
         
KBO WAALWIJK 
 

 
 
Verslag van de Algemene Ledenvergadering KBO Waalwijk op woensdag 
27 oktober, om 14.00 uur Bourgondisch Hof 
 
 
Aanwezig: Ad van Hamond, Diel Zijlmans, Elly Zijlmans, Jan van de Wiel, Ton 
vd Ven, Paulien Verzijl  
32 leden KBO Waalwijk 
 
Afwezig met kennisgeving: Jan van Bergen, Louis Snoeren 
 
1. Opening  
 
Ad opent de vergadering en heeft iedereen van harte welkom. Hij geeft aan dat 
2020 een bijzonder, maar raar jaar is geweest. Er zijn weinig tot geen activitei-
ten geweest. De enige die dit jaar contact hebben gehad met leden zijn de cliënt-   
ondersteuners en degene die hebben deelgenomen aan de wandeltochten. 
   
2. ALV 2020 
 
De ALV 2020 is door de coronamaatregelen bij uitzondering schriftelijk gehou-
den. Op 15 december 2020 is de ALV gehouden door de leden de stukken toe te 
sturen. Jaarverslag en jaarrekening waren opvraagbaar maar is niet nodig ge-
weest. Er zijn geen op- of aanmerkingen gekomen. 
De bestuursverkiezing van Jan vd W, Ton en Paulien zijn akkoord bevonden. 
De contributie voor 2021 werd niet verhoogd, en ook voor 2022 blijft de contri-
butie gelijk, nl € 25,00 (waarvan € 13,00 voor KBO Brabant). 
Waarom incasso op 23 januari? Omdat dit de beste periode is gezien storting in-
komen. Mochten er mensen zijn die niet in staat zijn de contributie te betalen, 
dan is er de mogelijkheid om de paswijzer aan te vragen via de gemeente. Zij 
krijgen dan vrijstelling voor de contributie. 
 
3. Financieel verslag 
 
In verband met afwezigheid van Jan van Bergen als penningmeester geeft Ad 
uitleg en toelichting. Hij geeft aan dat het volledige financiële verslag opvraag-
baar is. We hebben op dit moment een ledenaantal van 1400 personen x € 12,00 
contributie, dus een gezonde reserve. 
 
4. Kascontrole 
 
De kascontrole is verricht door Pierre Lombarts en Louis Snoeren en deze is ak-
koord bevonden. Ad geeft aan dat ook wij als bestuur een maandelijkse controle 
hebben omdat Jan vB maandelijks de balans aanlevert. 
Voor de kascontrole geeft Hans van Tuyl zich op. Hij zal de controle samen met 
Louis Snoeren verzorgen. Pierre Lombarts staat als reserve op de lijst. 
 



4. Secretarieel verslag 
 
Paulien geeft een toelichting op 2020. Hierin wordt gesproken over de activitei-
ten/extraatjes die uitgevoerd zijn.  
 
5. Wijziging huishoudelijk regelement 
 
Er wordt nogmaals duidelijk aangegeven dat er voor 01.12 van het lopende jaar 
moet worden opgezegd door een lid. 
Er wordt bij tussentijdse opzegging geen restitutie verleend. 
Beide voorstellen worden voor akkoord aangenomen en het regelement kan wor-
den aangepast. 
 
6. Bestuursverkiezing 
 
Diel is niet herkiesbaar, maar er wordt toestemming gevraagd voor een verlen-
ging van 4 jaar. Dit wordt met gejuich en applaus voor akkoord gegeven. 
Ook Ad is al weer een tijd interim en zijn voortzetting wordt ook unaniem aange-
nomen. 
  
 
7. Rondvraag 
  
Piet Jonkers vraagt of er volgend jaar weer gefietst gaat worden. Aangegeven 
dat we hiermee bezig zijn. Vanaf voorjaar 2022 zullen er weer fietstochten wor-
den georganiseerd. Hoe en in welke hoedanigheid volgt later. 
 
Annie Buurmanje bedankt het bestuur voor de inzet van afgelopen jaren. 
 
Ad v H geeft aan dat KBO Waalwijk voortaan ook op Facebook is te vinden. Wij 
zullen proberen hier regelmatig informatie op te plaatsen. 
Tevens staat voor 2022 het vernieuwen van de website op de planning. 
 
Sluiting vergadering 14.45  
 
Prestentatie Frans van der Gouw Stichting ZoZW  
 
Omdat wij vorig jaar de enquête met fantastisch resultaat hebben ingevuld, geeft 
Frans een update over de stand van zaken nu en de resultaten van de enquête. 
In 2017 kwam er het geluid dat het ETZ Waalwijk zou gaan sluiten. Ze zijn toen 
een petitie begonnen, die resulteerde in een klankbordgroep met diverse artsen 
en andere dienstverleners. Nu zijn ze vooral in gesprek met het bestuur ETZ, 
gemeente, huisartsen, Mijzo, GGD, GGZ en vereniging ouderenbonden. 
Door de hoeveelheid ingevulde enquêtes hadden ze ook data om mee verder te 
kunnen. Waar iedereen verwachtte dat het vervoer het grootste probleem zou 
zijn, viel dit mee. Wel kwam naar voren dat er een 100% score was op de vraag 
of er zorgen zijn over het ETZ Waalwijk en de faciliteiten die er al dan niet zijn. 
Binnenkort is er een zorgsymposium met de diverse partijen over ETZ Waalwijk. 
Er wordt een deel al gehuurd door Mijzo, en zij willen graag meerdere etages 
huren, maar het pand voldoet niet aan de eisen. Het pand zou dan gerenoveerd 
moeten worden. ETZ wil liever slopen en nieuwbouwen.  



Hoe dan ook, de verwachting is dat er in 2025 een ETZ Waalwijk is met alle faci-
liteiten zonder bedden (dus volledig poliklinisch). Het streven is een volwaardige 
diagnostische polikliniek. Op dit moment zijn er al toezeggingen van 16 specia-
lismen, het doel is 20 specialismen. Dus diagnose, controle en (poliklinische) 
dagbehandelingen in Waalwijk onder het motto “Ver weg wat moet-dichtbij wat 
kan”. 
 
Frans sluit hiermee zijn presentatie af en Ad dankt hem voor de heldere uitleg. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      


