepaalde voorwaarden voldoen (zie website en 
Nieuwsbrief van februari). In 2020 waren er twee belastinginvullers actief voor onze afdeling: Lou Doorakkers 
en Gerrit van der Leest. Zij hebben van 1 maart tot 1 september ongeveer vijftig belastingaangiften verzorgd 
en vragen over huur- en zorgtoeslag beantwoord. Dit jaar is door corona wat anders gelopen dan andere 
jaren. Vanaf begin april waren huisbezoeken niet meer toegestaan. De Belastingdienst verleende aan 
iedereen die een machtiging had gegeven automatisch uitstel tot 1 september 2020. Een deel van de 
aangiftes konden we via telefonisch contact afwerken, de rest werd in juli en augustus tijdens huisbezoeken 
ingevuld. In de loop van het jaar werden ook vragen beantwoord over belastingaanslagen en 
toeslagbeschikkingen. 
 

Koffie-/borreluurtje:  

Contactpersoon: 
   mw. T. van de Vorstenbosch,  (040) 2215140,   truusvdv@gmail.com  
 

Het maandelijkse koffie-/borreluurtje vindt iedere derde vrijdag van de maand plaats in Bosherberg Harba 
Lorifa, Heerkensdreef 20 in Valkenswaard (achter zwembad De Wedert ). De bijeenkomst duurt van 14.30 tot 
16.30 uur. 
We hebben in 2020 in januari en februari het borreluurtje gehouden in ’t Oude Wandelpark, Eindhovenseweg 
264 in Valkenswaard. Daarna hebben we in juni, juli, augustus en september deze middag doorgebracht op 
het terras van onze nieuwe locatie Bosherberg Harba Lorifa. De opkomst was 15-20 personen. Door de 
coronamaatregelen was er geen koffie-/borreluurtje in de overige maanden. 
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Kunst & Cultuur: 

Contactpersonen: 
   dhr. Leo Brabander,  (040) 20153 87,  lbrabander@onsmail.nl 
   mw. Bep Broekhuijse-Steegers,  (040) 2010980,  bep.broekhuijse@onsbrabantnet.nl 
   dhr. Piet Setz,  (040) 201 58 35,  p.setz@kpnmail.nl 
   mw. Therese Hanneman-Woltgens,  (040) 2012165, therese.hanneman-woltgens@planet.nl 
   dhr. Henk de Moree  t/m september 2020,  hecodemoree@hotmail.com 
 

Zondag 2 februari –  Utrecht: Tivoli-Vredenburg 
In de prachtig gerestaureerde zaal van architect Herman Hertzberger speelde het Nederlands Philharmonisch 
Orkest, onder leiding van dirigent Marc Albrecht en met Christian Tetzlaff als solist, Beethovens Vioolconcert 
en de Sinfonia Domestica van Richard Strauss. Emanuel Overbeeke leidt het concert in. 

Aantal aanmeldingen: 83 
Aantal deelnemers: 50 
Recensie: Prachtig concert. De reis naar huis voerde langs Zaltbommel, waar wij in restaurant De 
Verdraagzaamheid, ooit gebouwd als Heeren Sociëteit voor leden van alle vooraanstaande families uit 
Zaltbommel, aanzaten aan het diner.  

 
Dinsdag 29 september en vrijdag 2 oktober – Valkenswaard: Nederlands Steendrukmuseum 
Tentoonstelling “Mucha”, meester van de Art Nouveau. 

Aantal aanmeldingen: 78. 
Aantal deelnemers: twee maal 20. Een derde bezoek moest worden geannuleerd. 
Recensie: Na de koffie met vlaai kregen we een lezing van conservator Lisette Almering-Strik. Zij 
vertelde boeiend en onderhoudend over zijn leven en werk. 
Na de lezing begeleidde Lisette ons naar het museum en gaf uitleg bij de schilderijen en foto’s. Hulde 
aan de spreekster, aan haar man Ton voor de verzorging van de techniek en de fotografie en aan de 
PVGE voor de perfecte organisatie van deze activiteit in Coronatijd. 

