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JAAR
VERSLAG

2020 was voor ons allemaal een bewogen jaar. Samen met onze leden en samenwerkingspartners 
zochten én vonden we oplossingen voor veel uitdagingen waar we als ledenvereniging voor kwa-
men te staan door het coronavirus. Ook ontstonden veel mooie, nieuwe initiatieven. Juist in deze 
tijd bleek het motto van Ledenvereniging Thebe Extra ‘Beter zorgen voor jezelf en voor elkaar’ be-
langrijker dan ooit.  
 
In januari startten we het jaar met het thema e-health, 
niet wetende dat deze digitale ondersteuning op het ge-
bied van zorg en gezondheid, door het coronavirus, in een 
stroomversnelling zou komen. Mensen gingen thuiswerken, 
beeldbellen werd massaal omarmd en zelfs gebruikt voor 
consulten in het ziekenhuis.
 
In dit jaarverslag blikken we terug op wat 2020 ons bracht 
en wat we samen voor elkaar kregen. Langs deze weg 
spreek ik graag mijn waardering uit voor de inspanningen 
van alle leden en medewerkers. Zij lieten in dit bijzonde-
re jaar zien dat ze toch een verschil konden maken. Het 
bestuur is dit jaar weer uitgebreid naar 7 leden. Ook de 
Ledenraad was actief en betrokken. En mooie initiatieven 
van onze leden brachten mensen dichter bij elkaar. 

Terugkijkend wil ik ook zeker even stilstaan bij iedereen die 
op een of andere manier geraakt werd door het corona-
virus en bij de mensen die het afgelopen jaar te maken 
kregen met ziekten of een (te vroeg) overlijden. We wensen 
hen veel sterkte! 
 
Tot slot wil ik vooruitkijken naar een toekomst die veel-
belovend is. Waarin we elkaar weer kunnen ontmoeten en 
ons motto ‘Beter zorgen voor jezelf en voor elkaar’ verder 
invulling gaan geven. 

Hans de Goeij
Voorzitter Bestuur 
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INHOUD:

VOORWOORD

Het begon een eeuw geleden toen er in Brabant 
veel armoede was. Door slechte hygiëne lagen 
ziekten op de loer en was de zuigelingensterfte 
hoog. Een wet moest besmettelijke ziekten be-
strijden, maar door gebrek aan kennis en geld 
bij gemeenten kwam van de uitvoering weinig 
terecht. Burgemeesters, notarissen, plaatselijke 
dokters en geestelijk adviseurs sloegen de han-
den ineen. 

Zo ontstonden de eerste kruisverenigingen. Het ontstaan 
van het Witgele Kruis in Tilburg in 1919 is de basis van het 
 bestaan van zorgorganisatie Thebe en Ledenvereniging 
Thebe Extra. Door de jaren heen veranderden de zorg-
behoefte en het aanbod, nam de vergrijzing toe en 
 wijzigden  wetten. Organisaties gingen samenwerken, fuse-

ren of juist los van elkaar verder, net als Thebe en Leden-
vereniging Thebe  Extra. Het jubileumjaar startte al in 2019 
en sloten we in het eerste kwartaal van 2020 af met een 
mooi magazine. Dat ontwikkelden we samen met zorg-
organisatie Thebe. 

Magazine
Het jubileummagazine werd een bijzondere uitgave waar-
in iedereen kon lezen hoe Ledenvereniging Thebe Extra en 
Thebe er voor inwoners van Midden- en West-Brabant zijn 
met ondersteuning op het gebied van gezondheid, welzijn, 
zorg en wonen. Dit magazine verscheen in een oplage van 
287.000 exemplaren en werd huis-aan-huis verspreid onder 
de inwoners van ons werkgebied. 

Op www.thebe-extra.nl/100jaar is het magazine nog steeds 
terug te vinden.

