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Beste Kersenplukkers, 
 

Carnaval zit er weer op. We kunnen terugkijken op een 
mooi feest. Zeker gedragen door onze Prinses Dorine 
met haar adjudant Jan Klaus en de raad van elf.  
Dank allemaal voor jullie inzet. Ook dank aan de  
mensen die playbackshow mogelijk hebben gemaakt. 
Het was fantastisch! Maar zeker niet te vergeten onze 
muzikale man Wim v.d. Biggelaar. Omdat Jan Janssen 
nog steeds herstellende is trad Wim zelfs op als spreekstalmeester. Wim, 
bedankt en Jan, nogmaals van harte beterschap en hopelijk ben je vol-
gend jaar weer van de partij. 
 

We hebben net een fantastisch optreden achter de rug van Neil Diamond 
Memories. Een uitverkochte grote zaal heeft een avond lang enorm  
genoten van songs van een fantastische wereldartiest. Neil Diamond heeft 
talloze wereldhits geschreven die niet alleen door hemzelf, maar ook door 
andere wereldtoppers werden en worden gezongen. Helaas heeft Neil 
Diamond onlangs vanwege ziekte zijn optredens moeten stopzetten. Maar 
hij blijft voortleven bij velen! 
 

Nu gaan we verder kijken naar onze toneelclub, die zich weer op een  
middag en twee avonden zal presenteren met een mooi en hilarisch stuk. 
Mensen van de toneelclub, succes en hopelijk volle zalen! 
 

Graag wil ik u attenderen op onze jaarvergadering van 28 maart. Hopelijk 
voelt u zich betrokken en komt u hier naar toe. U bent van harte welkom! 
In dit Nieuws Bulletin vindt u de officiële uitnodiging en de agenda. Vul het 
strookje in en geef het af aan de bar van De Vliegert of stop het in onze 
brievenbus. 
 

Ook wil ik u nog attent maken op onze website, www.kersenplukkers.nl 
waar alles op staat wat met onze Kersenplukkers te maken heeft. Er wordt 
geprobeerd deze zo goed mogelijk up to date te maken en te houden.  
 

Inmiddels hebben wij een paar nieuwe mensen in de activiteitencommis-
sie. Zij zorgen ervoor dat er interessante en nieuwe evenementen worden 
georganiseerd. Ik wens hen heel veel succes en hoop dat zij een mooie 
tijd hebben binnen onze vereniging.         
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Verder wens ik u allen een mooie en gezonde tijd toe en hoop dat alle 
griepvirussen weg zijn of zo snel mogelijk verdwijnen. 
 

Met vriendelijke groet, Marie-José v.d. Kimmenade, voorzitter. 
 

 
 
        
Toneelvereniging 
 

Op 8, 9 en 10 maart speelt de Toneelvereniging Tante Bella's Beautysa-
lon, een komisch stuk van Henk Roede dat je gezien moet hebben. 
 

In het vorige Nieuws Bulletin hebben wij deze voorstelling al aangekon-
digd. Op donderdagmiddag spelen we om 14.00 uur voor leden van  
De Kersenplukkers en op vrijdag- en zaterdagavond om 20.00 uur voor 
alle belangstellenden.  
U kunt nog kaartjes kopen bij de receptie van De Vliegert, of u kunt ze 
reserveren via tel. 0492 - 66 34 36. 
 

Voor 8 maart   2,- en voor 9 en 10 maart  7,-. 
 

Wat we er nog niet bij verteld hadden is dat dit stuk het laatste is dat 
onder regie van Thieu Smeets en Marij Louwers wordt opgevoerd.  
We hebben gelukkig al wel een opvolger voor de regie in de persoon 
van Marianne Engels en daar zijn we heel blij mee. 
Graag tot ziens bij onze voorstellingen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De erfgenamen van de  
beautysalon 



6  

 

 
Poetsen na carnaval 
 
Het is voor de vele Brabanders onder ons een van de mooiste fees-
ten van het jaar: carnaval. Menigeen kijkt er lang naar uit en dan 
ploeps, na een paar mooie dagen is het weer voorbij. 
 
En dan breekt voor een deel van de vele vrijwilligers binnen  
De Kersenplukkers weer een forse taak aan: De Vliegert moet weer 
schoon en zuiver zijn om de steeds elkaar opvolgende activiteiten 
ongestoord doorgang te kunnen laten vinden.  
En dat lukt elk jaar opnieuw op een geweldige manier. Ook nu weer. 
 
De fotocollage (foto’s van Marie-José v.d. Kimmenade) geeft een 
mooi beeld van de mensen die er niet alleen zijn voor het feesten 
maar ook om de handen uit de mouwen te steken.  
 

 
Hartelijk dank! 
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Verzoek van de penningmeester 
 
Gelukkig heeft circa 98% van ons ledenbestand een incassomachtiging 
verstrekt voor de inning van de jaarlijks verschuldigde contributie.  
Er zijn nog slechts 23 leden die geen incassomachtiging hebben afge-
geven. Op deze laatste 23 leden wil ik nog maar eens een dringend  
beroep doen om alsnog zo’n machtiging af te geven. Bij de bar in De 
Vliegert kunt u daartoe een machtigingsformulier invullen of telefonisch  
opvragen. Dan wordt het formulier u ter invulling en ondertekening  
toegestuurd. 
 
Bij de inning van de contributies blijkt nog regelmatig dat leden van 
bankinstelling zijn veranderd zonder dat aan onze ledenadministratie of 
aan de penningmeester door te geven. Dat geeft veel extra werk. 
 