 

Afgelopen jaar zaten wij allemaal in ons eigen schuitje en wij voeren maanden over hetzelfde onberekenbare 
water. Wij konden ervaren hoe contacten fragiel werden en hoe lastig het was om even op een mooi plekje 
aan te leggen om op adem te komen en de geest te verfrissen. En wij weten hoe plannen en beloftevolle 
perspectieven betrekkelijk worden. 
Een reis naar Brussel moest twee maal worden geannuleerd. Van de tentoonstelling ‘Mucha’ in het 
Steendrukmuseum hebben twee groepen van 20 personen kunnen genieten; een derde bezoek werd te 
risicovol.  
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Reizen: 
Contactpersonen: 
Centraal contact:  reizen@pvge-awv.nl 
Middaguitstapjes: mw. Will Balemans-Fasen,  (040) 2213382,  w.balemans@xs4all.nl 
Busreizen: mw. Mies Mermans-van Doormalen,  (040) 2042536,  miesmermans@gmail.com 

    mw. Truus van de Vorstenbosch-Schut,  (040) 2215140,  truusvdv@gmail.com 
Lid:  mw. Maria Van Hauwe-van Seggelen,  (040) 2016618,  jrmvanhauwe@onsbrabantnet.nl 
 

Activiteiten: 
6 februari:  Vooruitblik reizen in De Pracht 79 personen 
13 februari:  Middaguitstapje, DAF Museum 24 personen 
26 maart:  dagreis Keukenhof – afgelast i.v.m. corona 
3 t/m 10 mei:  8-daagse reis Duitsland - Thüringen - Schmalkalden – afgelast 
17 juni:  dagreis Garderen zandsculpturen –  afgelast 
19 t/m 26 juli: nieuwe datum 8-daagse reis Duitsland -Thüringen- Schmalkalden – afgelast 
6 augustus:  dagtocht Dordrecht – afgelast 
24 t/m 28 augustus:   5-daagse reis Frankrijk - Vallei van de Loire – afgelast 
28 september t/m 2 oktober:  5-daagse reis Twente - Ootmarsum – afgelast 
22 oktober:   dagreis Eifel met Vulcaanexpress – afgelast 
 
Culinaire reizen:       
9 september:   culinaire reis Spanje bij Harba Lorifa 24 personen 
16 september:   culinaire reis Italië bij Harba Lorifa 25 personen 
 

Trefpunt: 

Contactpersoon:  
   dhr. Peter Oolbekkink,  (040) 2214527,  peter.oolbekkink@gmail.com 
 

Op 27 februari is het eerste en ook tevens laatste Trefpunt georganiseerd. De bijeenkomst was met 48 
personen goed bezocht. Helaas, toen kwam Covid-19, waardoor de volgende bijeenkomsten moesten worden 
afgelast.  
Na de zomervakantie is het laatste Trefpunt van 12 november nog georganiseerd, maar dit moest helaas door 
de tweede golf besmettingen ook worden afgelast. 
 
Door bij binnenkomst te vragen uit welke gemeente de bezoekers kwamen, kon gesteld worden, dat ongeveer 
de ene helft uit Waalre en de andere helft uit Valkenswaard afkomstig is.  
Na de lezing was er een gezellige nazit in de foyer van de kerk. Hiervan is door veel bezoekers 
gebruikgemaakt. Tegen sluitingstijd moesten de laatste aanwezigen gevraagd worden om naar huis te gaan. 
 

Zondagmiddagwandelingetje:  

Contactpersoon: 
   dhr. Wil van de Vorstenbosch,  (040) 2215140,   wivo39@gmail.com 
 

Op iedere laatste zondag van de maand wordt er een boswandelingetje georganiseerd van maximaal 3 km. 
Door de coronamaatregelen hebben we niet op alle zondagen na de wandeling kunnen genieten van een 
gezellig samenzijn en een drankje in de bosherberg. 
In het begin van het jaar wandelden we met een groep van maar liefst 38 personen. Door de lockdown lag het 
gemiddelde aantal deelnemers op ongeveer 12 per wandeling. Het wandelingetje in rustig tempo vertrekt 
steeds om 13.30 uur vanaf Bosherberg Harba Lorifa, Heerkensdreef 20 in Valkenswaard. 
  

mailto:th.vandegoor@hetnet.nl
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Activiteiten in clubverband 
 

Voor deelname aan deze activiteiten is het (gast)lidmaatschap van de PVGE-AWV verplicht! 
 