JUBILEUM VAN 
100 JAAR

Dit jaarverslag geeft een weergave van een aantal van onze  
activiteiten in 2020. Het is alleen digitaal beschikbaar. Teksten 
en vormgeving i.s.m. Commpanion reclame-adviesbureau 
Tilburg. Heeft u vragen of opmerkingen, neem contact  op via 
Ledenvereniging  Thebe Extra, postbus 1216, 5004 BE Tilburg, 
communicatie@thebe-extra.nl  of 088 - 374 75 76



In Tilburg (30-1-2020), Waalwijk (4-2-2020) en Dongen (5-2-2020) hebben veel leden de ledenavonden omtrent het thema 
e-health bezocht. Bij de eerste ledenavond in het Klasse Theater in Tilburg was ook Dhr. Erik Gerritsen, secretaris-generaal 
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aanwezig. Tijdens deze avonden namen cabaretière Karin Bruers,  ledenconsulent 
Luuk Touw en smart en happy specialist Rudirick de Jong de bezoekers in vogelvlucht mee in de wereld van  digitale 
mogelijk heden en ontwikkelingen. Uiteraard was er ook volop gelegenheid om vragen te stellen. De avond werd 
 afgesloten met een leuke quiz om te ontdekken wat men van de bijeenkomst had opgestoken. 

Ledenavonden
In totaal zijn 573 leden bij de bijeenkomsten geweest.

Gemiddelde 
beoordeling

77,9% van de bezoekers had iets opgestoken tijdens de ledenavond.

70,2% van de bezoekers vond het een avond met voldoende verdieping.

66,4% van de bezoekers gaf aan geïnspireerd te zijn.
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AANDACHT 
VOOR E-HEALTH

Speciale uitgave Leefstijl
In februari verscheen een speciale editie van Leefstijl met het 
thema e-health. Tijdens de eerste ledenavond over e-health 
(zie kader) nam Dhr. Erik Gerritsen, secretaris-generaal van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport, al een eerste exemplaar 
van dit magazine in ontvangst. Na de ledenbijeenkomsten 
viel de special bij ruim 105.000 leden op de deurmat. Daarin 
lazen zij over uiteenlopende digitale mogelijkheden en ont-
wikkelingen op het gebied van gezondheid en welzijn. Aan 
bod kwamen het gemak, verhalen van ervaringsdeskundi-
gen en voorbeelden van allerlei slimme apparaten en han-
dige apps. Ook was er aandacht voor de beperkingen en 
dilemma’s van e-health en digitale zorg. 

Overige aandacht E-health
In de digitale nieuwsbrief konden leden regelmatig lezen 
over concrete voorbeelden van e-health. Maar liefst 3.556 

keer klikten zij door naar onze website voor meer informatie. 
De meeste interesse was er voor het item ‘huidkanker opspo-
ren met uw smartphone’. 

Ook in Leefstijl vonden leden informatie over e-health. Zo stond 
in de editie van de winter van 2020 een stuk over beeldbellen 
met het Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis. Door de corona-
periode kwam het beeldbellen in een stroom versnelling en 
daarmee ook de videoconsulten tussen ziekenhuis specialisten 
en patiënten. De belangrijkste resultaten uit het onderzoek dat 
het ETZ had gedaan, waren in het artikel terug te lezen.

Steeds meer zaken worden online geregeld. Digitale vaar-
digheden zijn belangrijk om goed mee te kunnen doen in 
de maatschappij. Om onze leden hierbij te ondersteunen, 
organiseerden we samen met Bibliotheek Goirle en Taal-
huis Goirle de Digitale Dinsdagen op 8 en 15 september. 

Hier werden mensen geïnformeerd over de mogelijkheden 
die er zijn om hulp te krijgen bij het gebruik van hun com-
puter, smart phone of tablet maar ook de digitale overheid. 
Leden consulent Luuk Touw was aanwezig met een informa-
tietafel rondom e-health. Hij liet een aantal concrete voor-
beelden van e-health zien waaronder een slimme deurbel, 

weegschaal met app, bloeddrukmeter, medicijndispenser 
Medido en een aantal gezondheidsapps voor de smartpho-
ne/tablet. In totaal kwamen er circa 80 mensen. 11 mensen 
hebben zich toen aangemeld voor de presentatie: ‘e-health, 
wat kan je ermee?’, die op een later moment in Bibliotheek 
 Goirle werd gegeven. 