Hierbij wil ik u dan ook vriendelijk verzoeken om bij verandering van 
bankinstelling uw nieuwe IBAN bankrekeningnummer direct aan mij 
door te  geven, dat kan telefonisch 06-53 32 47 76- of per e-mail aan 
b.janssen78@hotmail.com of even een notitie daarvan bij de bar in  
De Vliegert af te geven of daar in de brievenbus te stoppen. 
 
In onze ledenadministratie worden ook, voor zover bekend, het  
e-mailadres en telefoonnummer van onze leden vastgelegd. Wilt u bij 
wijziging van deze gegevens evenals bij verhuizing dit s.v.p. direct  
doorgeven aan onze ledenadministratie. 
 
De telefoonnummers van onze mensen van de ledenadministratie treft 
u vooraan in de colofon van dit Nieuws Bulletin aan. 
 
De automatische incasso van de contributie over 2018 vindt plaats op 
vrijdag 30 maart 2018. 
 

Onder voorbehoud van goedkeuring door de Algemene Ledenverga-
dering op 28 maart a.s. bedraagt deze contributie  15,-. 
 
Ben Janssen, penningmeester 
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Eerste Jastoernooi De Kersenplukkers 
 

De eerste editie van het door de activiteitencommissie van De Kersen-
plukkers georganiseerde jastoernooi zal de boeken ingaan als een 
bijzonder geslaagd evenement. Winnaar van het toernooi om de 
Christ Liebreks sr. Jastrofee (wisselbeker) was Willem van Leerdam.  
 

Maar liefst 32 enthousiaste jasliefhebbers hadden zich ingeschreven 
voor het Jastoernooi 2018,  
dat op donderdag  
25 januari plaatsvond in 
onze eigen De Vliegert.  
Een geslaagd toernooi met 
dank aan de deelnemers, 
organisatie en natuurlijk de 
sponsors (Wilma Kerkhof, 
Rein van Waaijenburg, 
Guusje Sanders en  
Jan Liebreks). De sponsors 
hebben het gezellige toer-
nooi mede mogelijk ge-
maakt en er mede voor 

gezorgd dat alle deelnemers na afloop huiswaarts keerden met een 
leuk prijsje. 
 

Het jastoernooi werd gespeeld over vijf rondes ofwel ‘bumkes’.  
Na het middagje kaarten mocht uiteindelijk Willem van Leerdam zich 
de eerste winnaar van de Christ Liebreks sr. Jastrofee noemen.  
De andere ereplaatsen werden behaald door respectievelijk Ties van 
Hoof (tweede) en Jos de Vos (derde). Gezien de zeer geslaagde 
kaartmiddag en de vele positieve, enthousiaste reacties na afloop, 
kan het niet anders dan dat deze eerste editie van het jastoernooi 
een vervolg zal krijgen en zal worden bijgeschreven op de activitei-
tenkalender 2019 van De Kersenplukkers. 
 

Tekst en foto: Jos Lenssen 
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Fietsclub De Vliegert-trappers weer van start 
 

Zodra de zomertijd is ingegaan gaat de fietsclub met ruim veertig  
enthousiaste leden weer van start. Wekelijks kunnen we gezamenlijk 
een fraaie route in de omgeving rijden. Onderweg wordt gepauzeerd 
om iets te eten en gezellig wat bij te praten.  
 

Omdat de club zo groot is gaan we ook dit jaar weer op 
twee middagen in de week van start. Dat zijn maandag 
26 maart en woensdag 28 maart, vertrektijd 13.15 uur  
precies, vanaf De Vliegert. U kunt dus kiezen, maar mag 
uiteraard ook beide dagen meerijden.  
Dagtochten 
Er zijn op maandag drie dagtochten ingepland. Gerrit v.d. Boogaard 
is al weer druk bezig geweest om het programma van routes te  
vernieuwen en aan te vullen. 
Vergadering 
Voor de vergadering, die plaatsvindt op donderdagmorgen 22 maart 
a.s. van 10.00 tot 11.00 uur, nodigen we alle leden uit om in  
De Vliegert bij elkaar te komen. Bij een heerlijk kopje koffie of thee  
zullen we dan de plannen voor komend seizoen bespreken. 
Tienjarig bestaan 
Dit jaar bestaat onze fietsclub tien jaar. We doen hier alvast een op-
roep: zijn er enkele leden die mee willen denken over het invullen van 
de feestavond op 20 oktober? Meldt het bij Gerrit v.d. Boogaard via  
e-mail: ghvandeboogaard@onsbrabantnet.nl of tel. 0492 - 66 38 19. 
Voorzitter gezocht 
Wij zoeken iemand die het voorzitterschap van Jan Klaus over wil  
nemen. Als u die iemand bent of kent geef dit dan a.u.b. door aan 
Gerrit v.d. Boogaard. 
Nieuwe leden zijn uiteraard van harte welkom om ook eens te  
beleven hoe het is om in een groep gezellig mee te fietsen. 
De bijdrage voor dit jaar is  5,-. 
 

Graag tot ziens op de vergadering van 22 maart en anders op 26  
en/of 28 maart. 
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Topoptreden Willem van Leerdam tijdens Playback Festival 
 
Al diverse jaren is het een goede gewoonte bij carnavalsvereniging De 
Kersenplukkers het carnaval in De Vliegert op dinsdag af te sluiten met 
een prachtig Playback Festival. Zo ook carnaval 2018, toen op dinsdag 
13 februari maar liefst zeven schitterende optredens stonden gepland. 
Het optreden van Willem van Leerdam werd door de vakjury uiteinde-
lijk beloond met de eervolle eerste prijs. De winnaar bracht op ludieke 
en smaakvolle wijze het lied Ze Deed Het Ompres. Een topoptreden 
dat werd beloond met een warm applaus van de bezoekers en, niet te 
vergeten, de eeuwige roem. 
 
