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Inleiding 
Het verenigingsjaar 2020 van KBO-Huijbergen is uitzonderlijk verlopen. 

Uitzonderlijk, want de corona-pandemie heeft de activiteiten van onze afdeling 
goeddeels lamgelegd. Het jaar begon nog uitstekend, met een goedbezochte thema-
avond gewijd aan In gesprek over het levenseinde in De Kloek. Ook een 
schrijversavond in samenwerking met de Partners in Cultuur ging nog net door, maar 
de op 18 maart geplande Jaarvergadering moesten we afgelasten. Nederland ging 
‘intelligent’ op slot! En dus werden onze beweegclubs gestaakt, vervielen de 
bingomiddagen, de uitjes en overige bijeenkomsten. En dat bleef de rest van het jaar 
zo, met uitzondering van een korte periode van begin september tot halverwege 
oktober. Daarin vielen een drukbezochte bingomiddag in De Kloek – met 
inachtneming van de coronaregels! – de ‘speelse lezing’ en, op het nippertje, de 
uitgestelde Jaarvergadering. Daarna moesten we alles schrappen, zelfs de Advents-
Kerstviering, een groot gemis! 

Onder dergelijke omstandigheden zag het bestuur het als zijn eerste en 
belangrijkste taak het saamhorigheidsgevoel binnen de afdeling zo goed mogelijk te 
bewaren. Het contact tussen de leden onderling en dat tussen leden en bestuur 
moest overeind blijven. Belangrijk was, dat onze leden de Ons zouden blijven 
ontvangen, mét de extra informatie over de afdeling. Dat is gelukt. Ook is er extra 
werk gemaakt van informatieverstrekking via onze website. Er zijn op voorbeeld van 
KBO-Brabant ‘belkringen’ opgezet. Bovendien waren er extra acties: de bezorging 
van paaseitjes in de paastijd, van ‘verwentasjes’ ter compensatie van het vervallen 
Verwenuitje en van een feestelijk kerstpakket. Natuurlijk ontvingen de vrijwilligers en 
de leden van 85 jaar en ouder een extra presentje ter gelegenheid van Kerst. 
Blijkens de vele positieve reacties hebben deze acties hun doel bepaald niet gemist. 

Desalniettemin valt het verenigingsjaar 2020 sober te noemen, en daarbij past 
het onderstaande sobere verslag. 

 
Leden en bestuur 

Vertoonde de voorbije jaren een bescheiden groei, in 2020 is de afdeling 
gekrompen. Waren er per 31 december 2019 215 leden, op dezelfde datum in 2020 
telde de afdeling er 206. Het aantal gastleden ging van 17 naar 15. 

 
In 2020 was het afdelingsbestuur als volgt samengesteld: 
voorzitter: Nico Boere; 
penningmeester: Harry Straver; 
secretaris: Joop de Krom; 
lid: Anny van Hoof; 
lid: Anneke Boksman. 
Het bestuur heeft in 2020 zes keer vergaderd.  
Het jaarlijkse co!rdinatorenoverleg moest helaas vervallen. 
 

Activiteiten 
De beweegclubs waren het grootste deel van het jaar inactief.  

Fietsclub, bowlingclub, gymclub en lijndansclub hebben, toen dat in september leek 
te kunnen, hun activiteiten hervat, met aanpassingen aan de bijzondere situatie. 
Daar maakte de tweede golf van de pandemie half oktober echter een abrupt eind 
aan. Ons koor heeft zelfs toen niet gerepeteerd of optredens verzorgd. 

Er waren in 2020 slechts vier bingomiddagen, de laatste op 9 september, in 
De Kloek, met inachtneming van alle coronaregels! 
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Op 28 januari verzorgde de heer Jos Vermunt namens KBO-Brabant in De 
Kloek de succesvolle ‘In gesprek over het Levenseinde’-lezing. Huisarts Luijben 
werkte ook mee. Anton Mandos vertelde op 23 september, ook in De Kloek, verder 
over zijn werk voor Artsen zonder Grenzen. De uitgestelde, aangepaste 
jaarvergadering vond plaats op 14 oktober. 

Uiteraard werd de samenwerking met de Partners in Cultuur ook geraakt door 
de coronapandemie. Zij bleef beperkt tot de lezingen van Jos Vermunt, Anton 
Mandos en Han van der Horst. De laatste verzorgde de jaarlijkse schrijversavond in 
de Bibliotheek Huijbergen. 

 
Belangenbehartiging 

Via KBO-Brabant en de KBO-Kring Gemeente Woensdrecht verzorgt onze 
afdeling collectieve belangenbehartiging. De algemeen toegankelijke lezingen (zie 
boven) vallen daar in feite ook onder, evenals de samenwerking met het 
Dorpsplatform Huijbergen en de Dorpscoöperatie. Met deze laatste heeft de afdeling 
een Vitaliteitsdag georganiseerd, waarbij ook KBO-Brabant en de stichting Tante 
Louise betrokken waren. Helaas moest ook dit evenement, dat voor mei op de rol 
stond, vervallen. Ten slotte vermelden wij de jaarlijkse ondersteuning met € 50,= van 
het Infoblad Huijbergen. 

De individuele belangenbehartiging kreeg weer gestalte in het werk van onze 
belastinginvulhulp, naast de attenties door de werkgroep Lief & Leed. 

 
Slotsom 

Als het niet kan, zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan. Met deze 
gedachte in het achterhoofd kijkt het bestuur met tevredenheid terug op 2020. Het 
hoopt echter vurig, dat 2021 meer ruimte zal bieden voor onze gebruikelijke 
activiteiten, zoals beweegclubs en bijeenkomsten met grotere groepen. 

 
 
 

Huijbergen, april 2021, 
 
Joop de Krom 
secretaris KBO-Huijbergen 