Er worden steeds meer digitale toepassingen ingezet voor de verbetering van de gezondheid of bij 
de ondersteuning daarvan. Technologieën in de gezondheidszorg bieden namelijk veel mogelijk-
heden. Ze helpen bijvoorbeeld om gezonder te leven, zorgen er onder andere voor dat mensen langer 
zelfstandig kunnen blijven en maken het werk van zorgprofessionals in veel gevallen makkelijker. 
Met diverse activiteiten rondom het thema e-health hebben veel leden ervaren dat digitale zorg heel 
toegankelijk is. 

7.8

Cabaretière Karin Bruers presenteerde de 
leden avonden ‘Wordt een E-held’.

Ruderick van Smart & Happy inspireerde het publiek. 

Het publiek deed actief mee tijdens de ledenavonden

Karin Bruers, Erik Gerritssen en Luuk Touw 
met de  speciale uitgave over e-health.



Het jaar 2020 zal ons nog lang bijblijven door de uitbraak van het coronavirus en alle maat-
regelen en aanpassingen die nodig waren (en nog zijn). Ook voor Ledenvereniging Thebe 
Extra was het een bewogen tijd. Vanaf onze thuiswerkplekken gingen we met onverminderde 
inzet door voor onze leden op allerlei gebied.

ACTIVITEITEN IN EEN 
BEWOGEN JAAR
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Digitale 
ondersteuning

Aanpassen
activiteiten
kalender

In contact
blijven met

leden

Hoewel onze ledenconsulenten niet meer bij  leden 
op huisbezoek kwamen, wisten gelukkig nog  altijd 
veel leden ons telefonisch te bereiken. Zij  vonden 
een luisterend oor en konden ook op afstand 
 advies vragen aan onze ledenconsulenten op het 
gebied van wonen en welzijn. 

Er ging helaas een streep door veel activiteiten die 
 gepland stonden voor onze leden, zoals bijvoorbeeld 
de dagtochten, ledenbijeenkomsten en de Kidsgames. 
 Binnen de geldende regelgeving konden onze leden zich 
voor 1 oktober wel aanmelden voor twee speciale vaar-
tochten door de Biesbosch met De Zilvermeeuw.

ENKELE REACTIES UIT DE ENQUÊTE:

“ Je steekt er iets van op om anderen te 
 helpen en het is een bevestiging dat je 
het zelf goed doet.”

“ Mooie video’s, die navolging verdienen in 
de zorg.”

“ 1 Keer een uitleg van een zorgverlener krijgen 
is niet genoeg. Nu kan je het op je eigen tijd 
en tempo terugkijken.”

Door de coronamaatregelen werd ook de zorg 
die mensen thuis kregen tijdelijk minder. Cliënten 
en mantelzorgers waren meer op zichzelf aan-
gewezen. Op het digitale platform Buddiezorgt 
 konden onze leden tijdelijk gratis terecht voor 
 digitale cursussen, praktische video-instructies en 
 handige tips over zelfredzaamheid of over de zorg 
voor een ander. 1.269 leden hebben filmpjes op de 
website  bekeken. 

Ook op onze eigen website vinden leden op een speciale themapagina een handige wegwijzer met een overzicht 
van initiatieven die lokaal, provinciaal of landelijk zijn opgezet, voor informatie, onderlinge hulp of een luisterend oor. 

www.thebe-extra.nl/coronavirus-wat-kunnen-we-voor-elkaar-betekenen

7

1.  Steunkousen aantrekken (Gesloten en open teen)

2. Omgaan met agressie

3.   Veilig blijven fietsen als op- en afstappen  
moeilijk wordt

4.  Medicijngebruik

5.  Ondervoeding

5 MEEST BEKEKEN FILMPJES
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Ons Soepje Tilburg Vrijwilligers brengen zelfgemaakte soep rond bij ouderen. €1000,- 

De Oliemeulen Tilburg Voedsel voor dieren in tijden zonder inkomsten. €2.000,- 

Mensen in beeld houden Tilburg Ontwikkeling van een app om digitaal contact te houden. 
Initiatief vanuit het inloopcentrum.

