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Nieuwsbrief maart 2021 
 

Beste leden, 

 

 

Neos-senioren hebben grote vaccinatiebereidheid 

en maken digitale sprongen.  

Persbericht Sint-Niklaas, 18 februari 2021 

“Neos-senioren gaan digitaal, en 

geloven in het coronavaccin en in de 

toekomst van hun verenigingsleven” 

Seniorenvereniging Neos organiseerde een online 

event met prof. Pierre VAN DAMME. 2.000 Neos-

leden kregen een antwoord op hun vragen. 96% 

van deze Neos-senioren laat zich sowieso vaccineren. 

Wie gedacht had dat onze leden zouden afhaken in dit moeilijke verenigingsjaar vergist zich. 

85% van de Neos-leden hernieuwde zijn of haar lidmaatschap al.  

De 2.000 bestuursleden van de 220 lokale Neos-afdelingen hebben dan ook hard ingezet op 

verbinding via belrondes, leuke attenties, en vooral wandelbubbels en clubbuddy’s. 

Videomeetings werden het nieuwe normaal, en her en der werden ook online events opgezet 

met een externe voordrachtgever, bij sommige clubs zelfs op maandelijkse basis.  

Voor de grote live voordracht van prof. Pierre VAN DAMME over het coronavaccin 

afgelopen maandag, waren maar liefst 1.332 aanmeldingen. Aangezien er heel wat echtparen 

aan het scherm gekluisterd zaten, gaan we ervan uit dat 2.000 senioren digitaal deelnamen. 

Het werd een interactief event: Vooraf ontvingen we meer dan 1000 vragen voor de professor 

die zoveel mogelijk tijdens de uiteenzetting behandeld werden. Tijdens de livestream kwamen 

daar nog eens 600 vragen bij.  

Via de feedback enquête (700 respondenten) gaf 93% aan tevreden tot zeer tevreden te zijn 

over het online event. 87% kreeg een antwoord op de vragen waar hij of zij mee zat. We 

waren ook benieuwd of de leden door professor VAN DAMME op andere gedachten waren 

gebracht omtrent hun vaccinatie maar dat bleek niet. 96% van de Neos-senioren gaf aan dat 

ze zich sowieso zouden laten vaccineren. 1,7% is door de voordracht van mening veranderd, 

en is nu overtuigd dat ze zich laten vaccineren. De rest weet het nog steeds niet. 0,5% gaat 

zich niet laten vaccineren. 
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Digitale uitdaging: 94% van de respondenten is geïnteresseerd in een online aanbod. 

Neos zal zeker op die behoefte inpikken en het digitaal aanbod van sprekers en artiesten 

verder versterken.  

Voordrachten 

Het bestuur besliste dat gezien de huidige situatie (coronacijfers en vaccinatie) de 

voordrachten van het lopend seizoen (tot april dus) zullen verschoven worden naar een latere 

datum vermits we nog geen activiteiten in een zaal kunnen/mogen laten doorgaan. 

Maar voor het bruisende clubleven opnieuw kan hernemen, moeten we nog een paar moeilijke 

weken en maanden door. Laten we dat aanpakken en samen digitaal genieten van een reeks 

boeiende lezingen.  

We zijn trots dat we een paar fijne gastsprekers online aan onze 

club kunnen aanbieden  

Hendrik Vos, Mia Doornaert, Hendrik Cammu, Dirk De 

Wachter, Pierre Van Damme Dirk Musschoot, Jacques van 

Outryve en Patrick Loobuyck  

In de meeste gevallen richten de sprekers zich expliciet naar het 

Neos-publiek zodat het lijkt alsof we echt een beetje samen zijn. 

Vanaf 4 maart valt de extra nieuwsbrief in jullie mailbox en starten we met de eerste 

inschrijvingen. 

Wandelingen 

Voor de wandelaars en doorstappers bekijken we de situatie maand per maand. 

Onze werkgroep is ook hier aan het uitkijken naar alternatieve. Zodra die concreter worden 

geven we jullie de nodige info. 

Giften 

Zoals jullie weten kunnen individuele giften aan Neos VZW geschonken worden. Vanaf 

40,00 euro kan de schenker dit aftrekken van zijn personenbelasting. Hij kan bovendien laten 

weten dat hij de helft van de gift wil schenken aan zijn eigen club. 

In februari werd een gift op onze rekening gepost. Hartelijk dank aan de anonieme schenker  

Lidmaatschap 

De laatste maanden hebben wij ongelooflijk veel inspanningen moeten doen om iedereen te 

overtuigen om lid te blijven. 

Helaas hebben enkele leden niet hernieuwd. Deze zijn op 25 februari op “ einde 

lidmaatschap” gezet. Ze zullen het Neos Magazine niet meer toegestuurd krijgen en zijn 

uiteraard niet meer verzekerd. 

Degene die het wensen zullen we met de lokale nieuwsbrief nog tot eind 2021 op de hoogte 

houden van onze activiteiten. 

Goedkeuring verslag en boekjaar 2020 
Heel wat verenigingen ondervinden vandaag praktische moeilijkheden om de algemene 

vergadering te organiseren. Ook onze vereniging. 