Een tweede plaats was weggelegd voor Trees Asmussen die op  
onnavolgbare wijze Wieteke van Dort vertolkte.  
Derde werd Nel v.d. Sanden als Juf Ank met dé absolute kraker van 
het carnaval 2018, het luizenlied Hallo Allemaal.  
Andere plaatselijke gelegenheidsartiesten die een prachtig optreden 
verzorgden en een gedeelde vierde plaats in beslag namen waren de 
oud-prinsen van De Kersenplukkers Peter Bollen als Henk Wijngaard en 
Harrie van Heugten als Jan Smit. 
Ine & Hans Seijkens als Lamme Frans en nogmaals Nel v.d. Sanden als 
Nana Mouskouri. 
 
Al met al een heel geslaagde middag, georganiseerd door  
cv De Kersenplukkers en op vakkundige wijze gepresenteerd door de 
vaste DJ Wim v.d. Biggelaar. 
 
Tekst: Jos Lenssen 
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Carnaval 2018 is voorbij 
 

Als carnaval in je hart en nieren zit en het hart 
zegt ‘nu even niet’, is er een probleem. Er pas- 
seren weken waarin anderen zeggen wat je te 
wachten staat. Dit heb ik rustig over me heen 
laten komen. 
 

Maar toch waren er momenten dat het niet ging en dan moet 
er ook bij mij een traantje worden weggeveegd. Er zou een 
week bij zitten dat ik de touwtjes in handen zou hebben, maar 
helaas deze keer niet. 
 

Carnaval 2018 is voorbij en ik ben daar blij mee. Nog blijer als ik 
dan hoor dat alles zeer goed verlopen is. Het programma was 
klaar en zelfs de vlaggen waren op tijd binnen. Een mooie aan-
winst voor de vereniging. 
 

Ik wil alle medewerkers van De Vliegert en leden van de carna-
valsvereniging bedanken voor hun inzet, maar vooral ook voor 
hun medeleven. Pas dan weet je dat je echt niet alleen staat. 
Dank!...Dank!...Dank! 
 

Jan Jansen, Secretaris, Groot Vorst cv De Kersenplukkers 

Uitslag loterij carnavalsclub 2018 
 

Hieronder de lotnummers van de gelukkigen die een prijs heb-
ben gewonnen bij de loterij van cv De Kersenplukkers: 
 

Eerste prijs:     6134  -   tweede prijs:  8043 -   derde prijs:       4464 
vierde prijs:     4404  -   vijfde prijs:      4021  -   zesde prijs:       4080 
zevende prijs: 910 1 -    achtste prijs:  5223  -   negende prijs: 6251 
tiende prijs:     5287. 
 

De prijzen kunnen worden opgehaald in De Vliegert. 
Namens cv De Kersenplukkers: alle deelnemers hartelijk bedankt! 
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   Overleden 

 Dhr. J.M. Hollander    11 dec 2017 
 Dhr. A. van Dommelen    24 jan  2018 
 Dhr. B. Hoogstad      25 jan  2018 
 Dhr. H. van der Sanden    27 jan  2018 
   

       Wij wensen de naasten en familie van de overledenen veel     
 sterkte toe. 

Wandeldata 
 

 In de komende periode gaan we weer wandelen op: 
 

 dinsdag        6  maart        lange wandeling 
 vrijdag       9 / 23  maart        korte wandeling 
 dinsdag       3  april         lange wandeling 
 vrijdag     13 / 27  april         korte wandeling 
  

 Vertrek om 9.30 uur bij De Vliegert. 
 Vooraf aanmelden is niet nodig. 
 Inlichtingen tel. 0492 - 43 20 32.   
 Met vriendelijke wandelgroet, Nelly de Hoon 

Vergaderdata 
 

 Activiteitencommissie    19 maart  2018 
 Algemeen bestuur     20 maart  2018  
 Algemene ledenvergadering   28 maart  2018 



 13 

 

 

Nieuwe Leden 
 

Dhr.   J.R. de Vries   
Mevr. N. van Sleeuwen - Kordewinders  
Mevr. M. Spikmans - Swinkels 
Dhr.    J. Lenssen 
Mevr. A. Lenssen  
Dhr.    P.J.A. Coolen 
Mevr. H. Linsen 
 
      

Welkom bij De Kersenplukkers 

Oproep van de redactie 
 

Begeleiders of bestuurders van de clubs en activiteiten kunnen,  
wanneer zij iets bijzonders te melden hebben, of behoefte  
hebben aan nieuwe leden, dit altijd doorgeven aan de redactie. 
 

De uiterste inleverdatum van kopij voor het volgende  
Nieuws Bulletin is maandag 19 maart 2018. 

