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ALGEMENE LEDENVERGADERING 
 

Op vrijdagmiddag 22 april jl. werd de algemene ledenvergade-
ring gehouden en wat er zoal daar  ter sprake is gekomen vind je 
in het hieronder gepresenteerde verslag.  
 
1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte 
welkom. Hij geeft aan dat we blij zijn dat we weer activiteiten 
kunnen organiseren en dat ook de leden er weer zin in hebben. 
Mededelingen worden bij de agendapunten meegenomen. 
   
2. ALV 2020 
Er zijn geen opmerkingen over het verslag van 2020 
 
3. Financieel verslag 
Het financieel verslag van 2021 heeft een toelichting nodig, aan-
gezien dit een “verlies” post is. Het bestuur heeft een berekening 
gemaakt o.b.v. de inkomsten (contributie, donaties, subsidie 
e.d.) en deze afgezet tegen de gemaakte kosten (afdracht KBO 
Brabant, kosten boekje en pasje en de VVV-bonnen met kerst). 
Als de uitkomst hiervan wordt gedeeld door het aantal leden, 
komen we uit op een besteedbaar bedrag van € 10,82 per lid. 
Hiervan zouden we dus feestmiddagen en activiteiten moeten 
organiseren. De eigen bijdrage is vorig jaar laag geweest ter 
compensatie van de weinige activiteiten die we de afgelopen 2 
jaar hebben kunnen organiseren, maar ook deze zullen weer 
naar een “normaal” tarief gaan. 
Door de oplopende kosten zijn we dus genoodzaakt om de con-
tributie per 01.01.2023 te verhogen naar € 27,00. We hebben 
dan nog steeds een verlies, maar dit is acceptabel. 
Voorstel voor de verhoging contributie is akkoord bevonden. 
Het bestuur heeft besloten om de “grote” reis voor dit jaar niet 
door te laten gaan, wel zullen we dit jaar de overige festiviteiten 
verzorgen. Zo zullen we een midzomer- en herfstfeest hebben, 
een informatiebijeenkomst en/of een muzikale bingo. Natuurlijk 
zijn we ook met de Kerst van de partij. 
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4. Kascontrole 
De kascontrole is verricht door Pierre Lombarts en Louis Snoeren 
en deze is akkoord bevonden. De voorzitter geeft aan dat ook wij 
als bestuur een maandelijkse controle hebben omdat Jan van 
Bergen maandelijks de balans aanlevert. 
 
5. Secretarieel verslag 
De secretaris geeft een toelichting op 2021. Hierin wordt gespro-
ken over de activiteiten/extraatjes die uitgevoerd zijn.  
Tevens wordt een update geleverd over de stand van zaken ETZ 
Waalwijk en wordt aangegeven dat als er belangstelling is we 
eventueel Frans nogmaals kunnen uitnodigen. 
We hebben sinds juni 2021 ook een facebook-pagina en komend 
jaar zal de website worden veranderd en vernieuwd. 
In het kader van de AVG moeten we zorgvuldig omgaan met ge-
gevens. Aangezien we foto’s van activiteiten op de website plaat-
sen, wordt aangetekend dat als je NIET met een foto op de web-
site wil, je dit vooraf dient aan te geven. 
 
6. Bestuursverkiezing 
Elly Zijlmans heeft aangegeven dat zij haar bestuurstaken neer-
legt. Zij wordt bedankt voor haar inzet met een groot applaus en 
een mooie bos bloemen. 
Dit betekent dat er ruimte is in het bestuur voor een nieuw aspi-
rant bestuurslid. Gezien de samenstelling gaat de voorkeur uit 
naar een vrouw. Mochten er leden zijn die interesse hebben, dan 
kunnen zij zich melden bij het bestuur. 
 
Jan van Bergen is volgens rooster herkiesbaar en ook met alge-
mene stemmen herkozen.  
 

7. Rondvraag  
Er zijn geen vragen of opmerkingen voor de rondvraag 
 
De ALV werd om 14.00 uur gesloten en daarna werd de middag 
gezellig voortgezet met een drankje, een hapje en gezellige mu-
ziek uit de jaren 60 en tot slot werd er nog een kopje koffie of 
thee met broodjes kaas en broodjes kroket geserveerd.  
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MIDZOMERFEEST           2022               MIDZOMERFEEST   
                  

Dit jaar nodigt de KBO, afdeling Waalwijk U uit voor een 

MIDZOMERFEEST 
op donderdag 23 juni 

in ’t Bourgondisch Hof 

                                   PROGRAMMA 

13.00 uur 
Zaal open. Bij inlevering van uw inschrijfkaartje ontvangt                 

u drie consumptiemunten. Als iedereen aanwezig is zal de voorzitter 
deze middag openen. 