Activiteitencoördinator:  
  in 2020:  dhr. Frans Meeuwsen,  (040) 2040413,  frans.adele@gmail.com 
  vanaf 2021:  dhr. Peter Oolbekkink,  (040) 2214527,  peter.oolbekkink@gmail.com 
 
Gedurende het verslagjaar 2020 waren binnen onze vereniging de volgende activiteitenclubs actief: 

Biljarten: 

Contactpersoon/coach: 
   dhr. Rob Westerhof,  06-10035893,  robwesterhof@yahoo.com 
 

Het jaar 2020 stond in het teken van de onzekerheid van wel of niet te kunnen spelen in Het Klooster en van 
corona. 
Het was snel duidelijk dat de afspraken welke de gemeente had gemaakt met de nieuwe eigenaren van Het 
Klooster onduidelijk en in de uitvoering onhaalbaar waren. In de zomer werd daarom verhuisd naar 
Zalencentrum De Graver in Valkenswaard. Hier speelden wij met veel genoegen op de maandagmiddag, tot 
wij hoorden dat dit centrum dichtging. Het ledental is dit jaar verder gestegen, maar het jaarlijkse 
kampioenschap in november kon helaas niet gespeeld worden. Wij gaan op zoek naar de volgende 
biljartplaats waar dan ook de gezelligheid weer hoogtij kan vieren. 
 

Bridgen vrijdagmiddag: 

Contactpersoon/coach:  
   dhr. Herman Jonker,  (040) 2212635,  herman.d.jonker@planet.nl 
 

Vanwege corona is in 2020 maar korte tijd gebridged.  
Na 6 maart werden de activiteiten gestaakt.  
Het ledental is wederom iets afgenomen tot 17 personen en er werd aan 3 of 4 tafels gespeeld. 
 

Fietsen: 

Contactpersoon/coach: 
   coach 2020: dhr. Paul Compen,  (040) 2216087,  paulcompen43@gmail.com 
   coach vanaf 2021: dhr. Jan Mermans,  06-38830597,  j.mermans@onsbrabantnet.nl 

 
Op donderdag 12 maart 2020 begonnen we het seizoen met de voorjaarsbijeenkomst in de kantine van SV 
Valkenswaard. Er waren 26 personen aanwezig (sommige leden hadden afgezegd i.v.m. corona). 
Na het gebak werd de bijeenkomst door Paul en Jan in vlot tempo afgewerkt. Er waren geen zware 
agendapunten en er was dus ook weinig discussie. 
Nogmaals werd een beroep gedaan op nog een extra coach, zodat Paul na 18 seizoenen het coachschap 
over kan geven aan Jan. 
Er werd besloten om in de loop van 2020 weer bij De Graver te gaan eten en de afsluiting weer in de kantine 
van Sportvereniging Valkenswaard te houden. 
Om 11.30 uur werd de bijeenkomst gesloten. Paul en Jan wensten iedereen wel thuis en spraken de hoop uit 
dat het seizoen zonder coronaproblemen zou kunnen verlopen. 
 

Corona viel echter erg tegen en sloeg zelfs heftig toe en ontregelde veel in 2020. 
In de maanden april, mei en juni werd niet gefietst vanwege de getroffen maatregelen. 
In juli werd weer geprobeerd om in twee kleine groepjes de tochten te hervatten. 
Een route werd die maand op twee dagen gereden in kleine groepjes (i.v.m. de geldende beperkingen). 
Er werd gezocht naar een picknickplaats waar 1,5 meter afstand gehouden kon worden en die was er. 

mailto:frans.adele@gmail.com
mailto:frans.adele@gmail.com
mailto:robwesterhof@yahoo.com
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In Oerle gepicknickt, daarna naar Hoogcasteren en vervolgens langs Landgoed Biestheuvel waar alles op 1,5 
meter stond op het terras. 
De twee groepjes bestonden uit 10 tot 20 personen.  
De geldende maatregelen werden goed in acht genomen. 
 
Daarom werd in augustus weer volgens dezelfde methode gereden. Mooie tocht over de hei die prachtig in 
bloei was. 
We hadden de picknick in Gastel bij de jeu de boulesclub en de kapel. 
Daarna langs Eetcafe Zomerhof en ook daar was alles op afstand. Het was er goed toeven met mooi weer. 
Vervolgens richting Belgische grens en kort daarvoor via Grensweg en Malpie weer terug naar het eindpunt. 
 
In september weer tweemaal dezelfde route gereden, met kleine groepjes naar de Strabrechtse Heide en de 
Lieropsche Heide. Picknick gehouden bij de Plaetse, op de plankiers. Daarna naar Camping de Sprink waar 
we het terras voor onszelf hadden en waar het erg gezellig was. 
Weer was alles goed verlopen en hadden we goed weer. 
 