 

Te laat ingestuurde teksten kunnen niet meer worden geplaatst.  
U kunt e.e.a. sturen naar: redactie@kersenplukkers.nl  

Ouderenadvies 
 

Senioren in Geldrop en Mierlo kunnen voor vragen en advies de 
cliëntondersteuners en ouderenadviseurs bereiken via 
tel.  06 -13 94 63 83. 
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Uitnodiging en agenda algemene ledenvergadering 
 

Aan alle leden van De Kersenplukkers,                 Mierlo, 24 februari 2018 
Geachte heer/mevrouw, 
Bij dezen nodigen wij u uit tot het bijwonen van de algemene leden-
vergadering van Seniorenvereniging De Kersen-plukkers, te houden op 
woensdag 28 maart 2018 in Cultureel Ontspanningscentrum  
De Vliegert, aanvang 14.00 uur. 
Agenda: 

1 Opening door de voorzitter. 
2 Ingekomen stukken en mededelingen. 
3 Notulen algemene vergaderingen van 15 maart 2017 en van  
     12 april 2017. 
      Deze notulen worden in de vergadering niet meer voorgelezen 
      Ze worden 14 dagen vóór de vergadering voor de leden in het 
      verenigingsgebouw De Vliegert op een leestafel ter inzage  
      gelegd. 
4 Jaaroverzicht 2017 van de secretaris.  
5 Financiële jaarstukken van de penningmeester. 
 a. Goedkeuring jaarrekening 2017 

Dit overzicht wordt 14 dagen voor de jaarvergadering in het   
verenigingsgebouw De Vliegert op een leestafel ter inzage   
gelegd. 
b. Goedkeuring van de begroting 2018 
c. Vaststelling contributie 2018. 
Voorgesteld wordt de contributie te handhaven op  15, - per 
jaar. 

6 Verslag kascommissie (M. Verspaget, G. de Paauw en Henk  
   Groenemans). 
7 Benoeming kascommissie. 

Aftredend is de heer M. Verspaget. In deze vacature zal tijdens 
de vergadering een nieuw lid worden benoemd.  

 8  Voorstel tot aanpassing van het Huishoudelijk Reglement 
Dit voorstel wordt 14 dagen voor de jaarvergadering in het  

 verenigingsgebouw De Vliegert op een leestafel ter inzage  
   gelegd.               
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9 Bestuursverkiezing. 
    Aftredend volgens het rooster zijn mevrouw Marie-José van 
   de Kimmenade en de heer Arno Buij. Herkiesbaar zijn  

       Marie-José van de Kimmenade en Arno Buij. Aftredend  
       volgens het rooster is ook mevrouw Mariet van Tilborg die 
       niet herkiesbaar is. 

Door het bestuur wordt voorgesteld mevrouw Marie-José 
van de Kimmenade en de heer Arno Buij te herbenoemen 
en voorts de heer Gerard Goossens te benoemen in de  
tussentijds ontstane vacature door het vertrek van de heer 
Ton van den Bruele. 
Kandidaten voor het bestuur kunnen worden voorgedragen 
door tien of meer leden van de vereniging, mits een dergelij-
ke voordracht vóór aanvang van de vergadering schriftelijk 
en ondertekend bij het bestuur wordt ingediend 

10 Rondvraag. 
 11 Sluiting. 

Na afloop van de vergadering volgt een gezellig samenzijn met een 
drankje en een hapje. Voor een goede organisatie van deze verga-
dering is het noodzakelijk dat we beschikken over het aantal leden 
dat de vergadering bezoekt. Als u voornemens bent de vergade-
ring bij te wonen verzoeken wij u het onderstaande aanmeldingsfor-
mulier tijdig (uiterlijk 20 maart a.s.) aan de balie/brievenbus van  
De Vliegert in te leveren.  
Het bestuur van Seniorenvereniging De Kersenplukkers.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanmeldingsformulier deelname jaarvergadering op woensdag  
28 maart 2018. 
Deze strook graag inleveren vóór woensdag 21 maart 2018.  
Naam:…………………………………….……………………. 
Adres:…………………………………………………………… 
Aantal personen: …….Tel nr...…….………..……………… 
Inleveren aan de balie of in de brievenbus van De Vliegert. 
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Gemoderniseerd Huishoudelijk Reglement 
 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 28 maart 
a.s. kunt u stemmen over de invoering van een gemoderniseerd  
Huishoudelijk Reglement voor Seniorenvereniging De Kersenplukkers.  
 

Enkele jaren geleden werd Seniorenvereniging De Kersenplukkers losge-
koppeld van de KBO. Vervolgens werd anderhalf jaar geleden de vereni-
ging vanuit de gemeente Geldrop-Mierlo verzocht het lidmaatschap 
open te stellen voor alle ingezetenen van de gemeente. Vorig jaar kwam 
het tot een principieel meningsverschil tussen onderafdeling Canta Classi-
ca en het bestuur van De Kersenplukkers omtrent het accepteren van le-
den buiten Geldrop-Mierlo. Allemaal redenen om het Huishoudelijk Regle-
ment verder te moderniseren en in overeenstemming te brengen met de 
gewenste situatie. 
 

Een samenvatting van de belangrijkste verschillen tussen het voorliggende 
nieuwe Huishoudelijk Reglement en het bestaande volgt hieronder. 
 

1. Een begrippenlijst is toegevoegd als eerste artikel. Daarin is het begrip 
'onderafdeling' vervangen door 'afdeling'. De Kersenplukkers is geen afde-
ling meer van de KBO en daarmee zijn clubs binnen De Kersenplukkers een 
plaats gestegen in de rangorde.  
Het begrip 'groepering' is vervangen door 'dienst'. De nieuwe naam sluit 
beter aan bij de praktijk. 
Organisatorisch is de vereniging nogal complex. We onderscheiden afde-
lingen, diensten, commissies, werkgroepen en activiteiten. Als vormen van 
formele leiding kennen we 'bestuur' en 'coördinator'. Deze begrippen wor-
den hier gedefinieerd. Het begrip 'activiteit' is toegevoegd om clubs zon-
der formele leiding een passende plaats te geven binnen de vereniging. 
2. Het acceptatiebeleid voor nieuwe leden wordt verruimd.  
 
