
Jaarverslag 2021 van de Seniorenvereniging Asten en Ommel 

Samenstelling van het Algemeen bestuur 

Dagelijks bestuur 
 
Maud Cuppens   voorzitter 
Frans van Seccelen penningmeester 
Connie van Bussel penningmeester 
Henk van Kessel secretaris 
Guus Zeebregts  secretaris 
 
Overige bestuursleden 
 
Jan van den Oever bestuurslid 
Arnold Spijker  bestuurslid 
Theo Martens   bestuurslid 
 
In de jaarvergadering op 13 oktober 2021 zijn Connie van Bussel en Theo Martens tot het bestuur 
toegetreden. Frans van Seccelen heeft het financiële jaar 2021 afgemaakt als penningmeester. 
Annelies Dittner is op deze datum afgetreden als bestuurslid. 
 
Het bestuur vergadert iedere 1e maandag van de maand. De woensdag daaraan voorafgaand bereidt 
het DB de vergaderingen voor. Vanwege corona is er alleen vergaderd in de 2de helft van 2021 en zijn 
er 6 vergaderingen geweest. 
 
Seniorenvereniging Asten en Ommel is een afdeling van KBO - Brabant en heeft ong. 1420 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 2021 zijn,  vanwege corona, een groot gedeelte van de activiteiten geannuleerd, met name in de 
1ste helft van het jaar. De volgende activiteiten hebben wel doorgang kunnen vinden : 

- Wandelen met de Stappers, 7 tochten in de 2de helft van 2021. 
- Wandelen met de Trappers, 4 tochten, waarvan 1 in het voorjaar en 3 in het najaar. 
- Fietsen met de Trappers, 2 tochten, een van 30 km en een van 50  km. 
- Scootmobielclub, 3 tochten in de 2de helft van het jaar 
- Ontmoetingspunt bij Jan van Hoek, 18x vrnl. in de zomer 

Spellenmiddag in de Beiaard, 1x 
- De ouderenlunch op 1 oktober in de Kluis in Ommel 
- De najaarsreis op 19 oktober 
- Blijf(t) Actief in Ommel in de 2de helft van 2021 

Verder zijn er nog de volgende activiteiten geweest : 
- Belastingaangifte door de belastinginvulhulpen op 4 vrijdagen in juni en juli 2021. 
- Samenstellen en rondbrengen van de Luidklok en de ONS. Hier is een normaal schema 

afgewerkt en is de Luidklok en ONS 10x rondgebracht. 
- De Klussendienst 



 
De kerstviering is jammer genoeg ook komen te vervallen door de corona maatregelen en er wordt 
gekeken naar een vervangende viering/activiteit in 2022. 

 
Onderstaande werkgroepen waren actief: 
- De Stappers. 
- De Trappers. 
- De redactie van de Luidklok. 
- De webmaster. 
- De belastinginvulhulpen. 
- De thuisadministratiehulp. 
- De cliëntondersteuners. 
- De vrijwillige ouderenadviseur 
- De klussendienst. 
- De bezorgers van de Luidklok en de ONS. 
- De ledenadministratie. 
- Zorg voor ons vaandel. 
- Insteken bijlagen bij o.a. de Luidklok en de ONS. 
- De werkgroep vieringen 
 
Ledenstatistiek 
 
Op 31-12-2021 telde onze vereniging 1416 leden (incl. gastleden) en is een afname van 37 leden over 
het gehele jaar.  In 2021 zijn er : 

- 51 leden overleden 
- 15 opzeggingen geweest 
- 19 leden verhuisd naar een locatie buiten Asten 
- 48 nieuwe leden bijgekomen 

 
In de laatste 5 jaar is het aantal leden met ong. 200 gedaald en is de gemiddelde leeftijd van onze 
leden met 2 jaar gestegen, voor de vrouwen van 75,7 naar 77,7 jaar en voor de mannen van 75 naar 
77 jaar. De verhouding mannelijke leden / vrouwelijke leden is 40 : 60 en is al jaren vrij constant. 
Via de lid werft lid campagne hebben we in 2021 een 14-tal nieuwe leden kunnen werven. 
Ook in 2022 houden we weer een lid werft lid campagne om nieuwe leden te werven. 
De vraag blijft dus actueel aan alle leden om te proberen nieuwe leden te werven. 
 
Financiën 
 
Het jaar 2021 heeft geen grote verrassingen laten zien, behalve dat bepaalde baten en lasten zijn 
komen te vervallen of lager / hoger zijn uitgevallen doordat bepaalde activiteiten niet zijn 
doorgegaan. 
 
Baten 

 

omschrijving:     bedrag: 

contributies     € 36.500,00 

eigen bijdragen voor- en najaarsreis  €   3.200,00 

subsidie gemeente Asten   €   2.800,00 

giften en acties     €      900,00 

rente      € ./.  200,00 

      ---------------- 

      € 43.200,00 



 

Lasten  

   

omschrijving:     bedrag: 
bijdrage KBO Brabant    € 17.300,00 
kosten voor- en najaarsreis   €   3.600,00 
kerstvieringen     €          0,00 
overige vieringen en activiteiten  €          0,00 
vergaderkosten     €      500,00   
bestuurskosten     €      400,00 
kosten vrijwilligers    €      600,00 
ledenblad de luidklok    €   4.500,00 
propagandakosten    €      400,00 
overige lasten     €   1.400,00 
representatiekosten    €      300,00 
administratie- porto- en bankkosten  €       500,00 
reserveringen     €  13.700,00 
      ---------------- 
      € 43.200,00 
   

Balans per 31-12-2021 (op afgeronde bedragen van € 500) 

   

omschrijving:    debet:   credit: 
kas     €         500,00  
betaalrekening    €    15.000,00  
spaarrekening    € 157.000,00  
   
algemene reserve      €   81.500,00 
reserve jubilea       €             0,00 
reserve huisvesting      €   67.500,00 
reserve eenmalige bestedingen     €             0,00 
reserve nieuwe initiatieven     €             0,00 
egalisatievoorziening dagbesteding Ommel   €   13.500,00 
vooruitontvangen      €     3.000,00 
crediteuren       €     7.000,00 
     -----------------  -----------------  
     € 172.500,00  € 172.500,00 
 
Maart 2022 
 
Namens het bestuur: 
Guus Zeebregts en Henk van Kessel (secretariaat) 


