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LONDERZEELcontact op met de hobbyclubverantwoordelijke. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Maart 2021 

 

Om naar uit te kijken… 

 
 

… het Overlegcomité van 26 februari! Geen roekeloze beslissingen nemen. 

Bijna één jaar kijken we uit naar ons leven of beter ons ‘samenleven’ van voor het begin van de 

coronapandemie. Ups en downs: mag wel, weer niet, in bubbels, beperkte lockdown, geen 

kleinkinderen op bezoek,… ieder van ons heeft verhalen ‘hoe het toen was’, eens deze pandemie 

voorbij is. 

We kijken uit naar de datum van onze vaccinatie. Heel belangrijk voor onze senioren, maar nog even 

geduld. 

Nu al tevreden zijn om terug naar de kapper te mogen, en als wij en iedereen zich aan de regels en de 

afspraken houden, een zomer om van te genieten! 

Wij kijken inderdaad uit naar onze ontmoetingen, de knuffels, de gezelligheid om samen te praten 

over… zovele dingen. 

 

Jouw bestuur kijkt er ook naar uit om weer een actieve planning op te stellen. 

Maar met enige zin voor realiteit: het is nog niet voor morgen of overmorgen. 

We hebben beslist om geen activiteiten te organiseren tot eind april, maar… mochten er toch 

mogelijkheden zijn, dan zijn we klaar om jullie uit te nodigen op ‘wat veilig kan en mogelijk is’. 

Wat niet betekent dat we geen plannen hebben, integendeel. Het is evenwel zinloos om nu al 

aankondigingen te doen en niet zeker te zijn of de datum past en of de geldende maatregelen dit 

toelaten. Hou vol, het komt allemaal goed. 

 

En ook zijn we ‘creatief in coronatijd’. Onze hobbyclub Beleggingen herstart: Jean-Paul Deville 

neemt de coördinatie voor zijn rekening en enkele data staan reeds op de planning. Het worden 

digitale samenkomsten en met deskundige sprekers zoals vorige jaren. De leden van de hobbyclub 

zijn reeds geïnformeerd. 

 

Het was fijn te ervaren hoe talrijk jullie gereageerd hebben op onze ‘on line algemene vergadering’.  

Verder in deze zending een uitgebreid verslag. Toch namens het bestuur onze hartelijke dank voor de 

wensen, de aanmoedigingen om verder te werken,… Hartverwarmend. Zelfs de roep om 

bestuursleden in functie te laten tot 80 jaar. Maar er is een tijd van komen en een tijd van gaan. Het is 

aan de jongere generatie om de fakkels over te nemen en wees gerust, ook dit komt in orde. 

 

En met jullie allen, kijken je bestuursleden uit om samen onze vriendschap verder te bestendigen. 

Nog even… 

 

 

Jonas 

                                                                                                           
            

e-mail: seniorenkbcbrussel@gmail.com 

Website: www.seniorenkbcbrussel.be         
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Verslag statutaire jaarvergadering 2020 Seniorenclub KBC Brussel 

 

 

 

Door de coronapandemie kon de op 12 januari 2021 geplande jaarvergadering niet plaatsvinden in 

CC De Westrand. 

Daarom werd geopteerd voor een ‘digitale en papieren’ jaarverslag. 

Alle leden werden uitgenodigd: 1036 leden ontvingen een mailbericht (zending) en 409 leden 

ontvingen dit per post. 

  

De ‘stemming’ kon dus via mail of per post ingezonden worden. 

 

Deelname 

 

Na uitzuivering (dubbel gebruik, niet stemgerechtigd) werden 234 geldige ‘stemmen’ weerhouden. 

Met een overduidelijke, bijna eenstemmige, meerderheid werden de diverse agendapunten, op een 

paar uitzonderingen na, goedgekeurd. 

 

Dat betekent o.a. dat Jo Debruyne (wie is Jo Debruyne – zie hieronder) aanvaard wordt als nieuw 

bestuurslid en dat het mandaat van drie bestuursleden nl. 

Clement De Win, Marie-Jeanne Loyez, Marilou Schryvers, voor drie jaar verlengd wordt, zoals 

voorgesteld. 

Aan het bestuur werd kwijting gegeven. 