- Voor personen jonger dan 50 jaar kan het verenigingsbestuur in bijzonde-
re gevallen het lidmaatschap toestaan. 
- Het lidmaatschap van de vereniging wordt niet meer beperkt tot ingeze-
tenen van een bepaalde woonplaats. Daar komt echter voor in de plaats 
dat een afdeling in haar eigen reglement wel zo'n beperking mag  
opnemen, met dien verstande dat ingezetenen van de gemeente  
Geldrop-Mierlo niet geweigerd mogen worden.         
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3. Het bestaande artikel 5 'contributies' is ondergebracht in de artikelen 
2 en 4. 
 

4. Er zijn kleine tekstuele wijzigingen aangebracht in het hoofdstuk 
'Verenigingsbestuur', artikelen 5 t/m 9. 
 

5. Het hoofdstuk 'Commissies, Werkgroepen en Activiteiten' is nieuw.  
Hierin blijft opgenomen het bestaande artikel 10 'Commissies' en is  
toegevoegd artikel 11 'Werkgroepen en Activiteiten'.  
 

6. Artikel 12 'Afdelingen' beschrijft de status van een afdeling in meer  
detail dan het bestaande artikel 14 'Onderafdelingen en Groeperingen'.  
De afdeling kan worden gezien als een club bestaande uit leden van  
De Kersenplukkers met een eigen formele leiding. Daarbij horen rechten 
en plichten. Belangrijk is het recht om afdelingsactiviteiten exclusief  
toegankelijk te mogen maken voor leden van de afdeling. Dat betekent 
dat activiteiten die niet onder een afdeling vallen altijd toegankelijk zijn 
voor alle leden van De Kersenplukkers.  
Nieuw is dat afdelingen het verenigingsbestuur inzage dienen te geven 
in hun ledenbestand en in hun financiële situatie. 
 

7. Artikel 13 'Diensten' beschrijft de status van dienstverleners binnen de 
vereniging in meer detail dan het bestaande artikel 14 'Onderafdelingen 
en Groeperingen'.  Diensten bestaan uit teamleden en een formele  
leiding. 
  

8. Artikel 14 ' Ontbinding & vereffening afdeling of dienst' is nieuw. Het is 
ontleend aan een format voor een clubreglement dat al enige tijd  
bestond maar geen officiële status had. Door de bepalingen in het  
Huishoudelijk Reglement op te nemen hoeven zij niet meer in afdelings-
reglementen geplaatst te worden. 
 

9. Het bestaande artikel 11 'kascommissie' bevatte geen bepaling en is 
geschrapt. 
 

Het voorstel voor het nieuwe Huishoudelijk Reglement ligt vanaf 14 maart 
a.s. ter inzage op de leestafel in De Vliegert. Wij hopen op uw steun  
tijdens de Algemene Ledenvergadering. 
 

Het bestuur van De Kersenplukkers 
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Financieel Jaaroverzicht 2017 en Begroting 2018 
Graag geef ik u hierbij een verkort inzicht in het financieel resultaat 2017 en de  
Balans per 31-12-2017 en daarbij aangevuld de begrotingscijfers voor 2018. 
Op enkele onderdelen van het financieel resultaat treft u hierna nog een korte  
toelichting aan. 
Kosten gebouw De Vliegert 
De belangrijkste reden voor het verschil tussen de werkelijke uitgaven 2017 en de 
begrote uitgaven 2017 is de volgende. Verscheidene begrote onderhoudsuitgaven 
aan het gebouw en de installaties alsook voor onderhoud en aanschaf of vervan-
ging van de inrichting/inventaris hoefden in 2017 nog niet te worden gedaan. Die 
posten worden doorgeschoven naar latere jaren. Hier staat tegenover dat ook de 
onttrekkingen uit de betreffende Fondsen aan de inkomstenzijde evenredig lager 
zijn. De onttrekkingen zijn gelijk aan de uitgaven. Voor het uiteindelijke resultaat heeft 
e.e.a. dan ook geen gevolgen. 
Kosten ontspanningsactiviteiten 
Het verschil tussen de werkelijke en begrote uitgaven 2017 heeft de volgende  
reden. In 2017 zijn alleen 2 dagreizen met een bezoek aan de musical Soldaat van 
Oranje georganiseerd. Dat waren dure dagreizen maar met een subsidie uit het 
Fonds Vrienden van De Kersenplukkers kon de eigen bijdrage voor de deelnemers 
laagdrempelig worden gehouden en konden deze reizen toch nagenoeg  
kostendekkend blijven. 
Ben Janssen, penningmeester. 
 Balans per 31-12-2017

 

Activa 31-12-2017 31-12-2016 
Nog te ontvangen posten 3.196,81 3.124,34 
Kas 4.056,85 907,00 
Rabobank betaalrekening 12.829,30 11.434,17 
Rabobank Doel reserveren rekening 43.088,46 47.905,51 
Totaal activa 63.171,42 63.371,02 
Passiva 31-12-2017 31-12-2016 
Eigen vermogen 20.454,63 19.945,95 
Reserve Jubileumvieringen 5.000,00 3.000,00 
Fonds Onderhoud gebouw/installaties 4.175,23 2.517,02 
Fonds inventaris/inrichting 11.052,48 12.206,49 
Fonds Vrienden v.d. Kersenplukkers 0,00 4.225,94 

Vooruit ontvangen contributies 45,00 15,00 
Nog te betalen posten 8.380,22 10.845,70 
Rekeningen courant onderafdelingen 14.063,86 10.614,92 
Totaal passiva 63.171,42 63.371,02 
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Financieel Jaaroverzicht 2017 en Begroting 2018 

