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Samen Actief  
  

 
 
Jaarverslag 2022 PVGE Son en Breugel e.o. 
 
Algemene Ledenvergadering 
Op 11 maart 2022 vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) van onze vereniging 
plaats. 
 
Bestuur 
Jac Wismans  Voorzitter 
Jos van der Hamsvoort Penningmeester 
Gerry Henselmans Secretaris 
Monique Streur Bestuurslid Belangenbehartiging 
Thijs Wijnakker Bestuurslid PR en Communicatie 
Vacature Bestuurslid Evenementen en Reizen 
Annelies v.d. Laar- Bestuurslid Clubcoördinatie 
van den Nieuwenhuijzen 
 
Bestuursmedewerkers 
Marianne van der Putte, Individuele sociale contacten 
Fred Cox, Ledenadministratie t/m april 
Jack Schalk, Ledenadministratie vanaf mei 
Karin Gorissen, Verspreiding Nieuwsbrief 
 
PR en Communicatie 
Thijs Wijnakker, Ton Bosch en Leon Elshof, Jack Schalk (vanaf eind 2022) 
 
Commissie Evenementen en Reizen 
Henny Vredeveld, Hannie Hoekstra (t/m november), Piet de Weerdt en Gerry Henselmans 
Diana Solomos (vanaf september) 
Jac Wismans (ad hoc) 
 
Realisatie Werkplan 
Het Werkplan 2022 beschrijft de belangrijkste acties, activiteiten en aandachtspunten voor 2022. 
In 2022 was het weer mogelijk om deze zonder al te veel beperkingen uit te voeren. 
De Themamiddag Digitalisering van de Huisartsenpraktijk in het voormalige Vestzaktheater 
werd door ca. 100 PVGE-leden bijgewoond. In september vond de opening van het seizoen 
plaats in het gloednieuwe Dommelhuis. Daarbij waren ca. 120 mensen aanwezig. 
Lezingen, busreizen, excursies en clubactiviteiten zijn weer volledig opgestart. 
Nog enkele andere activiteiten en belangrijke zaken in 2022: 
- Versterking van de financiële situatie van onze vereniging door het toekennen, net als vorige 

jaren, van een subsidie door de gemeente Son en Breugel. 
- De nieuwe SeniorenRaad is op 1 januari 2022 van start gegaan. De PVGE neemt hierin 

actief deel. 
- Op 12 oktober 2022 is een introductiebijeenkomst voor nieuwe leden gehouden. 
- Geprobeerd is een nieuwe leesclub op te zetten, helaas nog zonder resultaat. 
- Als afsluiting van het jaar vond vóór Kerstmis de traditionele kerststollenactie plaats voor 

onze 85-plus-leden, mede mogelijk gemaakt dankzij de inzet van de bezorgers van onze 
Nieuwsbrieven. 

 
Ontwikkelingen Ledenbestand 
In 2022 hebben zich 29 nieuwe leden aangemeld, waren er 32 opzeggingen en zijn 26 leden 
overleden. Ons ledenbestand is dus in 2022 met 29 personen afgenomen. het aantal gastleden 
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is gelijk gebleven. Als bestuur zien we er in overleg met de clubleiders actief op toe dat alle 
clubleden lid zijn van de PVGE. 
 
In de loop van 2022 zijn de volgende leden overleden: 
de dames Coxon-Leunissen, van Dam-Henkel, Elshof-v.d. Akker, Knaven-Meershoek, 
Maussen-van Beusekom, Mulder-Tiemens, Piet-van Basten, van Reeuwijk-Wagevoort, 
Waanders-van Renssen, de Witte-van Elderen en de heren Altenburg, van Amersfoort, 
Breuning, van Dam, Gerritsen, Graven, van den Heuvel, Kalfsvel, Kerkhoff, Megens, Noldus, 
Roddeman, Swinkels, Vegter, van de Ven, Weezenberg. 
 
De volgende tabel toont het verloop van het aantal (gast-)leden en deelnemers in 2022, 
verdeeld over de diverse woonplaatsen. 
  

31 december 2021 
 

31 december 2022  
Lid Gast- 

lid 
Deel-

nemer 
Totaal 

 
Lid Gast- 

lid 
Deel- 
nemer 

Totaal 

Son en Breugel 581 5 1 587 
 

556 5 1 562 

Meierijstad  51 0 2 53 
 

 45 0 0 45 

Eindhoven   4 5 1 10 
 

  8 5 2 15 

Noord-Brabant 
overig 

  4 2 0 6 
 

  2 2 2 6 

Rest van Nederland   6 0 0 6 
 

  4 0 0 4 

Totaal 646 12 4 662 
 

615 12 5 632 

 
Lid = “gewoon” lid van PVGE S&B 
Gastlid = gastlid van een van de andere verenigingen 
Deelnemer = een (gast-)lid van een andere PVGE-vereniging die meedoet met een activiteit van S&B. 
 