 

Enkele gegevens 

 

* Aantal deelnemers: 234. Vergelijkbaar met de opkomst op de Algemene Vergadering van begin 

2020, met 354 aanwezigen (leden en partners), is dit een lichte stijging van deelname: 372, na 

toepassing van het coëfficiënt 2020. 

 

* De antwoorden werden hoofdzakelijk elektronisch ingevuld.  

Er werden 19 formulieren ontvangen via de post: 

- 5 leden hebben toch een e-mailadres, maar inzending toch op papier; 

- 4 leden hebben een e-mailadres toegevoegd; 

- 10 leden antwoordden zonder over e-mail te beschikken. 

  

Het inzenden van het antwoordformulier wordt gelijkgesteld met de aanwezigheid op de 

gebruikelijke Algemene Vergadering en deze leden genieten van de voorrangsregeling bij 

overboekingen. 

 

  

                                                                                                           
            

e-mail: seniorenkbcbrussel@gmail.com 

Website: www.seniorenkbcbrussel.be         
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Ontvangen suggesties 

De bevraging voorzag de mogelijkheid om suggesties over te maken: 90 leden maakten hiervan 

gebruik. 

Het merendeel van de suggesties waren wensen aan het bestuur, dank voor inzet, aanmoediging om 

vol te houden…Wij citeren twee suggesties: 

- ‘Voelen nood aan menselijke warmte, vriendschap en genegenheid. Hopelijk wordt 2021 een beter jaar en 

kunnen we, zodra corona voorbij is, elkaar terug een warme knuffel geven. Fijne Kerstdagen en gelukkig 
Nieuwjaar voor gans het bestuur.’ 

-‘Felicitaties aan het bestuur voor de wijze waarop ze in coronatijden onze vereniging heeft geleid en "in 

leven" heeft gehouden. Doe zo onverminderd voort!’. 
Vervolgens ook suggesties omtrent: 
- de leeftijdsgrens van 75 jaar voor bestuursleden verhogen tot 80 jaar 
-  te organiseren activiteiten.  
Deze suggesties worden met het voltallige bestuur besproken bij opmaak van het jaarplan. 

 

Besluit 

 

Het werd een geslaagd ‘digitaal’ alternatief  (dank aan Erik De Troch voor de bijzondere 

medewerking), zowel i.v.m. de participatie als m.b.t. de suggesties. 

Hopelijk is dit een zeer uitzonderlijke methode, want met alle leden kijken we uit naar de sociale 

contacten. 
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KBC SOFO en Kringen sloten met Cera een samenwerkingsakkoord af voor drie jaar. 

 

 

Doelstelling: ‘De bedoeling is om een win-win partnerschap op te zetten met een Cera-

Ambassadeurwerking binnen de Kringen van het Sociaal Fonds en afspraken te maken op welke 

manier Cera vanuit Sociaal Fonds duurzaam gepromoot kan worden. 

Aan iedere kring werd gevraagd om een bestuurslid af te vaardigen naar deze werkgroep. Jo 

Debruyne aanvaardde binnen ons bestuur de taak van ‘Cera-ambassadeur’. 

 

Later meer info. 

 

 

 

Wie is Jo Debruyne? 

Jo, werd geboren in 1955 en is gehuwd met Lutgarde. Zij wonen in Kampenhout. 

In 1981 begon hij, als kantoorhouder en administratief verantwoordelijke, in het  

kantorennet van de Raiffeisenkas. 

Bij de KBC-fusie (Raiffeisenkas was intussen CERA geworden) werkte hij in Brussel 

als regio-assistent bij Theo De Wit en Joris Vanderwee. 

Vanaf 2002 werd hij ingezet in het Brusselse kantorennet (Anderlecht-Bara, Turn & 

Taxis, Sint-Pieters-Leeuw en Groene Hond) evenwel tussendoor bij dochterbank 

Centea (01.02.2006-31.03.2008) waar hij ingezet werd op de dienst Opleiding. 

De laatste maanden voor zijn pensioen (december 2015) werkte hij op de dienst 

Nalatenschappen in Leuven. 

Zijn hobby’s: wandelen, fietsen, lezen en wat vrijwilligerswerk. 

Jo is reeds enkele jaren actief als O&Z-bezoeker binnen onze Seniorenclub. 

Najaar 2020 trad hij toe tot de bestuursploeg en werd Cera-ambassadeur voor onze 

Seniorenclub KBC Brussel. 