Omschrijving 
Uitgaven 

Resultaat 
2017 

Begroting 
2017 

Begroting 
2018 

Inkopen bar 27.995,22 27.600,00 27.950,00 
Kosten gebouw/inst. De Vliegert 48.348,03 52.976,95 51.014,20 

Salarissen en vergoedingen 30.194,87 30.550,00 31.705,00 

Kosten ontspanningsactiviteiten 14.106,00 7.000,00 10.000,00 

Kosten culturele activiteiten 6.629,99 6.700,00 6.750,00 
Kosten sportieve activiteiten 5.342,81 5.150,00 5.530,00 

Ouderenadviseurs 35,30 100,00 0,00 

Evenementen en vieringen 1.102,80 1.650,00 1.250,00 

Algemene kosten 7.207,33 7.720,00 7.570,00 
Bestuurskosten 1.853,08 1.550,00 1.850,00 
Overige lasten en baten 69,46 0,00 0,00 
Dotatie Fonds inventaris/inrichting 3.400,00 3.400,00 3.450,00 
Dotatie Fonds inv./inr. Kersenboom 4.000,00 2.000,00 3.000,00 
Dotatie Fonds ond.  gebouw/inst. 4.200,00 4.200,00 4.260,00 
Dotatie Fonds ond. geb./inst. Kersenb. 4.000,00 2.000,00 3.000,00 
Dotatie Fonds jubileumvieringen 2.000,00 1.000,00 0,00 
Resultaat lopend boekjaar 508,68 5,00 195,00 
Totaal uitgaven 160.993,57 153.601,95 157.524,20 
Inkomsten       
Verkopen bar 87.245,59 81.000,00 83.000,00 
Vergoedingen overhead derden 1.998,00 1.600,00 1.700,00 
Contributies lopend boekjaar 20.835,00 20.775,00 20.775,00 
Bankrente/kosten 34,87 200,00 100,00 
Opbrengst ontspannings-act. 13.301,49 7.100,00 10.100,00 
Opbrengst culturele activiteiten 4.057,50 4.000,00 4.000,00 

Opbrengst sportieve activiteiten 3.781,50 3.800,00 3.750,00 

Sponsoring en donaties 1.595,99 1.700,00 2.200,00 

Subsidie gemeente 19.585,00 19.585,00 19.585,00 
Ontvangsten/uitgaven activiteitencie. 1.472,83 1.000,00 1.000,00 

Onttrekking Fonds ond. gebouw/inst. 2.541,79 3.207,96 3.749,25 
Onttrekking Fonds inventaris/inr. 4.554,01 9.633,99 7.564,95 
Totaal inkomsten 160.993,57 153.601,95 157.524,20 
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Hulp bij belastingaangifte IB 2017 
 

Ook dit jaar staan er voor u weer zes personen klaar om 
voor u de aangifte Inkomstenbelasting IB 2017 te verzorgen. 
 

Hierbij gelden onderstaande uitgangspunten: 
· Personen die in het verleden gebruik maakten van een van on-

ze belasting-invulhulpen kunnen rechtstreeks contact opnemen 
met de persoon die de aangifte vorig jaar heeft verzorgd. 

· Personen die voor het eerst van deze belastingservice gebruik 
willen maken worden verzocht zich te melden aan de balie van 
De Vliegert of telefonisch 0492 - 66 34 36. 

 

Uw aanmelding voor hulp dient u te doen zodra u bericht van de  
Belastingdienst heeft ontvangen.  
 

Dit bericht ontvangt u in uw mailbox of via een brief van de Belasting-
dienst.  
 

Indien u geen bericht ontvangt en u heeft in het verleden wel een 
teruggave ontvangen dan is het verstandig om u ook aan te melden. 
 

Door de belasting-invulhulp wordt een machtigingscode voor u aan-
gevraagd. Deze wordt dan door de Belastingdienst aan u toege-
stuurd. Deze code is nodig om uw  aangifte te laten verzorgen.  
De toezendbrief dus goed bewaren en overhandigen aan de belas-
ting-invulhulp. 
 

Vanaf begin maart 2018 neemt een van onze hulpen contact met u 
op om het invullen van uw aangifte te regelen. U overhandigt hem 
dan de bescheiden die in de hieronder vermelde lijst staan. 
 

De hulp wordt gegeven voor personen vanaf 65 jaar met een inko-
men, bestaande uit enkel AOW-uitkering of AOW met een aanvullend 
pensioen. Als inkomensgrens voor deze doelgroep geldt voor een al-
leenstaande  35.000,- per jaar en voor gehuwden/samenwonenden 
 50.000,- per jaar. De vergoeding voor het verzorgen van de aangifte 

bedraagt  10 per adres.       
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Onderstaande personen zijn uw belasting-invulhulpen: 
Carel van Isterdael 0492 - 66 23 25, Ad Otten 0492 - 66 25 13, Harrie 
Peeters 0492 - 66 34 93, Peter v.d. Riet 0492 - 66 32 44, Wim Schut 
0492 - 66 20 36 en Joop van Zwet 0492 - 66 30 00. 
 