De volgende tabel toont een verdeling in leeftijdsgroepen en de verdeling naar geslacht op 31 
december 2022. Vergelijking van deze cijfers met die van 2021 leert dat: 
- het aantal leden in de leeftijdscategorie 90 jaar en ouder met 14 is afgenomen; 
- in de leeftijdscategorie 80-90 jaar met 22 is afgenomen; 
- in de leeftijdscategorie 70-80 jaar met 3 is toegenomen; 
- in de leeftijdscategorie 60-70 jaar met 1 is toegenomen; 
- in de leeftijdscategorie 50-60 jaar met 1 is toegenomen; 
- in de leeftijdscategorie 59 jaar en jonger met 2 is toegenomen. 
- het percentage 80-plussers is gedaald van 57% naar 54%; 
- het percentage vrouwen in onze vereniging 59% en het percentage mannen 41% is. 

 
 Vrouwen Mannen 
90 jaar en ouder 31 27 
80 – 90 jaar 157 127 
70 – 80 jaar 149 85 
60 – 70 jaar 33 18 
59 jaar en jonger 4 1 
Totaal 374 258 

 
Overzicht van bestaande clubs 
Op 31 december 2022 waren er 19 clubs met in totaal 364 leden. 
Jammer dat we in 2022 afscheid hebben moeten nemen van 3 clubs, namelijk van de 
Genealogie-, Pubkwis- en Rikclub. Onze clubleiders hebben alles geprobeerd om de clubs te 
laten voortbestaan, maar jammer genoeg is het niet gelukt. 
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Verder heeft clubleider Kees Uppelschoten van de Jeu de boulesclub zijn functie neergelegd 
maar dat is onderling in de club opgelost. Leny Broeders heeft het clubleiderschap 
overgenomen. 
 
Naam van de club Contactpersoon Aantal leden 
Biljartclub De Sonnighe Stoters Hr. Henk Grootegoed 6 
Biljartclub De Doorstoters Hr. Ton Bosch 6 
Blijven Bewegen Hr. Ludo van Bergen 11 
ComputerGebruikersClub Hr. Arnold van den Broek a.i. 86 
De SOOS Mw. MarieAnne van Gestel 1 (28 regionaal) 
Fietsclub Hr. Herman Hendriks 39 
Fotogroep De Beleving Mw. Myriam Merks 9 
Franse Conversatieclub Hr. Aad van Reeuwijk 6 
Jeu de Boulesclub Sieserolle Mw. Leny Broeders 13 
Kookclub Hr. Piet de Weerdt 8 
Leesclub 1 Mw. Yvonne Hendriks 8 
Leesclub 2 Mw. Karin Gorissen 6 
Leesclub 3 Mw. José van Berkel 5 
Natuurwandelclub Mw. Toke Simons 31 
Nordic Walkingclub Mw. Hanny Verreck 11 
Reis- en Cultuurclub Mw. Christianne Drubbel 66 
Samen Uit Eten Club Mw. Anneke Uppelschoten 21 
Schaakclub En Passant  Hr. Peter Bodde 6 
Wandelclub 3 Mw. Corry van der Hamsvoort 26 

 
Evenementen en Reizen 
Na het moeilijke Corona-jaar 2021 was het in 2022 weer mogelijk om zonder al te veel 
beperkingen evenementen te organiseren. 
 
Dat waren: 
- Lezing “Noord- en Zuid-Vietnam” 
- Themamiddag DigiDokters i.s.m. SonenBreugelVerbindt en Medisch Centrum de Linden 
- Bezoek met rondleiding aan het DAF museum Eindhoven 
- Historische wandeling door Breugel i.s.m. Erfgoedvereniging Son en Breugel 
- Kennismakingsavond van leden t/m 70 jaar met het bestuur 
- Deelname aan de SeniorenRaad-Informatiemarkt met alle verenigingen uit Son en Breugel 
- Busreis naar Postel en Diest (België) 
- SeniorenZomerActiviteiten i.s.m. diverse verenigingen uit Son en Breugel 
- Opening seizoen 2022-2023 in het nieuwe Dommelhuis 
- Wijnproefavond 
- Lezing “Ontwikkeling van China in de 21e eeuw” 
- Busreis naar Altstadt Aken 
- Kerstbrunch in la Sonnerie 
- Kerstdiner in la Sonnerie 
 
Uit het overzicht blijkt dat waar mogelijk wordt samengewerkt met andere organisaties en 
verenigingen uit Son en Breugel. 
 