€2.500,-

Stichting Senioren Onder-
steuning  Oosterhout

Oosterhout 6 rolstoelen, samen met Medipoint, om met cliënten van de 
dagbesteding 1 op 1 te kunnen gaan wandelen.

1.194,-

Stichting stadstuin The-
resia

Tilburg Eenzaamheid tijdens corona verminderen door activitei-
ten op afstand, zoals spellen/puzzels verzamelen en door-
geven aan ouderen, kaartjes knutselen voor elkaar en extra 
 belrondjes. 

€1.000,-

Stoute Schoenen Tilburg Kunstlessen in huis nu deze niet live konden doorgaan. €500,- 

De Zonnebloem Prinsenbeek Mandjes levensmiddelen voor ouderen om 75 jaar bevrijding 
te vieren op alternatieve wijze.

€800,-

Sociaal contact Waspik Waspik Dagje in de Pluktuin De Langen Dam. €815,-

ATF (Ton) de  Brouwer Breda Activiteiten t.b.v. bewoners Leyzicht zoals, bingo,-
beweegprogramma, verzorgen van lekkernijen, muziek, 
en de  gemeenschappelijke ruimte uitbreiden met een 
 ruilbibliotheek.

€250,- 

JINC Breda Bliksemstage voor kansarme jongeren. €2.500,- 

Bianca van Geloof Zevenbergschenhoek Geluidsinstallatie voor buitengym lessen vanuit de tuin. €1.250,-

Stichting Sovoo Oosterhout Koffiezetapparaat, om in de ochtend een koffie moment 
aan te bieden aan kleine groepjes bewoners, in de diverse 
zitjes in het complex.

€1.295,- 

Stichting  Fietsmaatjes Heusden Schermen voor duofietsen, zodat de 5 fietsen coronaproef 
gebruikt konden worden.

€1.784,- 

Vrienden van de Vloet Oisterwijk Schermen voor duofietsen, zodat de 2 fietsen coronaproef 
gebruikt konden worden.

€798,- 

Dementie  vriendelijke 
 gemeenschap

Goirle TV-uitzending wereld alzheimerdag ipv ontmoetings-
bijeenkomst.

€400,-

Stichting Sociaal huis Oisterwijk Filmpje en flyers week van de verbinding. €1.468,- 

Met je hart Goirle Gebakje vanwege 5-jarig bestaan langsbrengen i.p.v. 
 samenkomsten die niet plaatsvinden.

€800,- 

Centraal Sint Nicolaas 
Comité

Tilburg Levensmiddelenmandje voor de eenzame en contactarme 
ouderen in de stad Tilburg. Dit wegbrengen van de mandjes 
gaat gepaard met een praatje aan de deur.

€1.400,-

Stichting Welzijn & On-
dersteuning

Drimmelen Mantelzorgers per post trakteren met een af te halen taartje 
bij de plaatselijke bakkers. 
Op 10 november wordt de al eerder opgenomen 
‘ mantelzorgspecial’ uitgezonden bij Omroep Drimmelen. 
Mantelzorgers konden genietend van hun taartje naar deze 
speciale uitzending kijken.