 
13.30 uur 

Ontvangst met koffie/thee en iets lekkers 
 

TRIPLE-X 

staat garant voor gezellige dansmuziek 
 

In de pauze zullen loten worden verkocht, 
waarmee u weer kans maakt op mooie prijzen. 

 

Tussendoor zal twee keer bittergarnituur worden geserveerd. 
 

Om 17.00 uur………? 
Dit blijft nog even een verrassing, 

maar we besluiten met ijs met slagroom 
 

Einde omstreeks 18.00 uur 
Wij verzoeken u de taxi niet voor 18.00 uur te bestellen. 

 
De kosten voor deze fijne middag bedragen slechts € 25,-- per 

persoon, te voldoen bij de inschrijving. 
        

     HET BESTUUR WENST U EEN FIJNE MIDDAG 
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      INSCHRIJFFORMULIER 

              KBO  ZOMERFEEST 

          op donderdag 23 juni 2022 

Inschrijven in ’t Bourgondisch Hof 

op woensdag, 15 juni 2022 

            van 13.30 tot 14.00 uur. 
 

Vriendelijk verzoek uw KBO jaarpasje 2022 te tonen 

De kosten voor deze middag bedragen slechts € 25.--, per  
persoon, te voldoen bij de inschrijving.  
Een persoon mag maar maximaal 2 personen inschrijven 

 

Heer:………………..………………………………………………………… 

Mevrouw:……………………………………………………………………. 

Adres:….…………………………………………………………………….. 

Postcode:………………….Woonplaats:………………………………. 

Telefoon:……………….……………………………………………………. 

E-mailadres:…………………………………………….………………….. 

Lidnummer(s):……………………………….…………………………… 
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De Paswijzer Gemeente Waalwijk 
 
De PasWijzer is een pas voor mensen met een laag inko-
men. Met deze paswijzer kunt u bijvoorbeeld gratis lid wor-
den van de bibliotheek, of uw contributie van de KBO 
Waalwijk betalen. 
 
Hoe werkt het? 

 
Stap 1 

Controleer of u voldoet aan de spelregels 
van de PasWijzer: 
 
Spelregels / voorwaarden 
De Paswijzer is bedoeld voor inwoners van de gemeente 
Waalwijk met een inkomen van maximaal 110% van de 
bijstandsnorm.  
 
Vervolgens kunt u via de website digitaal een aanvraag 
doen op www.paswijzer.waalwijk.nl. Op deze site kunt u 
ook teruglezen hoe het werkt en wat er nog meer mogelijk 
is. 
Heeft u problemen met het digitaal aanvragen of heeft u 
simpelweg geen computer? Totaal geen probleem! U kunt 
op bepaalde tijden bij de bibliotheek samen met een me-
dewerker de aanvraag indienen. Ook via Contour de Twern 
(0416-760 160) zijn er vrijwilligers beschikbaar die u hier-
bij graag helpen. Neemt u in dit geval uw legitimatiebewijs 
en DigiD mee, samen met uw inkomensgegevens? 
 
Heeft u toch nog vragen? Neem dan contact op met Team 
WijZ van de gemeente Waalwijk (0416-683 456). 
 
                                            (zie vervolg op bladzijde 09) 

 

http://www.paswijzer.waalwijk.nl/


 



 
KBO Waalwijk 2022 nr. 3 – Pag. 09  

 

Wat in te sturen bij de aanvraag? 
 
Van uzelf als aanvrager en/of uw inwonende partner 
Uw inkomensgegevens 
- Kopieën loonstrook salaris en/of uitkeringsspecificatie 
(huidige of vorige maand) 
- Kopieën van recente afschriften van al uw bankrekenin-
gen (uiterlijk 1 maand oud) 
Gegevens over uw vermogen 
- Kopieën jaaroverzichten van al uw betaal- en spaarreke-
ningen (van 31-12-2021) 
 
Stap 2 
 
Klik op ‘Start’ om uw aanvraag te starten. Log in met DigiD 
en doorloop de stappen. Als u voldoet aan de voorwaarden, 
ontvangt u uw digitale PasWijzertegoed.  