 

 

 

Welkom Jo en dank voor de inzet. 

  

                                                                                                           
            

e-mail: seniorenkbcbrussel@gmail.com 

Website: www.seniorenkbcbrussel.be         
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Ledenbestand Brussel 

Per 1.2.2021 

 

     Brussel    Alle 7 kringen 

Leeftijdsgroep Aantal % Aantal % 

= of < 69   423  28,01 2,533  37,96 

70 -74    411  27,22 1,662  24,91 

75-79   268 17,75 1,041  15,60 

= of> 80   408 27,02 1,437  21,53  

totaal 1.510 100% 6,673 100% 

 

Enkele vaststellingen 

Ons procentueel aandeel per leeftijdsgroep –  in vergelijking met andere kringen: -  

= of < 69: : tweede kleinste aandeel 

70-74  : hoogste aandeel 

75-79  : derde van de zeven 

= of> 80 :  belangrijkste of oudste kring 

Totaal : Brussel heeft een aandeel  van 22,63 %  en is nog even de grootste kring. 

Nog even de grootste want de risicogroep van 80 en ouder voorspelt een daling, tenzij de aangroei 

van jonge leden sterk toeneemt, maar dit lijkt niet het geval. 

 

 

Hoe bereiken we onze leden? 

Je kon het lezen in het verslag van de Algemene Vergadering: 1036 leden ontvingen een mailbericht 

(zending) en 409 leden ontvingen dit per post. 

 

Wie zijn ze? 

 

Brussel  Communicatie Kringen-Leden Toestand 01-02-2021   

Klasse < of = 69 70-74 75-79 = of > 80' Totaal klassen %  

Mail 404 347 178 138 1067 70,66 % 

Papier 17 61 88 248 414 27,42% 

Geen 2 3 2 22 29 1,92% 

Totaal 423 411 268 408 1510 100,00% 

 

 

 Brussel Totaal  

Klasse    %    % 

Mail  70,66  76,26 

Papier  27,42  19,47 

Geen       1,92     4,26 

Totaal 100,00 100,00 

 

Vaststellingen 

* in de leeftijdscategorie jonger dan 80 zijn er nog 166 die de zending op papier per post toegezonden 

krijgen of die ons geen e-mailadres hebben bezorgd. 

* In onze groep ligt het procentueel aantal leden zonder e-mail opvallend hoger (8% hoger), deels te 

verklaren door het aantal leden van 80 jaar en ouder. 
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Zending op papier 

 

 

* In 2019 werden er 111 bladzijden per lid verspreid. Dit zijn 42.954 bladzijden? 

Zijn we dan economisch bezig: papier, inkt, portkosten,….? 

* Als e-mailgebruiker ontvang je bovendien: 

-  de berichten van overlijden; meestal enkele dagen na het overlijden zodat je eventueel ‘in post-

coronatijd’ de uitvaart kan bijwonen van een collega, een rouwbericht zenden. 

- de berichten ’Benefits at work’: hier worden heel wat voordeelaanbiedingen aangeboden in een 

grote variatie van domeinen: ontspanning, cultuur, kleding,… 

Dit mis je dus. 

 

Graag uw medewerking: 

 

-  Stuur een e-mail (jouw e-mailadres als afzender) naar  seniorenkbcbrussel@gmail.com met de 

melding ‘graag zendingen via e-mail’ en ‘ik ontvang graag de voordelen van Benefits at work’. Per 

1.3 hebben 423 leden hiertoe toegang. 

 

Draag je steentje (boompje) bij in de zorg voor ons klimaat. Dank. 

 

 

 

Werkgroep Ouderen & Zieken 

 

 250 BEZOEKEN AAN OUDEREN EN ZIEKEN ZIJN VOORZIEN   

 23 nieuwe tachtigers die niet of niet meer deelnemen aan de activiteiten van de Kring 

 1 HONDERDJARIGE: Godelieve Geeurickx op 31 maart 

 We zijn met 61 Vrijwilligers  

 Eind februari ontvingen de bezoekers de rapporteringsbladen met alle gegevens over de te 

bezoeken leden. 
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Jaarplanning  2021 

 

 

Een heel voorzichtige en voorwaardelijke planning. 

