
Jaarverslag 2019 van de Seniorenvereniging Asten en Ommel 

Samenstelling van het Algemeen bestuur 

Dagelijks bestuur 
 
Maud Cuppens   voorzitter 
Frans van Seccelen penningmeester 
Henk van Kessel secretaris 
Guus Zeebregts  secretaris 
 
Overige bestuursleden 
 
Anna Lammers  lid 
Annelies Dittner lid 
Jan van den Oever lid 
Arnold Spijker  kandidaat bestuurslid 
 
Gemma Koomen is gestopt als bestuurslid en Arnold Spijker is toegetreden als kandidaat bestuurslid. 
 
Het bestuur vergadert iedere 1e maandag van de maand. De woensdag daaraan voorafgaand bereidt 
het DB de vergaderingen voor. 
 
Seniorenvereniging Asten en Ommel is een afdeling van KBO - Brabant en heeft bijna 1500 leden.  
Seniorenvereniging Heusden is een aparte afdeling. Beide afdelingen vormen samen de KBO Kring 
gemeente Asten. De Kring behartigt de belangen van haar leden en andere senioren op gemeentelijk 
niveau. 
KBO - Brabant  en haar afdelingen komen op voor de belangen van senioren, stimuleren hen tot 
maatschappelijke participatie en inspireren hen om hun talenten te benutten ten dienste van elkaar 
en van hun omgeving. 
Het motto luidt nog steeds: Samen Actief en Inspirerend voor alle Senioren. 
 
Activiteiten 
 
In 2019 werden o.a. de volgende activiteiten georganiseerd: 
 

- Wandelen met de Stappers. (12 tochten per jaar) 
- Fietsen met de Trappers. (7x 30 km tochten en 7x 50 km tochten per jaar en 10 

wandeltochten gedurende de wintermaanden) 
- Elke dinsdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur buurten en koffie bij Jan van Hoek. 
- Dagactiviteiten Blij(f) Actief in Ommel. 
- De Liederentafel. (5 x per jaar) 
- De Spellenmiddag. 
- De Ontspanningsmiddag voor de bewoners van de Lisse. 
- Voorjaarsreis op 11 juni met rondvaart op de Linge en bezoek aan de glasblazerij in Leerdam. 
- Najaarsreis op 1 oktober met een bezoek aan de bruinkoolmijnen in Duitsland en de Alfa 

bierbrouwerij in Schinnen. 
- Tochten met de scootmobielclub (7 tochten per jaar). Op 15 juni is er een verrassingstocht 

georganiseerd met een rit door Oisterwijk. 
- De vrijwilligersbedankmiddag. 
- De Kerstvieringen op 18 en 19 december. 
- Lunch voor leden 80-plus op 4 oktober. 



- Een 3-tal lezingen in samenwerking met de bibliotheek 
- Een 2-tal lezingen : “Ons Veilig Thuis” in samenwerking met KBO Brabant en 

“Opfrisbijeenkomst Veilig Verkeer Nederland” in samenwerking met VVN Asten. 
- Een fotografie workshop, met een 8-tal bijeenkomsten in 2019. 
- Een bloemschikken cursus met 2 bijeenkomsten. 
- Een E-fiets cursus op 30 mei in samenwerking met VanSchijndelAdvies (VSA) in opdracht van 

de gemeente. 
- Een scootmobielcursus op 18 september, ook weer in samenwerking met VanSchijndelAdvies 

(VSA) in opdracht van de gemeente. 
 

Voor 2020 wordt er gewerkt aan het opzetten van een nieuwe activiteit : “cultuur en excursie” en 
waaronder een breed scala van activiteiten vallen.  

 
Onderstaande werkgroepen waren actief: 

 
- De Stappers. 
- De Trappers. 
- De redactie van de Luidklok. 
- De webmaster. 
- De belastinginvulhulpen. 
- De thuisadministratiehulpen. 
- De cliëntondersteuners. 
- De klussendienst. 
- De werkgroep reizen. 
- De werkgroep vieringen en activiteiten. 
- De scootmobielclub. 
- De bezorgers van de Luidklok en de ONS. 
- De ledenadministratie. 
- Zorg voor ons vaandel. 
- Insteken bijlagen bij o.a. de Luidklok en de ONS. 
- Extra hulp. 
 
Verder bestond de mogelijkheid om te komen zingen, dansen, bridgen, rikken, koersballen en 
spelletjes doen.  
 
Alle activiteiten worden maandelijks aangekondigd in de Luidklok. 
 
Het bestuur is veel dank verschuldigd aan alle vrijwilligers die er voor zorgen dat onze vereniging kan 
functioneren. Zonder hen zou onze vereniging niet kunnen bestaan. Als blijk van waardering wordt 
jaarlijks een dank-je-wel-middag voor alle vrijwilligers georganiseerd, welke op 20 november jl. heeft 
plaatsgevonden. 
 
Ledenstatistiek 
 
Op 31-12-2019 telde onze vereniging 1501 leden (incl. gastleden) en is een afname van 34 leden over 
het gehele jaar. Een groot gedeelte daarvan is een gevolg van het overlijden van 54 leden in 2019. 
Via de lid werft lid campagne en de stand op de Braderie hebben we in 2019 een 40 tal nieuwe leden 
kunnen werven. 
De nieuwe activiteiten welke we in 2019 hebben opgestart (bloemschikken / fotografie workshop en 
lezingencyclus) heeft niet het verwachte resultaat opgeleverd. 
Ook in 2020 zullen we weer een lid werft lid campagne houden om nieuwe leden te werven en is er 
een nieuwe werkgroep opgezet – cultuur en excursie – om nieuwe leden aan te trekken. 



 
Nieuwe website 
 
Op 20 december is de nieuwe website van onze vereniging live gegaan (https://www.kbo-
astenommel.nl) en er zijn veel positieve reacties op gekomen. 
 
 
Maart 2020 
 
Namens het bestuur: 
Guus Zeebregts en Henk van Kessel (secretariaat) 

https://www.kbo-astenommel.nl/
https://www.kbo-astenommel.nl/