 

 

https://paswijzer.waalwijk.nl/start
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Verhoging contributie 

 

Door de oplopende kosten zijn we genoodzaakt voor komend 
jaar 2023 de contributie te verhogen.   
Begin van dit jaar hebben we het financiële plaatje van 2022 
bekeken en even doorgerekend. 
 
We hebben de inkomsten (contributie, giften, subsidie en 
sponsering) afgezet tegen de algemene kosten (afdracht naar 
KBO Brabant, kosten boekjes en pasje en dergelijke). 
Wat overblijft hebben we gedeeld door het aantal leden (on-
geveer 1370). Dit betekent dat we per jaar een bedrag van € 
10,82 per lid overhouden om activiteiten te organiseren.  
Ook de kosten van de feestmiddagen en andere activiteiten 
zijn gestegen, terwijl de eigen bijdrage laag was. Zouden we 
op deze voet doorgaan, dan zijn we als vereniging binnen een 
aantal jaren failliet. 
 
Om dit te voorkomen zullen we per 01.01.2023 de contributie 
verhogen naar € 27,00. Dit is besproken in de Algemene Le-
denvergadering op 22 april jl. en akkoord bevonden.  
Omstreeks 23 januari 2023 zal dit bedrag automatisch van uw 
rekening worden afgeschreven.  
De eigen bijdrage voor de activiteiten zullen enigszins worden 
aangepast afhankelijk van de activiteit. 
Op deze manier kunnen we activiteiten blijven verzorgen, 
boekjes blijven uitgeven en nog jaren door. 
Let wel, we hebben dan per jaar nog steeds een verlies, maar 
dit is acceptabel. 

Het Bestuur 
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MUZIEKBINGO 
 

Na het grote succes van afgelopen jaren, 
gaan we weer een muziek-bingo organiseren. 

 
We gaan dit doen op dinsdag 19 juli a.s. 
in ’t Bourgondisch Hof, aanvang half twee. 

 
Er zijn weer mooie prijzen mee te verdienen. 

 
Om te weten hoe groot de deelname zal zijn,  

gaan we hiervoor inschrijven op  
woensdag 6 juli van 13.30 tot 14.15 uur  

in ’t Bourgondisch Hof.  
Een persoon mag maximaal 2 personen inschrijven  

 
De kosten die hieraan verbonden zijn bedragen  

slechts tien Euro.  

 
U ontvangt bij binnenkomst in de zaal  
op vertoon van uw inschrijvingsbewijs 

 drie consumptiemunten.  
 

Dit voor koffie of thee en daarna ook nog wat te drinken. 
Het belooft een gezellige middag te worden. 
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INSCHRIJFFORMULIER MUZIEKBINGO 
 

Voor deze gezellige muziekbingo kunt u 
inschrijven door onderstaande bon in te vullen  

en deze in te leveren op  
woensdagmiddag 6 juli 

van 13.30 uur tot 14.15 uur 
in ’t Bourgondisch Hof te Waalwijk. 

De kosten voor deze middag bedragen slechts  
10 EURO 

 
U dient uw KBO foto pas met  
bijbehorende jaarpas 2022  

bij deze inschrijving te tonen.  
Een persoon mag maximaal 2 personen inschrijven 

 

Hier afknippen 

Ja ik/we kom(en) naar deze muziekbingo 
 
Dhr.…………………………………………………………………………………. 
 
Mevr.……………………………………………………………………………….. 
 
Adres…………………………………………………………………………….…. 
 
Postcode……………………Woonplaats……………………………….…. 
 
Telefoonnr.………………………………………………………………….…..  
 
E-mailadres…………………………………………………………………..… 
 
Lidnummer(s)………………………………………………………………..   
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ENERGIETOESLAG AANVRAGEN 
 
Vanaf 4 mei kunnen inwoners in Waalwijk die niet aanmerking 
komen voor een ambtshalve toekenning van de energietoeslag, 
maar die wel een laag inkomen hebben ( tot 120% van het 
geldend sociaal minimumniveau) via Baanbrekers de toeslag 
aanvragen.  
Uit verschillende informatiebronnen blijkt dat energiearmoede 
o.a. bij ouderen aan de orde kan zijn.   
 

