
JAARVERSLAG 2019-2020 
 

16 -05-2019 Feestelijke vrijwilligersavond met koffie en vlaai,  drankjes,  

 hapjes en gratis loterij. (41 personen) 
 

17-05- 2019 Feestelijke 85+ middag eveneens met koffie en vlaai  
 drankjes, hapjes, gratis loterij en muziek.  (86 personen) 
 

22 t/m 26 -05- 2019 Vijfdaagse reis naar de Eifel (Duitsland) (55personen) 
 

10-07-2019 Muzikale middag met optreden van troubadour  (85 personen) 
 
07-08-2019 Halve dagtocht naar kamelenmelkerij.  (12 personen) 

 
28-08-2019 Dagreis naar Yakult en palingrokerij.  (57 personen) 

 
05 t/m 7-09-2019  Driedaagse reis Breda en wereldhavendagen Rotterdam  
  (50 personen) 

.  
11-09-2019 Feestelijke opening van het nieuwe seizoen incl. muziek,     

 koffie met iets lekkers, drankjes en hapjes. (90 personen) 
 

In november 2019 Inzamelingsactie van Sinterklaas voor Stg. De Zonnebloem. 
 
18-12-2019 Kerstviering inclusief kerstbrunch.  (141 personen) 

 
21-02-2020 Carnaval met Prins Carnaval en zijn gevolg 

 Gratis 2 consumptiebonnen snacks en soep. (95 personen) 
 

26-08-2020 Busreis naar klompenmakerij, bootreis, en diner. (20 personen) 

 

Activiteiten 
 
Koor Ons Genoegen: in 2019 is 38x gerepeteerd. In 2020 door de corona crisis  helaas 
maar 9x. Totaal 48 leden in 2019. Het ledenaantal nu is 45. 

 
Uit eten club: in 2019 zijn 11 etentjes georganiseerd bij diverse etablissementen.  

In 2020 door de lock down etc.  maar 2 keer.  
Gemiddeld aantal deelnemers 10 personen. 

 
Fietsen: 2019: elke donderdagmiddag van maart tot en met september begin oktober. 
2019 gemiddeld 13 pers. In 2020 zijn gemiddeld 9 personen 12 keer wezen fietsen. 

 
Wandelen 2019 en 2020: in principe elke woensdagmiddag het gehele jaar door.  

Gemiddeld aantal wandelaars tussen 10 en 15. 
 
Biljarten: vijf dagen per week vrij biljarten x 52 weken. Maximaal aantal leden van 40 is 

bereikt. Hiervan speelt ca. 30 personen in competitieverband. (vervallen voor dit seizoen). 
In juni 2019 was er een feestmiddag en in november 2019 de jaarlijkse “snert” middag. 

 
Bridgen: normaliter wekelijks op donderdagmiddag m.u.v. de vakantieperiode.  
Gemiddeld 24 deelnemers in 2019 en begin 2020.  
 

Postzegelbeurs: onder “normale” omstandigheden op de eerste woensdag van de maand. 
m.u.v. de vakantietijd. Gemiddeld aantal bezoeker in 2019 ca. 20, tot de coronatijd in 

2020 ca. 12 personen. 
 



Ledencontact: tijdens de coronaperiode is een bestuurslid gestart met een belronde onder 
de (oudere) leden voor een praatje. Dit wordt zowel door haar als de leden als prettig 
ervaren.     

-In 2019 zijn 28 leden bezocht die ziek waren en hebben een attentie mogen ontvangen. 
Leden die geen prijs stelden op bezoek hebben een kaart ontvangen (3 personen). 

In 2020 zijn 5 zieken bezocht met attentie. 
Door de corona waardoor bezoek niet mogelijk was hebben 10 personen een kaartje 
ontvangen of zijn telefonisch benaderd. 

 
Kienen: van april 2019 tot aan de corona crisis heeft het kienen 11 keer plaatsgevonden 

met gemiddeld een 49 aantal leden. 
 
Handwerken: elke maandagmiddag en wordt bezocht door ca. 18 leden. 

 
Bloemschikken: twee keer per jaar een cursus bestaande uit 6 lessen. Gemiddeld 8 

geïnteresseerden.| 
 
Jeu de boules: op dinsdag, woensdag en donderdagmiddag buiten. Bij slecht weer 

sjoelen. (ca. 8 pers).  
 

Verder zijn er nog de activiteiten gym, koersbal, schaken en toneel. 
Deze activiteiten zijn (tijdelijk) stopgezet waardoor geen cijfers bekend zijn. 

 

Algemeen 
 

-Het KBO magazine “Ons” wordt samen met de Nieuwsbrief maandelijks verspreid. 
Met dank aan alle vouwers en bezorgers o.l.v. coördinator Jo Romme. 

 
-Ledenaantal eind oktober 2020 is 487. 
 

-Het KBO bestuur vergadert maandelijks. Namens het KBO bestuur zijn alle leden verrast 
met een chocolade attentie tijdens de eerste lock-down i.v.m. corona.  

 
-De barcommissie is in 2020 twee maal bij elkaar gekomen voor overleg. 
 Met dank aan alle barmedewerkers voor hun bijdrage in 2019 en 2020. 

 
-Joop Meijer heeft het stokje van barcoördinator overgenomen van Nol van Vliet. 

Nol van Vliet verzorgt nog wel de evenementen. 
 

-De busreizen waren met Brabant Express en i.s.m. KBO Lith en Geffen. 
 
-Dank aan de leden van de activiteitencommissie voor de organisatie van de diverse 

activiteiten.  
 

-Verder dank en waardering aan alle vrijwilligers die niet genoemd zijn voor hun bijdrage 
en/of inzet in 2019 en 2020. 
 

Doe voorzichtig. 
Blijft gezond. 

Maar vereenzaam niet! 
 
Jolanda van Hinthum – van Berkom 

Secretaris KBO Ruwaard. 