In oktober hadden we een kleine route voor ’s middags gepland zonder picknick. 
We zouden een wat uitgebreidere cafépauze hebben bij Brasserie Gezellig in Leende, met koffie, gebak en 
wat drinken. Hierbij waren ook leden uitgenodigd die niet konden of wilden fietsen. 
Deze middag zou Paul afscheid nemen en het stokje als coach overdragen aan Jan Mermans. 
Helaas gooiden nieuwe coronamaatregelen en de zeer slechte weersvooruitzichten roet in het eten en hebben 
we de beide tochten afgelast. 
Hiermede kwam ons fietsseizoen eerder ten einde dan verwacht. 
 
We hebben door corona een jaar gehad waarin we nooit van tevoren zeker waren wat er wel en niet kon. 
Enkele leden waren ook huiverig om mee te fietsen, om zeker niet besmet te raken. 
Het is ons niet bekend dat fietsers een besmetting hebben opgelopen. We nemen aan dat we het goed 
aangepakt hebben. 
Ook ons jaarlijks etentje kon geen doorgang vinden. 
Toch kunnen we terugzien op een niet geheel mislukt seizoen, waarin onze leden toch mooie tochten hebben 
kunnen maken en er sociale contacten waren. 
Paul heeft inmiddels alles overgedragen aan Jan en zal officieel in de voorjaarsbijeenkomst afscheid nemen, 
maar blijft wel fietsen en wil, indien dit nodig mocht zijn, nog ondersteuning geven. 
 
Hopelijk zal het fietsen in 2021 op de normale manier weer mogelijk zijn.  
Vanaf april 2021 zijn de dagen al vastgesteld en we hopen ook de voorjaarsvergadering, etentje en de 
afsluiting op de gebruikelijke wijze te kunnen houden.  
 
We gaan 2021 starten met 54 leden. Dit zijn twee leden minder dan bij de start van 2020. Helaas hebben we 
van twee leden door hun overlijden afscheid moeten nemen, te weten Jan Dorrestijn en Simon Heijmans. De 
andere mutaties (opzeggingen en aanmeldingen) waren in evenwicht.  
 

Handwerken: 

Contactpersoon/coach:  
   in 2020: mw. Jeanne Sanders-Daems,  (040) 2213497 
   vanaf 2021: mw. Brigitte Steppé-Chevance,  (040)-2070015,   brigitte.steppe@onsbrabantnet.nl 
 

Buiten de vakantie, om de twee weken, handwerken we op woensdagochtend in De Pracht.  
Dit was, in verband met corona, afgelopen jaar jammer genoeg niet altijd mogelijk. 
Handwerken zoals haken, breien, borduren en zelfs verstelwerk wordt dan gedaan. 
Het is een hechte en gezellige club. Wel zouden we meer leden willen hebben. 
Kom eens vrijblijvend kijken! 
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Jeu de boules  

Contactpersoon/coach:  
   mw. Thea Beijersbergen van Henegouwen,  (040) 2217269,  theabvh@gmail.com 
 

Op dinsdag 3 maart zijn wij bij elkaar gekomen in De Pracht. 
Het was een fijn weerzien. Vol enthousiasme zijn we gestart. 
 
Helaas, kort daarna ging De Pracht op slot, wat betekende, dat wij niet meer speelden. 
Voor korte tijd???? Was dat maar waar. 
 
Ondertussen kwam het bericht, dat Simon ernstig ziek was.  
Helaas is hij op 10 juni overleden. 
 
Op 1 september zijn wij weer voorzichtig gestart, met inachtneming van de coronaregels. 
Op 27 oktober 2020 stopten wij met het boulen. Er waren te veel leden die het, vanwege nieuwe 
coronamaatregelen, lieten afweten. 
 

Nordic Walking  

Contactpersoon/coach:  
   dhr. Frans Meeuwsen,  (040) 2040413,   frans.adele@gmail.com 
 

Bij de start in januari had iedereen er ontzettend veel zin in om na al die feestdagen weer eens lekker te 
kunnen uitwaaien. In het wandelschema van 2020 stond een honderdtal wandelingen gepland door de 
prachtige omgeving van Valkenswaard; ruim voldoende om eenieder aan zijn/haar trekken te laten komen.  
De maanden januari en februari verliepen voorspoedig met mooie tochten, vertrekkend vanaf Bosherberg 
Harba Lorifa door de bossen o.a. richting Meertjesven en Langven. 
Begin maart brak het coronavirus uit en werden we genoodzaakt onze activiteit stil te leggen tot eind mei. 
Begin juni was het weer toegestaan in groepsverband te wandelen, mits we ons aan een aantal strenge regels 
zouden houden om zo besmetting te voorkomen. We liepen opnieuw een aantal tochten met als vertrekpunt 
Harba Lorifa en een aantal in het Leenderbos.  
Tot begin augustus ging dit goed, maar toen nam het aantal besmettingen weer dusdanig toe, dat we onze 
activiteit opnieuw moesten staken. In de maanden september, oktober en november bleef de 
besmettingsgraad dusdanig hoog, dat we blij mogen zijn als we in het voorjaar van 2021 onze activiteit weer 
kunnen hervatten. 
 