De gemeente Waalwijk besteed uiteraard ook aandacht aan de 
mogelijkheid om de toeslag aan te vragen. Op de gemeentelijke 
website is info te vinden, maar ook in weekblad Waalwijk zal een 
artikel hierover komen. 
  
https://www.waalwijk.nl/inwoners/nieuws_3359/item/baanbreke
rs-start-uitkeren-energietoeslag-lage-inkomens_13175.html 
  
De toeslag is aan te vragen bij Baanbrekers. Op de website van 
Baanbrekers is veel informatie te vinden: www.baanbrekers.org. 
Het formulier is ook te downloaden via de website van 
Baanbrekers. 
  
https://www.baanbrekers.org/wp-
content/uploads/2022/05/Aanvraagformulier-Eenmalige-
energietoeslag-2022-versie-2-2.pdf 
  
Wanneer er hulp of ondersteuning nodig is kunnen inwoners uit 
Waalwijk uiteraard gebruik maken van de ondersteuning bij de 
wijkpunten van Contourdetwern: 

  
https://www.contourdetwern.nl/producten-en-
diensten/wijkpunten-waalwijk-waspik-en-sprang-capelle/ 
 

Kom je er niet uit, neem dan contact op met een van onze 
cliëntondersteuners 

https://www.waalwijk.nl/inwoners/nieuws_3359/item/baanbrekers-start-uitkeren-energietoeslag-lage-inkomens_13175.html
https://www.waalwijk.nl/inwoners/nieuws_3359/item/baanbrekers-start-uitkeren-energietoeslag-lage-inkomens_13175.html
http://www.baanbrekers.org/
https://www.baanbrekers.org/wp-content/uploads/2022/05/Aanvraagformulier-Eenmalige-energietoeslag-2022-versie-2-2.pdf
https://www.baanbrekers.org/wp-content/uploads/2022/05/Aanvraagformulier-Eenmalige-energietoeslag-2022-versie-2-2.pdf
https://www.baanbrekers.org/wp-content/uploads/2022/05/Aanvraagformulier-Eenmalige-energietoeslag-2022-versie-2-2.pdf
https://www.contourdetwern.nl/producten-en-diensten/wijkpunten-waalwijk-waspik-en-sprang-capelle/
https://www.contourdetwern.nl/producten-en-diensten/wijkpunten-waalwijk-waspik-en-sprang-capelle/
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DE TECHNICUS EN DE MANAGER.  

Een man vliegt met een heteluchtballon boven het land en 
beseft dat hij verdwaald is.  
Hij ziet onder hem een man lopen en daalt tot 
hij binnen gehoorafstand is.  
“Neemt u mij niet kwalijk,” roept de man in de 
heteluchtballon. “Kunt u mij misschien hel-
pen? Ik heb mijn vriend beloofd om hem, een  
half uur geleden al, ergens op te pikken, maar 
ik heb geen idee meer waar ik ben!”  
De man beneden antwoordt: “Nou ik weet wel 
waar u bent. U bevindt zich namelijk in een 
heteluchtballon en zweeft ongeveer tien meter 
boven de grond. In lengte en breedte bevindt 
u zich tussen de 58 en 60 graden westerleng-
te en tussen de 40 en 42 graden noorderbreedte.”  
“U bent zeker een technicus!” roept de man in de hetelucht-
ballon.                                                 (zie vervolg op bladzijde 18) 
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“Inderdaad,” antwoordt de man op de grond, “maar hoe weet 
u dat?” “Dat is nogal makkelijk,” roept de man in de ballon.  
“Alles wat u mij vertelt is technisch volkomen juist, maar ik 
heb helemaal niets aan die informatie en al met al ben ik nog 
steeds verdwaald.”  
De man op de grond antwoordt: “Dan bent u zeker manager.”  
“Dat klopt helemaal,” zegt de man in de ballon, “maar hoe 
weet u dat?”  
“Dat is nogal eenvoudig,” zegt de man op de grond.  
“U heeft geen idee waar u bent. U weet al helemaal niet waar 
u naar toe gaat. U heeft iets beloofd terwijl u geen idee heeft 
hoe u die belofte moet waarmaken en u verwacht dat ik uw 
probleem oplos.  
U verkeert nog steeds in dezelfde positie als voor de tijd dat 
we elkaar ontmoetten, maar op de een of andere manier is 
het nu ineens mijn schuld!”  
  

Overgenomen van PCOB Tilburg  
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Dit keer hebben we weer een kruiswoordpuzzel, maar voor de 
verandering is hij wel een beetje pittig. 
Met de oplossing van de Kruiswoordpuzzel op pagina 23 is een 
VVV waardebon van 25 Euro te winnen.  
Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het 
corresponderende nummer. 