Beslissing bestuur: geen activiteiten tot einde april. 

We volgen de beslissing van het Overlegcomité op en passen de planning aan. 

 

 

Heel wat activiteiten zijn overgedragen uit de planning 2020. 

 

 

Clubactiviteiten 

 

 

 

21 maart Banket uitgesteld 

9 tot 16 juni Vliegreis Sardinië Wordt opgevolgd 

juli Dagwandeling  

Eind juli Fietsmidweek België  

Augustus Familiewandeling In domein met speeltuin 

30 aug tot 6 sept Busreis Lago Maggiore Wordt opgevolgd 

September Busreis één dag Bestemming te bepalen 

20-24 september   Wandelmidweek Houffalize Vastgelegd 2020 

Oktober Diner dance  

29 oktober Voordracht Prof. Distelmans CC Westrand 

7 december Eindejaarsfeest CC Westrand 

December Operette Brussels Operette Theater Kaaitheater 

22 januari 2022 Algemene Verg./Nieuwjaarsfeest CC Westrand 
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Hobbyclubs 

 

 

 

De kalender van de hobbyclubs wordt gepubliceerd op de website 

www.seniorenkbcbrussel.be  en aangekondigd in de zendingen. Enkel de leden van de 

hobbyclub krijgen nog een uitnodiging met de info van de activiteit. 

Lid kan je worden door een bericht te sturen naar de hobbyclubverantwoordelijke of 

naar seniorenkbcbrussel@gmail.com 

 

 

De planning is ook hier afhankelijk van de komende beslissingen Overlegcomité. 

* Wandelen: 4e donderdag 

* Fietsen: 1e donderdag, ten vroegste vanaf 1 mei t/m oktober. 

* Petanque: elke dinsdag. Datum Clubkampioenschap nog te bepalen. 

* Bowling: 3e donderdag. 

* Kunst & Cultuur: vrije dag, vanaf september 

* Beleggingen: 1e maandag – herstart – zie hierna 

 

 

Herstart Hobbyclub Beleggingen 

 

Na diverse oproepen heeft Jean-Paul Deville de hand opgestoken om als coördinator in en met het 

bestuur, de hobbyclub Beleggingen, te herstarten. Met dank aan Jean-Paul. Hij volgt hiermede Julien 

en Karel op, zij het in een aangepaste formule. 

 

 

Creativiteit in coronatijden 

 

Onder deze titel werd aan de leden van de hobbyclub Beleggingen, de herstart medegedeeld. Deze 

herstart krijgt vorm door deze elementen: 

- 1 à 2 live sessies per jaar (voor zover toegelaten); 

- een maandelijks, behalve tijdens de zomervakantie,  virtueel overleg/infosessie; 

- tussentijds doorsturen van linken met informatie afkomstig van KBC maar evenzeer van externe 

beleggingsbronnen. De leden van de hobbyclub ontvingen reeds diverse berichten. 

 

Werkwijze: per sessie  krijgen de leden een uitnodiging met een link. Klikken op deze link bij de start 

van de vergadering en zo kan je aan de samenkomst deelnemen.  

 

En dit is de planning virtuele sessies voor de komende maanden: 

1 maart: Philippe Delfosse, aandelenstrateeg: overzicht 2020 en wat brengt 2021? 

19 april: Joris Dehaes van KBC AM/aandelenanalist: bankaandelen: nog interessant? 

3 mei : Jimmy Broucke Bolero: Matti, computergestuurd beleggen. 

7 juni : Dirk Thiels, Senior Investment Analist: KBC Beleggingsstrategie en Fondsen. 

 

Juli en augustus : geen sessies 

  

http://www.seniorenkbcbrusselbe/
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Wie is Jean-Paul Deville? 

 

Jean-Paul is geen onbekende bij de leden van de hobbyclub Beleggingen. Hij woonde 

regelmatig deze samenkomsten bij. 

 

De eerste helft van zijn loopbaan situeren zich vooral in het kantorennet, met als 

hoofdbrok in succursale Arenberg. Daar werd hij in heel wat diensten ingezet: visa, 

wisselportefeuille, beurs, buitenland. 

Tweede helft van zijn loopbaan was bij ingezet  op het niveau van kantoor 

ondersteunende taken: automatisch bankieren, betaalcomfort en het begeleiden van 

kantoren naar Net 3.0 (start van systeem relatiebeheer). 