Tennissen: 

Contactpersoon/coach: 
   mw. Wil Drop,  (040) 2215781,  wil.drop@kpnmail.nl  
   ass.coach:  dhr. Louis van der Weerden,  (040) 2213962,  l.v.d.weerden@mijnplinq.nl 
 

Het zomerseizoen zou op woensdag 1 april starten op een baan van de Genneper Parken in Eindhoven, maar 
i.v.m. met Covid-19 was dit niet mogelijk. Pas op 9 mei kregen wij weer groen licht. Er mocht alleen gesingeld 
worden. Gelukkig werd dit een week later weer veranderd en mochten we weer dubbelen. 
We speelden van 10.00 - 12.00 uur, op baan 3. 
Afgezien van een paar regendagen hebben we de rest van het zomerseizoen fijn kunnen tennissen. 
 
Het begin van het seizoen hadden we nog 7 leden, maar tot ons verdriet hebben wij van één van onze leden, 
Simon Heijmans, afscheid moeten nemen. Wij missen hem zeer. 
Ons ledenbestand is nu dus maar 6 personen. Nieuwe leden zijn van harte welkom. 
 

mailto:frans.adele@gmail.com
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Wandelen: 

Contactpersonen/coaches:  
   dhr. Wim Rosink,  (040) 2015510,  wbrosink@onsbrabantnet.nl 
   dhr. Ger van den Broek,  (040) 2219117,  ghmvandenbroek@planet.nl  
 

De wandelgroep startte in 2020 met 53 leden en op dit moment zijn er 58 leden.  
Wegens de coronapandemie hebben we de wandelingen natuurlijk aan moeten passen en was het aantal 
wandelaars per wandeling lager. Vanaf juni hebben we de wandelingen zo georganiseerd dat we het 
carpoolen lieten vervallen en de deelnemers dus op eigen gelegenheid naar het vertrekpunt gingen. Deze 
vertrekpunten waren bij een horecagelegenheid, afwisselend rond Waalre en Valkenswaard,  met voldoende 
parkeergelegenheid en na afloop gingen we daar koffiedrinken. Bij de meeste wandelingen was er een route 
van ongeveer 8 km en een kortere van ongeveer 5,5 km. In april, mei en november zijn de wandelingen in 
verband met horecasluiting niet doorgegaan. 
 
De wandelingen: 
Op 9 maart hebben we de enige wandeling van het geplande programma gelopen, bij Stevensbergen tussen 
Luyksgestel en Weebosch. Een mooie wandeling met afwisselend landschap van bos, heide en enkele 
heuveltjes. 16 leden namen deel. 
De wandelingen in april en mei vervielen in verband met corona. 
Op 9 juni zijn we met 16 deelnemers vertrokken bij ‘t Brabants Genot voor een wandeling in de 
gemeentebossen van Waalre. 
Op 13 juli hebben we gewandeld in de Malpie, waarbij we met 18 deelnemers vertrokken bij de Malpie Hoeve. 
18 augustus vertrokken we met 10 deelnemers bij de pas heropende Herberg ’t Loon voor een wandeling door 
Loon en het Dommeldal. 
Met 16 deelnemers vertrokken we op 7 september vanaf Hotel Jagershorst voor een wandeling over 
Spinsterberg tot het Greveschutven. 
De laatste wandeling op 13 oktober was met 13 deelnemers vanaf de Hut van Mie Pils naar de Moerputten, de 
Engelse tuin en rond het Meeuwven. 
De wandeling in november ging ook niet door, evenals de jaarafsluiting op 8 december. 
 
Met de nodige aanpassingen konden we toch een aantal keren, binnen de regels van de coronabeperkingen, 
wandelen. Er werden over het algemeen bredere paden gekozen, zodat de afstand van 1,5 meter in acht kon 
worden gehouden. Er waren horecagelegenheden geselecteerd met ruime terrassen, zodat ook hier de 
coronaregels in acht werden genomen. 
 
Hopelijk zijn de omstandigheden in het voorjaar beter en kunnen we het programma dat voor dit jaar op de 
agenda stond gaan realiseren. 
 
  

mailto:wbrosink@onsbrabantnet.nl
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