Horizontaal: 1 bureaucomputer 7 schattig 13 geldbuidel 
15 Latijnse bijbelvertaling 17 sportterm 18 deel v.e. fiets 20 vat 
21 tijdvak 24 grond om boerderij 25 selenium 27 vervoermiddel 
29 als boven 30 ontaarding 34 vogel 36 hoeveelheid 38 radon 
39 deel v.e. tekst 40 Turks bevelhebber 41 slee 42 erfenis 
45 pl. in België 48 bond 51 bevel 53 slagader 54 nikkel 
55 nachtvogel 57 beroep 59 bijenproduct 60 vochtige warmte 
62 tam 63 waakzaam 65 bespreking 68 werkplan 69 enigma. 

Verticaal: 1 Europeaan 2 koppel 3 heks 4 schop 5 deel v.d. 
bijbel 6 deel v.e. station 7 helder klinkend 8 de onbekende 
9 bezittelijk vnw. 10 één en ander 11 gewoonte 12 sportartikel 
14 scheepsrebel 16 gesloten 19 jaartelling 22 ambtsrust 
23 brancard 26 elektro-encefalogram 28 metalen staafje 
30 wilde hond 31 autoriteit 32 gebak 33 verdieping 35 roem 
37 kwaad 42 naargeestig 43 deel v.e. wet 44 mengelmoes 
46 voorzetsel 47 brief 49 deel v.e. breuk 50 werkweigeraar 
52 houding 54 grappenmaker 56 waarnemend 57 heilige 
58 gegevens 59 ouderloos kind 61 godin v.d. dageraad 
64 deksel 66 ijzer 67 achter. 

U kunt de oplossing van de puzzel tot 10 juni opsturen naar:  
 
Redactie infoboekje KBO Waalwijk  

                       p/a Kastanjestraat 9,  
                       5143 CZ Waalwijk  
 

of u kunt een email sturen naar info@kbowaalwijk.nl met de 
vermelding Kruiswoordpuzzel nr 3.  
 
Vergeet uw naam, adres en lidnummer niet te vermelden.  
KBO Waalwijk stelt deze keer weer 5 waardebonnen beschik-
baar. Deze zullen worden verloot onder de goede inzenders. 

mailto:info@kbowaalwijk.nl
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KRUISWOORDPUZZEL 
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KBO Bestuur afdeling Waalwijk 

Rabobank:  NL74 RABO 0155 8683 14 

e-mailadres: info@kbowaalwijk.nl 

 
Voorzitter             Ad van Hamond         tel: 334609 
Secretaris/Notuliste      Paulien Verzijl                                     tel. 06-38325047 
Penningmeester           Jan van Bergen         tel: 280684 
Bestuurslid             Diel Zijlmans                                               tel. 339606 
Bestuurslid                  Jan van de Wiel                                            tel. 335017 
Bestuurslid                  Ton van de Ven                                   tel. 06-27272957 
Asp. Bestuurslid           Annie vd Velden                                  tel. 06-53149083 

   
 Ledenadministratie        E-mail: info@tvdv.demon.nl       
 Ton van de Ven                                      tel. 06-27272957 
 
 Sociaal Domein 
 Jan van de Wiel   tel. 335017                      
  
 Activiteitencommissie  
 Elly Zijlmans   tel. 339606 
 Piet Jonkers   tel. 330069 
 Diel Zijlmans   tel. 339606 
 Annie vd Velden                                              tel. 06-53149083 
    

  Belastinginvullers  
 Marie-Louise Mol-Coret  tel. 338273 
 Ad van Oirschot  tel. 277721 
 Hans van Tuyl  tel. 650829 
 Hans van den Acker                                              tel. 276960 
 Louis Hofmann  tel. 349750 
 Kees van Wezenbeek                                      tel. 06-46635583                    
  
 Vrijwillige Ouderenadviseurs 
 Marie-Louise Mol-Coret  tel. 338273 
 Louis Hofmann   tel. 349750 
  
 Clientondersteuner/Thuisadministrateur 
 Marie-Louise Mol-Coret  tel. 338273 
 Louis Hofmann   tel. 349750 
 Marie José Vloemans                                       tel. 06-30246405 
 Y. Houben   tel. 337319                 
  
 Redactie Infoboekje – Korting pasjes - Bezorging  
 Diel Zijlmans   tel. 339606 
  
 Redactie Nieuwsbrief 
 Ad Floren   tel. 333502 
 Computerondersteuning 
 Bert Spitzers   tel. 338148 

mailto:info@kbowaalwijk.nl
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