Een vertegenwoordiger van de Evenementencommissie heeft de bijeenkomsten van de Koepel-
Reiscommissie in februari en in november bijgewoond. 
De Koepelcommissie Evenementen is in 2022 niet bijeengeweest. 
 
PR en Communicatie (PR&C) 
De activiteiten van de PR- en Communicatiecommissie hebben ook in 2022 vooral in het teken 
gestaan van het informeren van onze leden en het communiceren van belangrijke onderwerpen 
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met de leden. Ook informatie aan dorpsbewoners heeft aandacht gekregen evenals die aan 
leden van andere PVGE-verenigingen. 
Daarbij is samengewerkt met verschillende organisaties in het dorp zoals de Seniorenraad, 
KBO’s, de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) en SonenBreugelVerbindt (DigiDokters). 
Berichten zoals over de gezamenlijke SeniorenZomerActiviteiten (SZA) en over algemene 
themamiddagen als “Digitalisering van de huisartsenpraktijk” op 4 mei werden samen met 
andere verenigingen opgezet. 
De website heeft intussen een nieuw jasje gekregen en wordt steeds belangrijker voor de 
nieuwsvoorziening voor leden maar ook voor niet-leden (werving leden). Nieuwe activiteiten en 
evenementen zijn daarop te vinden evenals de recente Nieuwsbrieven en Nieuwsflitsen. 
Clubs worden aangemoedigd om informatie ook op de website te plaatsen. 
 
- Voor de leden 

6 Keer is in de even maanden van 2022 een Nieuwsbrief verschenen onder redactie van de 
PR&C-commissie. Recent nieuws, actuele onderwerpen, mededelingen, clubnieuws, 
evenementen en belangbehartiging staan daarin centraal. In Son en Breugel en Meierijstad 
worden deze Nieuwsbrieven door ongeveer 20 vrijwilligers bezorgd onder leiding van  
Karin Gorissen. Enkele Nieuwsbrieven worden per post toegezonden. 
7 Nieuwsflitsen, alleen digitaal, zijn er dit jaar verschenen. Voor dringende informatie en vaak 
als herinnering aan een belangrijk evenement of activiteit.  
Ook de vernieuwde website van onze vereniging www.pvge.nl/snenbreugel/ werd zoveel 
mogelijk bijgewerkt om de leden en niet-leden van actuele informatie te voorzien. 
De leden van alle 8 PVGE-verenigingen ontvingen in de oneven maanden het 
verenigingsblad De Schouw. Er is ook een centrale PVGE website: www.pvge.nl . 

- Voor leden en niet-leden 
Via onder andere deMooiSonenBreugelKrant (MSBK) en onze vernieuwde website proberen 
we onze activiteiten zoveel mogelijk ook in het dorp onder de aandacht te brengen. Door 
samenwerking met onder andere de Seniorenraad, de KBO’s en ASD is de presentatie van 
onze vereniging in het dorp versterkt, zeker nu ook meer en meer gebruik gemaakt wordt 
van het nieuwe Infopunt in het Dommelhuis. Een gezamenlijke pagina, opgezet door de 
Seniorenraad, met medewerking van de PVGE, de KBO’s en het HOi-Huis, de zogenaamde  
“De SeniorenPagina” verschijnt nu elke 2 maanden in de MSBK. 
Ook verschillende van onze clubs publiceerden regelmatig in deMooiSonenBreugelkrant 
zoals de Fietsclub, ComputerGebruikersClub (CGC) en de Reis- en Cultuurclub. 

- Algemeen 
Intussen is en wordt er door de PR&C-commissie en het bestuur veel aandacht besteed aan 
informatie rond het thema “digitalisering”. Steeds meer informatie en organisaties zijn alleen 
nog te bereiken via internet. Acties om onze leden hier zoveel mogelijk op voor te bereiden 
werden gestart. Informatie werd o.a. gegeven rond cursussen van de DigiDokters in het 
Dommelhuis, het wekelijkse Computerspreekuur in het Dommelhuis en over de 
inloopmiddagen van onze ComputerGebruikersClub (CGC) in Braecklant. 