Lijst van te overleggen papieren voor de invulling van de belasting-
aangifte over het jaar 2017: 
 

a. Het jaarinkomen 
De jaaropgaven van alle inkomensverstrekkers, zoals de SVB (AOW / 
ANW), pensioenfondsen, lijfrenteverzekeraars en overige inkomsten 
over het jaar 2017. 
 

b. Als u in een eigen huis woont 
- De WOZ- beschikking van de gemeente met peildatum 1 januari  
  2016       
- Heeft u een hypotheek, dan de gegevens over de in 2017 betaal-
de hypotheekrente, hypotheekkosten en het saldo van de hypo-
theekschuld per 31 december 2017. 
 

c. Vermogen (spaargelden) 
- De jaaroverzichten van de banken met daarop de saldi per 
1 januari 2017, de afschriften van bank- en girorekeningen, 
lopende rekeningen en spaarrekeningen en effectenrekeningen;  in 
het bijzonder gaat het om de afschriften met de saldi/waarden per 
1 januari 2017 en de eventueel in het jaar 2017 ingehouden didend-
belasting. 
- Heeft u als alleenstaande minder dan (afgerond)  25.000,- of heeft 
u samen met uw partner minder dan (afgerond)  50.000,- ver-
mogen, dan hoeft u geen bankgegevens te verstrekken.  
- Heeft u aantoonbare schulden dan mogen deze boven een  
bepaald minimum worden afgetrokken. 
 

d. Specifieke zorgkosten 
- De in 2017 betaalde rekeningen voor specifieke zorgkosten waar-
voor geen recht op vergoeding bestaat vanuit de zorgverzekering 
en afrekeningen van de zorgverzekering. 
- Eventuele dieetverklaring.           
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e. Bewijsstukken van gedane giften 
Eventuele giften zijn onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar. 
 

f. Voorlopige aanslag 
Heeft u over 2017 al eerder voorlopige aanslagen ontvangen/betaald, 
dan bijvoegen voor verrekening met uw in te dienen aangifte.  
 

g. Huur- en/of zorgtoeslag 
De met betrekking tot de huur- en/of zorgtoeslag 2017 en 2018 ontvan-
gen voorschot- en definitieve beschikkingen.  
 

h. Machtigingscode die u in 2018 heeft ontvangen met betrekking tot de 
aangifte inkomstenbelasting 2017 
Zonder deze machtigingscode kan geen aangifte plaatsvinden, omdat 
het de belasting-invulhulpen niet is toegestaan om met uw persoonlijke 
Digid in te loggen bij de belastingdienst. 
 
Joop van Zwet, secretaris/belasting-invulhulp. 
 
 
 

De volgende bedrijven zijn 
Donateurs van De Kersenplukkers 
 

· De Bottelarij Marcel Scheepers 
· Bouwbedrijf van Gerven 
· Jos van Happen Containers en Recycling  
· Heesmans Installatie Techniek 
· Veldsink-Bekx Adviesgroep-Regiobank 
· Fysiotherapie Jeurissen en Van den Ingh 
· Elektrotechnisch Bureau J. Saasen B.V. 
 

Wilt u ook donateur worden: informeer bij het bestuur.  
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Vooraankondiging/uitnodiging Open Dag  
 
De activiteitencommissie van De Kersenplukkers heeft het plan op gevat 
om een Open Dag te organiseren. 
 
Wij willen dit als Algemeen Bestuur graag ondersteunen, enerzijds voor 
onze eigen leden, waarbij we ook nog even stil willen staan bij de 
‘verbouwing’ van De Vliegert, anderzijds om te laten zien wat we de 
Mierlose gemeenschap te bieden hebben. Daarmee kunnen we moge-
lijk nieuwe leden werven voor De Kersenplukkers en al haar Afdelingen 
en Diensten. 
 
De Open Dag staat gepland voor: 
zondag 22 april. 
Tijd:13.30 - 16.30. 
Locatie: onze eigen De Vliegert plus eventueel, afhankelijk van het weer, 
een gedeelte van het plein achter De Vliegert. 
 

Noteer deze datum alvast in uw agenda. 
 

Om deze Open Dag tot een gezamenlijk succes te maken, is het van be-
lang dat alle Afdelingen en Diensten zich deze middag presenteren. 
 
Wij vragen de Afdelingen en Diensten daarom om te reageren bij de ac-
tiviteitencommissie via de bar in De Vliegert of rechtstreeks bij Maarten 
Verbruggen, e-mail: m.h.verbruggen@kpnmail.nl of Gerard Goossens, 
secretaris@kersenplukkers.nl. Laat dan weten wie en wat jullie op deze 
middag willen presenteren en waarmee we rekening dienen te houden. 
 
De activiteitencommissie gaat daarmee dan aan de slag om, samen 
met de Afdelingen en Diensten, verdere invulling aan deze middag te 
geven. 
 
Namens het bestuur, 
Marie-José v.d. Kimmenade, voorzitter 
Joop van Zwet, secretaris. 
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Dagtocht De Kersenplukkers op 22 mei naar...  
Libelle Zomerweek 2018 
 

Alleen voor vrouwen? Welnee! De Libelle Zomerweek biedt de bezoeker 
de kans het grootste vrouwenweekblad ‘levensecht’ mee te maken. 
Alle pijlers waarop het blad is gebouwd zijn vertegenwoordigd door 
middel van thematische paviljoens en kleinere participanten. 
 

Die pijlers zijn o.a. culinair, schoonheid, human interest, dagje-uit en  
wonen. De beurs is opgezet in een sfeervolle buitensetting. Geniet van 
een uniek dagje shoppen, lachen met elkaar, meedoen met leuke 
workshops en meezingen met bekende artiesten. 
 

Maar ook: nieuwe producten proeven  
en proberen, Libelle-columnisten en           
-schrijvers ontmoeten, de nieuwste  
mode- en beautytrends spotten en 
nog veel meer. Kom en maak er  
samen met ons een onvergetelijk  
feestje van. 
 

Er komen ruim 80 artiesten optreden en 
er zijn ruim 300 shops waar je heerlijk kunt winkelen en … je kunt overal 
nieuwe producten proeven. 
 