€400,- 

Speciale
uitgaven

Hulp in
tijden van

nood

Om onze leden een hart onder de riem te steken in deze 
moeilijke tijd, stuurden we hen in het begin van de coronatijd 
een kaartje. In juni ontvingen onze leden van 60+ het Zomer-
DoeBoek. Dat ontwikkelden we samen met andere leden-
verenigingen. Het was een bundel positiviteit in een onzekere 
zomer. Deze uitgave met een oplage van 70.850 exemplaren 
stond vol puzzels, heerlijke recepten, spannende verhalen 
en mooie foto’s. We merkten dat onze leden er actief mee 
aan de slag gingen en we kregen veel mooie reacties. Het 
corona virus bracht verdriet afgelopen jaar, maar ook ontston-
den mooie initiatieven. Zo heeft iedereen zijn eigen verhaal. 
In een bijzondere editie van Leefstijl konden onze leden een 
aantal van deze verhalen lezen. 

Bij onze leden leefden veel ideeën om 
goed voor elkaar te blijven  zorgen. Met 
het noodfonds dat we in het  leven  riepen, 
konden we deze hart verwarmende initi-
atieven een financieel  steuntje in de rug 
geven. Zonder uitgebreide procedu-
re konden mensen zo op korte termijn 
anderen helpen. In  totaal hebben 20 
projecten een  bijdrage ontvangen voor 
een totaalbedrag van €19.654,-. Lees 
hierover in het kader op deze pagina. 
Om de breed gedragen waardering 
voor zorgmedewerkers te laten blijken, 
gaven we  namens de  leden de mede-
werkers van zorg organisatie Thebe een 
flacon met handcrème. Zo konden zij 
hun waardevolle handen in de zorg, on-
danks het vele wassen, zacht houden.

Noodfonds initiatieven
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Stimuleringsfonds
Het Stimuleringsfonds van Ledenvereniging Thebe Extra steunt projecten die de sociale binding, ont-
moeting, welzijn en/of leefbaarheid in de lokale samenleving bevorderen. Met een financiële impuls 
van Ledenvereniging Thebe Extra dragen deze projecten een positief bij aan de zelfredzaamheid, de 
veerkracht en het sociale netwerk van de inwoners in het werkgebied. 

Één van de aanvragen in 2020 was van Stichting Eetsj 
Outdoor in Goirle. Zij vroegen ondersteuning voor de 
aanschaf van de Hexhog: een elektrische rolstoel spe-
ciaal ontworpen voor terreinrijden. Hiermee kunnen zij 
mensen met een beperking, maar met een enorme 
dosis lef, een onvergetelijke dag bezorgen. 

Hexhog
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In 2021 heeft Ledenvereniging Thebe Extra 18 projecten kunnen ondersteunen met een totaal- 
bedrag van € 45.917,- Daarnaast is er voor een totaalbedrag van € 43.574,- aan projecten naar 
Stichting Thebe Extra Midden-Brabant doorgestuurd. De bijdrage aan de lokale kruisverenigingen 
om lokaal aan projecten te besteden, bedroeg € 14.267,-.

Bewonerscommissie de Grote Eik Tilburg Creëren rustige ruimte €1500,-

Stichting Dagopvang Gilze Gilze Rijen Verlengen licentie braintrainer €1000,-

Pluskoor De Kempen Hilvarenbeek Try-outconcert €327,-

Leergemeenschap Avans Breda Opzetten koor voor dementerenden €1000,- 

KBO Chaam Alphen-Chaam Aanschaf bridgesysteem €500,-

Boerderij de Pekhoeve Breda Aanschaf banken €1500,-

Stichting Dorpswijzer Ulvenhout Breda Uitbouw project Ruilboek €500,-

Stichting Mantel-Match Gilze Rijen Duofiets €2500,-

Stichting Exploitatie WC de Back Tilburg Organiseren workshops €2400,-

Stichting opstap-bus Goirle Riel Goirle Kosten bus €5000,-

Stichting Kruiswerk Drunen Elshout Heusden Aanschaf tovertafels en braintrainers €13800,-

Stichting Eetsj Outdoor Goirle Aanschaf Hexhog €5000,- 

Seniorenhart Etten-Leur Breda Organiseren activiteiten €1175,-

De Ontmoeting Raamsdonk Aanschaf duofiets €3600,-

Stichting Mantel-Match Loon op Zand Aanschaf duofiets €2500,-

IVN Tilburg Tilburg Aanschaf laptop + scherm €1387,-

Dementievriendelijk Berkel-Enschot Tilburg Bekendheid dementie €1500,-

Stichting Woonzorg Bijtelshof Sleeuwijk Aanschaf tafel €728,- 
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www.thebe-extra.nl/ledenpanel

