
 

 
 
 
 

Verslag NIO-groot bijeenkomst 14 juli 2022 
 
Aanwezig: 
 Roos Sohier (Sterk Brabant), Cor Kluijtmans (KBO Kring 's-Hertogenbosch) Ivonne Bekkers (door & 
voor), Diny vd Dungen (Stichting Leergeld), Anja Kouwenberg (Kinderboerderij Zorgboerderij de 
Oosterhoeve) , Henny van de Boogaard (SAS), Jeannette vd Ven (Wijkwerkplaats Oost), Marion 
Veldhuizen (autismecafé / KOO ), Henriëtte Doensen (autismecafé)  Liesbeth van Drunen (Bij 
Katrien), Huub Geurtsen(Ismes), Paul van Gellekom (NAH Kracht Brabant), Hans van Grieken 
(Steunpunt Zelfhulp), Elly Pennings (Steunpunt Zelfhulp)Jaap Croonen (Café Brein), Eef Aarts 
(luisterlijn), Annet Swart (Stichting Loods) 
 

 
Welkom 

Jaap heet iedereen welkom en  introduceert Hans en Annet als nieuwe kernteamleden. Zij stellen 
zich kort voor.  
Hans laat weten dat we nog op zoek zijn naar nog iemand die zich bij het kernteam wil aansluiten.  
 

 
Presentatie Sterk Brabant (Roos Sohier) 

Roos Sohier is onlangs begonnen als communitybuilder bij Sterk Brabant. Sterk Brabant is een 
community voor inwonersinitiatieven en sociale ondernemers. De community wil deze initiatieven  
ondersteunen door onder andere kennisuitwisseling.  (zichtbaarheid, fondsenwerving, 
duurzaamheid, impactmeting etc.)  Sterk Brabant zoekt naar verbinding tussen verschillende 
initiatieven waardoor een sterk én wederkerig netwerk ontstaat.  Aanwezigen geven aan dat de 
verbindende workshops van Sterk Brabant erg waardevol waren. Roos heeft de intentie hiermee 
door te gaan.  
Je kunt je aanmelden bij de online community middels onderstaande link. Wanneer je je hebt 
aangemeld zie je welke initiatieven er in de omgeving zijn. Via het prikbord doe je oproepjes of 
kun je vragen stellen aan andere initiatieven. Ook kun je hier ervaringsverhalen van anderen lezen.  
https://www.sterkbrabant.nl/community/oproepen/default.aspx 
Wellicht kan Sterk Brabant ook een ondersteunende rol hebben bij het organiseren van de 
infomarkt. 
 

WBTR (Eef Aarts) 

Eef heeft contact gehad met Huibrechts Notarissen over een WBTR (Wet Bestuur en Toezicht 
Rechtspersonen) audit voor de NIO organisaties. Zij hebben een staffelkorting voorgesteld voor 
aangesloten organisaties. Echter gaat dit nog steeds om erg veel geld. (minimaal €1350,-, 
afhankelijk van wat nodig is) 
 
>  Roos geeft aan dat er een online WBTR stappenplan te volgen is tegen betaling.  Daarnaast weet 
zij dat PWC gratis korte consultaties geeft. Zij brengt NIO met hen in contact.  

https://www.sterkbrabant.nl/community/oproepen/default.aspx


 

>  Door het onderwerp WBTR in het bestuur te bespreken neem je de statuten weer eens goed 
door. Bij Steunpunt Zelfhulp merkte men dat de statuten eigenlijk al 10 jaar hetzelfde waren. Je 
denkt er bijvoorbeeld niet altijd aan de verlenging van de periode van een bestuurslid vast te 
leggen. Maar doe je dit niet, dan is je bestuurslid niet meer bevoegd. Als met al dus waardevol om 
statuten en werkwijze eens onder de loep te nemen. 
> Bij de KBO was men al bezig met nieuwe statuten, dus deze zijn zo opgesteld dat ze voldoen aan 
de WBTR. Het gaat vooral om het beschrijven hoe je te werk gaat en hoe je elkaar controleert.  De 
KBO merkt op dat vooral kleine verenigingen (bijv. biljart verenigingen) veel regeldruk hebben van 
wetten als de WBTR. De KBO wil onderzoeken hoe ze deze druk kunnen verlagen. 
 
Eef gaat nog contact opnemen met notariaat van Spaendonck. Zij richten zich voornamelijk op 
stichtingen en verenigingen. Wordt vervolgd.  
 
 

Presentatie KBO Kring 's-Hertogenbosch (Cor Kluijtmans) 

Cor Kluijtmans is secretaris van KBO Kring 's-Hertogenbosch. Deze kring bestaat uit de 
verschillende afdelingen in Vinkel, Nuland en 's-Hertogenbosch. De bossche afdeling heet sinds 
kort: Seniorenvereniging 's-Hertogenbosch Stad.  
De KBO kring organiseert activiteiten en ondersteuning voor senioren. (55+) Dit kan ondersteuning 
zijn bij administratie, maar ook op het gebied van welzijn en gezondheid kan de KBO kring 
senioren bijstaan. Er zijn (vrijwillige) onafhankelijke cliëntondersteuners die bijvoorbeeld kunnen 
helpen bij een WMO aanvraag.  
Maandelijks komt het blad “Ons” uit voor alle leden.  
Cor levert vanuit het KBO ook een bijdrage aan het project 'dementievriendelijke wijken'. 
Onderdeel hiervan is de gratis training voor vrijwilligersorganisaties: “Samen Dementievriendelijk” 
(https://www.samendementievriendelijk.nl/) 
 
 

Infomarkt Zorg&Welzijn (Eef Aarts) 

Geen groot nieuws, maar het project is in beweging.  Om diverse redenen is besloten de datum te 
verschuiven naar voorjaar 2023. Komende maandag komt een werkgroep bijeen om verdere 
plannen te maken.  Mensen die deze dag mee willen organiseren zijn van harte welkom! 
 
Locatie is nog onduidelijk, zal ook afhankelijk van de vorm en omvang zijn. Onderwijsinstellingen 
zijn een goede optie, ook omdat studenten dan voor studiepunten kunnen meehelpen. 
 
> Yvonne geeft aan dat de gemeente Oss op 21 juni een succesvolle netwerk bijeenkomst zorg & 
Welzijn heeft georganiseerd. Wellicht kunnen we daar wat tips inwinnen.  
> Aanwezigen geven aan dat de infomarkt 7 jaar geleden een aangename uitwisseling tussen NIO 
organisaties was, maar dat er geen formele zorgorganisatie te bekennen was. Dit moet nu echt 
anders. 
 
 

Nieuwe ontwikkelingen binnen de organisaties (Jaap Croonen) 

> Liesbeth vertelt dat Bij Katrien onlangs verhuisd is en druk bezig is om uit te vinden hoe zij een 
huiskamer voor de hele stad kunnen zijn. De koffie en thee staat in ieder geval altijd klaar: 
Welkom! 
> Diny van Stichting Leergeld is voor de eerste keer aanwezig. We hopen haar vaker terug te zien! 



 

> Paul laat nog weten dat Stichting Sport voor Gehandicapten hard op zoek is naar nieuwe 
vrijwilligers. Het gaat om ondersteuning bij het sporten en bijvoorbeeld aankleden bij het 
zwembad.  Je kunt je aanmelden via de website: 
https://www.sportvoorgehandicapten.nl/vrijwilligers-gezocht 
> Jaap wil in het najaar vanuit Cafe Brein twee bijeenkomsten gaan organiseren.  
 
De volgende NIO-Groot bijeenkomst is in september 
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