
 
 

 

 

KRINGRAAD  

Om inhoudelijke redenen is besloten de organisatiestructuur van KBO-Brabant te herzien. 
Hierbij is weloverwogen gekozen voor oprichting van nieuwe Gemeentelijke Kringen. 
Daarbij werden de bestaande Kringen (in ons geval Kring Peelland) en de Clusters 
opgeheven. 

Vanuit de nieuwe KBO-Kring Gemeente Someren (KKGS) worden de collectieve belangen 
van senioren in de gemeente Someren behartigd op de terreinen: 

➢ welzijn & zorg 
➢ inkomen 
➢ wonen & mobiliteit 

Ook wordt door KKGS deelgenomen aan de Algemene Vergadering van KBO-Brabant en 

daardoor hebben de leden, afdelingen en kringen invloed op de besluitvorming van KBO-
Brabant.  

Hieronder ziet u de organisatie in een schema uitgebeeld 

 

 

 

Dienstverlening die een KBO-Afdeling overstijgt, wordt uitgevoerd door KKGS en er wordt 
samengewerkt met andere seniorenverenigingen zoals WMO-Platforms van WMO-raden 
op gemeentelijk niveau of desgewenst in regionaal verband met andere gemeentelijke 
KBO-Kringen.  
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KRINGRAAD  

Het Kringbestuur van de KBO-Kring Gemeente Someren is verantwoording verschuldigd 
aan de Kringraad. 
De Kringraad is het hoogste besluitvormende orgaan in de vereniging. 

Tot de bevoegdheden van de Kringraad behoren: 

• De beoordeling van het beleid van het Kringbestuur (KKGS). 
• De behandeling en vaststelling van het jaarverslag, het financiële verslag, het 

werkplan en de begroting van de Kring. 
• Het instellen van een kascontrolecommissie bestaande uit twee leden, die geen deel 

uitmaken van het Kringbestuur. 
• De verkiezing van de leden van het Kringbestuur en van de voorzitter. 
• Het aanwijzen van de afgevaardigden in de Algemene Vergadering van KBO-Brabant. 
• Het voordragen van leden voor de Adviescommissie aan het Regionaal Beraad. 
• Het indienen van voorstellen, het behandelen van voorstellen die geagendeerd staan 

in de AV van KBO-Brabant en het indienen van amendementen op die voorstellen bij 
het Regionaal Beraad. 

• Het vaststellen van het Huishoudelijk reglement van de Kring. 

 
Leden van de Kringraad: 
 

Mw. Hennie Vossen 
voorzitter KBO-Afd. Someren-Dorp 
Markt 2 5711 GD Someren  
Tel: 0493-494541 
E-mail:hvossen@kpnplanet.nl 
 
Dhr. Henk Boerekamp  
voorzitter KBO-Afd. Someren-Heide 
Michelslaan 26  5712 PL Someren-Heide  
Tel.:0493-492277 
E-mail:h.boerekampwijnen@hetnet.nl 

 

Dhr. Nico van den Broek 
KBO-Afd. Someren-Eind 
Lambertusstraat 19a 5712 CS Someren-Eind  
Tel: 0493-492887 
E-mail:info@nicovandenbroek.nl 
 
Dhr. Jan van den Heuvel 
KBO-Afd. Lierop 
Hogeweg 15 5715 AP Lierop 
Tel: 06-41000122 
E-mail:jan55lijbrandt.nl 

 
 

 