Wilt u ook deelnemen aan het Ledenpanel? Meld u aan via de site

Meedenken en -praten
in het ledenpanel
Ledenvereniging Thebe Extra is er door en voor haar leden. Samen bereiken we meer dan 
 ieder voor zich. Via het ledenpanel, dat we in 2020 introduceerden, kunnen leden meedenken 
en- praten over verschillende zaken. Via online enquêtes of telefonisch kunnen leden van het 
ledenpanel hun mening geven over vooraf bepaalde thema’s. We ontdekken zo wat belang-
rijk is voor onze leden. 

Alle leden van Ledenvereniging Thebe Extra  kunnen 
deelnemen aan het ledenpanel. In Leefstijl en de nieuws-
brief staat regelmatig een bericht over het leden panel, 
ook de resultaten van het panel worden zo gedeeld. 

Het ledenpanel telde eind 2020 115 leden. We streven 
ernaar dat het ledenpanel een goede weer gave is van 
ons ledenbestand. De resultaten worden gebruikt om 
onze dienstverlening te verbeteren.

Eerste resultaten

In september kwam het thema ‘Fit en vitaal, ook digitaal’ aan bod.  Maar liefst 
85 personen namen deel. De belangrijkste informatie die we terugkregen van 
het ledenpanel: 

•   Veel mensen zoeken informatie op internet over gezondheid. Maar liefst 96% 
van het testpanel zoekt wel eens informatie online.

•   Thuisarts.nl is een populaire website: 48% maakt wel eens gebruik deze site.  
•   Gezondheidsapps op de telefoon, waaronder de stappenteller, worden ook 

veel gebruikt: 48% maakt gebruik van dergelijke apps.
•   De GGD appstore die een overzicht biedt van relevante en  betrouwbare 

gezondheids-apps die door de GGD zijn getoetst, is nog niet zo bekend: 
slechts bij 7% .

•   Digitale patiëntenportalen worden veel gebruikt. Van de testgroep 
is maar liefst 67% is aangemeld bij een digitaal patiëntenportaal. 

•   Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van slimme oplossingen in 
huis. 25% van de deelnemers maakt gebruik oplossingen als een 
videodeurbel of verlichting met afstandsbediening.

•   Voor Thebe Extra ligt nog een rol weggelegd als het gaat om fit en 
vitaal blijven met digitale hulpmiddelen. 46% van de deelnemers 
vindt het fijn om advies van Ledenvereniging Thebe Extra te krij-
gen op dat gebied. 

Vroeger was men lid van de kruisverenigingen om zorg te ontvangen. Tegenwoordig is dat 
niet meer nodig. De vanzelfsprekendheid om lid te blijven is daarmee verdwenen. Leden 
 kijken meer naar de meerwaarde van de ledenvereniging. De collectieve gedachte is daar-
bij  belangrijk: ‘Doordat we met zoveel leden zijn, kunnen we meer mogelijk maken voor de 
 mensen om ons heen.’ Maar ook zijn ze calculerend op individueel vlak: ‘Wat heb ik er afge-
lopen jaar aan gehad’. 

Afgelopen jaar is het ledenaantal teruggelopen. Al en-
kele jaren hebben we te maken met een licht dalend 
ledenaantal door de vergrijzing van het ledenbestand. 
Afgelopen jaar heeft ook het wegvallen van de activitei-
ten door het coronavirus een rol gespeeld. Een andere 
belangrijke oorzaak is dat er minder mensen bij de thuis-

zorgwinkels kwamen voor de uitleen van krukken. Door 
het wegvallen van sportactiviteiten en het uitstellen van 
operaties waren minder van deze hulpmiddelen nodig. 
En juist het gratis lenen van loophulpmiddelen die leden 
van Ledenvereniging Thebe Extra als voordeel hebben, 
is een belangrijke reden om lid te worden.  