 
Algemene belangenbehartiging 
- Adviesraad Sociaal Domein (ASD) 

Onze vereniging wordt in de Adviesraad Sociaal Domein Son en Breugel vertegenwoordigd 
door Thijs Wijnakker. Deze raad houdt de vinger aan de pols in alle zaken die zorg en welzijn 
betreffen en is met name gericht op maatschappelijke ondersteuning, zodat alle burgers 
kunnen participeren in de samenleving van dorp en buurt en in contacten met naasten. De 
taak van de Adviesraad is het geven van gevraagd en ongevraagd advies en commentaar op 
beleidsvoorstellen van de gemeente Son en Breugel en op de wijze van uitvoering daarvan. 
Er is daartoe maandelijks overleg van het bestuur van de Adviesraad met de 
verantwoordelijke wethouders en beleidsambtenaren. Ook is er geregeld contact met de 
fracties in de Gemeenteraad, respectievelijk met de plaatselijke afdelingen van de in de 
Gemeenteraad vertegenwoordigde politieke partijen. Monique Streur was lid van de 
werkgroep minimabeleid en de werkgroep armoedebeleid. 
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- Seniorenraad 
De Seniorenraad houdt zich bezig met de belangenbehartiging van alle senioren in Son en 
Breugel en bevordert de samenwerking tussen de ouderenvereniging in ons dorp. 
Thijs Wijnakker en Jac Wismans zijn lid van het bestuur van de Seniorenraad. Binnen de 
Seniorenraad is een werkgroep opgericht op het gebied van Wonen met als taak een advies 
aan het College van B&W op te stellen waarin wordt aangegeven hoe de gemeente optimaal 
kan zorgdragen voor de huisvesting van de senioren in onze gemeente. 
Een ander initiatief van de Seniorenraad is de start van het informatie punt 
OUDERenWIJZER in het Dommelhuis. Doelstelling is bezoekers (en vooral de senioren) te 
informeren over activiteiten die in ons dorp voor senioren plaatsvinden. Daarnaast zal 
informatie gegeven worden over mogelijkheden in onze gemeente op het gebied van cultuur, 
sport, kunst en educatie. 

- Individuele belangenbehartiging 
Het jaar 2022 was een rustig jaar wat betreft de werkzaamheden van de 
cliëntondersteuners. Door de reorganisaties bij het CMD werd er geen beroep gedaan op 
de vrijwillige clientondersteuners. 
De attentie voor onze leden bij het bereiken van de leeftijd van 85, 90, 95 of 100 jaar heeft 
wel doorgang gehad. De dames Hester van Dijk, Betty van Doeland en Anneke Kauffmann 
hebben de jarigen bezocht. De organisatie van de bezoeken is in handen van  
Marianne van der Putte. 
Als enige bewaakte Monique Streur de continuïteit als vrijwillige ouderenadviseur en 
cliëntondersteuner. Er zijn verschillende huisbezoeken afgelegd in het kader van de Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo). 
In 2022 zijn 2 opfriscursussen voor cliëntondersteuners bijgewoond en 4 bijeenkomsten van 
de LEV-groep voor cliëntondersteuners van Son en Breugel. 
Het werk van de 3 vrijwillige hulpen bij belastingaangifte (HUBA’s) Leon Elshof, 
Jack Schalk en Toon Groenendaal is zeer in trek en voldoet aan een vraag binnen onze 
vereniging en gemeente. 

- Bovenlokale belangenbehartiging 
Bovenlokale belangenbehartiging betreft in het bijzonder de pensioenen. Als vereniging zijn 
we samen met de andere PVGE-verenigingen binnen de Koepel lid van de FPVG (Federatie 
van Philips Verenigingen van Gepensioneerden) die invloed op de politiek probeert uit te 
oefenen via de KNVG (Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden). Deze 
organisaties werken aan de verbetering van onze pensioenen, die ondanks de grote 
reserves in de pensioenfondsen ernstig gekort dreigen te worden. 

 
Verenigingsraad (VR) 
De VR is het hoogste orgaan van de Koepel PVGE. 3 Leden vertegenwoordigen Son en 
Breugel in de VR, namelijk: Leon Elshof, Aad van Reeuwijk en Carel Baartmans. De VR heeft in 
2022 tweemaal vergaderd, namelijk op 25 mei en 6 december. De VR heeft o.a. gesproken over 
het stoppen van de Schouw, het belang van bovenlokale belangenbehartiging en heeft het 
werkplan 2023 van de Koepel, inclusief de hoogte van de ledencontributie (die gelijk blijft) 
goedgekeurd. 
 
Financieel Jaarverslag (is separaat aangeboden) 
 
 
 
 
 
 
 
Bestuur PVGE Son en Breugel e.o., vastgesteld in de ALV van 3 maart 2023 