Na een welgevulde loopbaan van 42 jaar, is hij 6 jaar thuis, samen met zijn partner 

Yvonne De Wit, eveneens een KBC-lid. 

 

Welkom Jean-Paul. 
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Ledennieuws 

 

 
Sinds begin dit jaar verwelkomen wij volgende nieuwe leden: 

 

 

Greta Van der Plas 

Frieda Baeyens 

Luc Van Riet 

Alain Eeckhaut 

Liliane Matthijs 

 

 

Wij hopen hen weldra op één van onze volgende activiteiten te ontmoeten. Zijn er bekenden  

(ongetwijfeld) spreek af om samen te komen. 

 

 

 

Spijtig genoeg hebben wij het vorig trimester ook al afscheid moeten nemen  

van enkele van onze leden: (sommige overlijdens vernamen wij echter enige tijd na 

overlijdensdatum, vandaar toch ook nog hun vermelding). 

 

 

 

15.01.2021 Madeleine Aerts echtg. Walter Floré (KBC) 

16.01.2021 Yvan Van Waeyenberghe (KBC) echtg. Martine Uyttendaele 

20.01.2021 Paul Van Bogaert (KBC) echtg. Greta De Clercq 

25.01.2021 Marie-Madeleine Behets wed. Karel Heene (KBC) 

27.01.2021 Leo Moons (KBC) echtg. Agnes Verbiest 

28.01.2021 Rosa Debie wed. Roger Marlaire (KBC) 

31.01.2021 Willy Monde (KBC) echtg. Anne-Marie Beyers 

02.02.2021 Alfons De Vulder (KBC) echtg. Ani Mertens 

05.02.2021 Lucien Heylens (KBC) wed. Simonne Claessens 

 

 

Namens de seniorenclub werd aan de families onze deelneming overgemaakt. 
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Onze leden die de komende maanden hun 65ste huwelijksverjaardag vieren: 

 

12/05/1956 Albert VAN DEN TROOST & Marie DE RUYSSCHER. 
 

 

 

Onze leden die de komende maanden hun 60ste huwelijksverjaardag vieren: 

 

06/04/1961 Raf DEVILLE & Jeanne BERT. 

24/04/1961 Robert BOSCH & Godelieve DEBELDER. 

29/04/1961 Raymond BOTERBERG & Louisette PIESSENS. 

02/05/1961 Jan DE VOS & Nicole BAEYENS. 

 

 

 

Onze leden die de komende maanden hun 50ste huwelijksverjaardag vieren: 

 

13/03/1971 Norbert VERBEKE & Gilberte VANDEN BOSCH. 

27/03/1971 René BLONDEEL & Lisette VAN DE VELDE. 

03/04/1971 Julienne CORNELIS & Albert DEFRANC. 

14/04/1971 Willy WAUTERS & Josée BERTRAND. 

14/04/1971 Joost VANHEUSDEN & Mick SERNEELS. 

17/04/1971 Michel HEYVAERT & Monique DE SMEDT. 

30/04/1971 Jacques BOONEN & Joanna NEES. 

30/04/1971 Rita LIEVENS & Sylvain BOMBAERT. 

07/05/1971 Gilbert LACAEYSE & Francine DE CLERCK. 

07/05/1971 Livine BEECKMAN & John VAN VAERENBERGH. 

14/05/1971 Christian LAHOR & Lieve VAN AUTREVE. 

19/05/1971 Eliane COOREMAN & Jozef LEUKEMANS. 

21/05/1971 Paul SAEGERMAN & Marie-Jeanne BURY. 

22/05/1971 Nicole VANDERVEKEN & Leopold VAN LIERDE. 

28/05/1971 Jean Pierre VAN WESEMAEL & Liliane VERSCHUEREN. 

31/05/1971 Arie VAN NECK & Wivine DE ROUCK. 

31/05/1971 Raoul SAP & Nelly LESENNE. 

05/06/1971 Dominique VAN EYCKEN & Christiane VANSCHEL. 

05/06/1971 Christiane VAGENENDE & Raf VAN DEN BOSSCHE. 

19/06/1971 Richard DENEIJS & Monique VERSMESSEN. 

30/06/1971 Jos WINGELS & Christiane PAUWELS. 