Top 5 meest afgenomen 
diensten van 2020:

Cijfers rondom lidmaatschap, website en diensten

1 2

Aantal leden eind 2019:  101.879

Aantal leden eind 2020: 100.184

 

Nieuwe leden 2019:   4.971

Nieuwe leden 2020:  3.846

Totale websitebezoekers 2020: 81.261

Aantal unieke websitebezoekers 2020: 57.291

Aantal paginaweergaven 2020: 481.823

Nieuwsbrieven abonnees 2020: 22.923

Totaal aantal telefoongesprekken 2020: 17.118

Volgers social media 2020: 4.149

CIJFERS

5

Collectieve 
zorgverzekering

Ledenkorting 
thuiszorgwinkel

3
Uitleen 
loophulp-
middelen

4
Korting Professionele
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personenalarmering

Maaltijdservice

Leeftijd 
leden:
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Werkgroepen
Bij Ledenvereniging Thebe Extra zijn de volgende werkgroepen en commissies 
actief, die zijn samengesteld uit ledenraadsleden, bestuursleden en mede-
werkers:

De organisatie 
van Ledenvereniging Thebe Extra

Ledenvereniging Thebe Extra is afgelopen jaren uitgegroeid naar een organisatie met 19 medewer-
kers in dienst. Hierdoor is de behoefte ontstaan aan een nieuwe organisatiestructuur. Deze kenmerkt 
zich door drie clusters, gebaseerd op de hoofdprocessen binnen de organisatie en een overkoepelend 
vierde cluster dat procesgericht werkt.

ORGANISATIE

Ledenvereniging Thebe Extra 
is een coöperatieve leden- 
vereniging met 100.184 
(eind 2020) leden. 

Leden staan centraal binnen onze ver-
eniging. De Ledenraad is dan ook het 
hoogste orgaan binnen de vereniging 
en kiest het bestuur. 

In de werkgroepen zijn zowel leden, 
medewerkers en het bestuur verte-
genwoordigd. Deze werkgroepen spe-
len een belangrijke rol bij Ledenver-
eniging Thebe Extra. Op verschillende 
vlakken bepalen zij de inhoud van de 
organisatie. De acties en ideeën die 
voortkomen uit de werkgroepen wor-
den mede uitgevoerd door het team 
medewerkers.

Ledenraad en Bestuur
De Ledenraad telde eind 2020 28 leden, waarvan 7 bestuursleden. 
Het Bestuur bestond eind 2020 uit de heren J. de Goeij (Tilburg), 
F.  Monchen (Oisterwijk), C. Vermolen (Tilburg), M. Leers (Riel) en 
de dames P. Brunklaus (Raamsdonk), M. Boltong (Breda) en 
P. Gerris (Oisterwijk). 

Ledenpakket

Communicatie

Zelf zorgen

Lokale initiatieven

Stimuleringsfonds

Personele commissie

Financiële commissie

Redactieraad  
ledenmagazine Leefstijl 

Jaarverslag en jaarrekening
Elke coöperatie is wettelijk verplicht jaarlijks een jaarverslag en jaarrekening maken. Dit jaarverslag geeft inhoudelijke en organi-
satorische informatie. De jaarrekening heeft een financieel beeld en wordt gedeponeerd bij de KvK. De jaarrekening van 2020 
is vastgesteld door de Ledenraad en gecontroleerd door de accountant.

Cluster
Ontwikkeling

(4 medewerkers)*

Diverse 
externe 
stake-

holders

Ledenraad
(28 leden)

Bestuur
(7 leden)

Leden
(100.184 leden)

Cluster
Dienstverlening
(8 medewerkers)*

Cluster
Ondersteuning

(7 medewerkers)*

Flexibel procescluster

8 werkgroepen 
& commissies

*Situatie eind 2020