Programma: 
09.30 uur: Vertrek vanaf De Vliegert 
11.00 uur: Aankomst in Almere 
17.00 uur: Vertrek vanaf de Zomerweek 
18.30 uur: Diner in Gameren 
21.30 uur: Verwachte aankomst Mierlo. 
 

De prijs per persoon bedraagt  55,-. 
Inschrijven op dinsdag 3 april in De Vliegert van 13.30 - 14.30 uur. 
De reis gaat door bij minimaal 45 deelnemers. 
 

Nadere informatie over de dagtocht en voorwaarden kun je verkrijgen 
bij: Toos Messing, tel. 06 - 38 31 01 90. 
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De Familiequiz in De Vliegert 
  

Op maandag 2 april (tweede paasdag) organiseert de activiteitencom-
missie van De Kersenplukkers een heuse familiequiz in De Vliegert 
 

Na de dorps- en pubquizzen leek het de organisatie een goed idee om 
leuke en ontspannende vragen te maken en te strijden om  
De Vliegert Trofee.  
 

Vragen van allerlei aard zullen de revue op een leuke manier passeren 
en zijn ook voor de niet-quizzer goed te volgen. 
 

Groepen van minimaal vier tot maximaal acht personen kunnen zich 
aanmelden d.m.v. onderstaand strookje tot 23 maart aan de bar van  
De Vliegert. Kosten van deze quiz bedragen  2.- p.p. te voldoen bij 
aanmelding. 
 

Aanvang 13.30 uur, zaal open 13.00 uur, 
de prijsuitreiking is rond 17.15  uur. 
 

Dus als je denkt dat je een goede quizknobbel hebt ,meld je dan aan 
met een originele teamnaam en strijdt mee voor De Vliegert Trofee. 
 

Zij die niet in staat zijn om een groep te vormen en toch mee willen 
doen, kunnen zich individueel aanmelden. Dan worden er groepjes  
samengesteld door de organisatie. 
 

Ook de niet-quizzers zijn van harte welkom op deze middag en kunnen 
zich evtueel ook testen op hun kennis. 
 

Deze middag wordt mede verzorgd door onze huis DJ Wim v.d. Bigge-
laar. 
Wij zien u graag op 2 april 
............................................................................................................................. 
                  wij doen mee met de familiequiz in De Vliegert  
Naam:......................................................................................................... 

Naam:......................................................................................................... 

Naam:......................................................................................................... 

Naam:......................................................................................................... 
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Concert en contract Canta Classica 
 
 

Op 8 april verzorgt Canta Classica samen met het seniorenkoor de Maas-
echo uit Boxmeer in De Vliegert een concert in de cyclus Canta Classica 
ontmoet….. De Maasecho viert dit jaar zijn negende lustrum en zingt zowel 
geestelijke als wereldlijke liederen. Sommige met pianobegeleiding doch 
ook a capella. In het volgende bulletin meer informatie over dit heel  
interessante concert. 
 
Contract: Als een grote seniorenvereniging meerdere onderafdelingen 
herbergt dienen afspraken te worden gemaakt om alle belangrijke zaken 
transparant te regelen. In 2017 hebben Arno Buij, contactpersoon van  
De Kersenplukkers voor Canta Classica en Frans Sools, voorzitter van Canta 
Classica op zich genomen om een werkbaar contractvoorstel uit te wer-
ken om te bezien of daarmee onduidelijkheden en misverstanden beter 
voorkomen kunnen worden. Dit onder toezicht van beide besturen. 
 
In dit proces werd duidelijk dat veel aannames niet of nauwelijks waren 
vastgelegd. Reden voor De Kersenplukkers om o.a. het huishoudelijk  
reglement nader te bestuderen en aan te passen. 
 
Het contract dat medio 2017 ontstond is voor zowel Canta Classica als  
De Kersenplukkers een proef geweest. Canta Classica is nu de eerste  
officiële onderafdeling van De Kersenplukkers met een goedgekeurde  
samenwerkingsvorm. Beide besturen hebben aangegeven dat ze uiterst 
tevreden zijn met het resultaat. Ook de leden van Canta Classica zijn  
tevreden want er zijn veel positieve aspecten te melden, o.a. meer leden 
en een gezellige sfeer. En ook u als publiek bij onze optredens heeft  
aangegeven dat ons koor er op vooruit is gegaan. 
 
Wij zijn dan ook blij met ons contract. We kunnen alle onderafdelingen 
aanbevelen om ook zo’n contract op te stellen. 
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Druk: Drukkerij Messerschmidt 

Uiterste inleverdatum kopij voor het volgende Nieuws Bulletin is  
maandag 19 maart 2018. 

De redactie behoudt zich het recht voor om artikelen aan te passen of in te  
korten. 

Agenda dag datum aanvang 

Toneeluitvoering 
Tante Bella’s Beautysalon 
Alleen voor de leden, op  

vrijdag 
zaterdag 
donderdag 

  9 maart 
10 maart 
  8 maart 

20.00uur 
20.00 uur 
14.00 uur 

Dansavond met  
DJ Wim v.d. Biggelaar  

zaterdag 24 maart 20.00 uur 

Algemene Ledenvergadering 
De Kersenplukkers  

woensdag 28 maart 14.00 uur 

Familiequiz in De Vliegert maandag 2 april 14.00 uur 

Canta Classica ontmoet.... zondag 8 april 14.00 uur 

Open Dag De Vliegert zondag 22 april 13.30 uur 

Dansavond met  
DJ Wim v.d. Biggelaar  

zaterdag 28 april 20.00 uur 

Koningsavond dinsdag 1 mei 19.30 uur 

Dansavond met  
DJ Wim v.d. Biggelaar  

zaterdag 26 mei 20.00 uur 
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