Zonder te raken aan de rechten van onze leden en mét respect voor social distancing heeft ons 

bestuur daarom beslist om het overzicht van het voorbije jaar samen met het financieel 

verslag van 2020 via deze nieuwsbrief aan onze leden voor te stellen. 

Indien U niet reageert beschouwen wij het verslag als goedgekeurd. 

Mocht u daarover meer informatie wensen doe dan gerust een mail aan onze 

secretaris@neosbierbeek.be  

Hij zal dan een afspraak maken. 
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Verslag: Algemene vergadering 

Programma 2020: 

24 januari: nam onze quiz-ploeg deel aan de finale van de Provinciale quiz. Ze werden eerste 

en namen de beker en de titel van “slimste ploeg van Neos Vlaams Brabant” in ontvangst 

30 januari: Algemene vergadering gevolgd door de Nieuwjaarsreceptie. 

9 februari: Melodieën voor Miljoenen in de K. Elisabethzaal in Antwerpen. 

27 februari: Lezing door Tinneke BEECKMAN, de lessen van Spinoza “ leven zonder spijt en 

berouw” 

En toen was er CORONA en moesten we noodgedwongen volgende activiteiten afgelasten: 

26 maart: lezing Orgaandonatie en Transplantatie  

21 maart: Andrea BOCELLI in concert in het Sportpaleis van Antwerpen. 

1 april: Eerste Provinciale wandeling: De Jefkeswandeling in Leuven. 

14 april: Bezoek aan Gasthuisberg. 

23 april: jaarlijks concert in het Lemmensinstituut. “Beethoven onvoltooid” met als dirigent 

Jan CAYERS. 

30 april: Lezing door dokter Hendrik CAMMU. “Wat moet ik nu geloven dokter?” 

12 mei: Daguitstap naar de Mergelgrotten en een melkgeiten bedrijf in Riemst. 

11 juni: Musical “Daens” in Theater Puurs. 

21 juni: Jubileumfeest 25 jaar Neos Bierbeek.  

12 augustus: Openluchtspektakel aan het Kasteel De Merode “1830”. 

Van 13 tot 20 september onze buitenlandse reis naar THÜRINGEN. 

Even was er een versoepeling  

Tijdens de versoepeling begonnen we met wandelingen in eigen gemeente. 

Marie-Anne en Mieke waren onze gidsen. 

De eerste wandeling was Korbeek-Lo  

De tweede werd Lovenjoel 

De derde in Bierbeek en de vierde in Opvelp moesten we al terug afgelasten omdat de regels 

terug strenger werden. 

De Provinciale uitstap naar het kunstencentrum GLO ART kon nog nipt doorgaan. Slechts 7 

leden riskeerde het om mee te gaan. Er is maar één woord voor: het was “fantastisch”. 

29 oktober: Lezing van Stefan BLOMMAERT werd vervangen door een lezing over PHISHING. 

Twee dagen voordat deze uiteenzetting kon doorgaan werden de maatregelen verscherpt en 

besloten we dat het veiliger was voor onze leden om uit te stellen. 

3 november: Er stond een Provinciale wandeling gepland in Boortmeerbeek. Niet in groep 

maar met uw eigen bubbel. Op het laatste ogenblik werd de toelating ingetrokken door het 

gemeentebestuur van Boortmeerbeek. 

14 november: Kaas en wijn avond mocht in principe doorgaan In het buurthuis mochten 

volgens het Corona decreet maar 45pp deelnemen. Omdat we geen leden wilden uitsluiten 

hebben we ook hier besloten om deze activiteit te annuleren. 

In december was er een gegidste kerstwandeling voorzien door de overdekte galerijen van 

Brussel. De dienst van toerisme liet ons weten dat er niet meer in groep mocht gewandeld 

worden. Dit kon dus ook niet meer doorgaan. 

Speciaal voor alle Neos leden werden er 5 winter-wandel-zoektochten aangeboden, eentje per 

Provincie. Er is een wedstrijd aan verbonden die loopt tot eind april. 21 Vlaams-Brabantse 

clubs namen reeds deel. 

Ook op cultureel vlak probeerde Neos Vlaams Brabant cultuur terug op gang te brengen. 

16 november: humor met Arnout VAN DEN BERG 



14 november: “Salut la Copine”, chansons met Lien VAN DE KELDER. 

8 december: Klassiek met STOKMAN & VOS 

16 december: Jazz met Jef NEVE 

De 4 voorstellingen moesten worden opgeschort 

En ondertussen proberen we nog steeds contact te houden met het sturen van een dagelijks 

mailtje. We bedanken alle leden die ons hierbij helpen. 

Programma 2021 

23 januari: Het optreden van Andrea BOCELLI wordt opnieuw afgelast en verzet naar 2022.  

31 januari: De jubileumviering van 25 jaar Neos Bierbeek die we naar deze datum verzet 

hadden werd terug afgelast en geboekt voor juni. 

29 januari: Finale van de Provinciale quiz wordt uitgesteld. 

15 februari Prof. Pierre VAN DAMME maakt exclusief voor Neos-leden tijd vrij voor 

toelichting en het beantwoorden van onze vragen. Eerste online activiteit voor onze club. Er 

waren 21 deelnemers van Neos Bierbeek ingeschreven. 

18 februari: lezing Orgaandonatie en Transplantatie wordt opnieuw uitgesteld. 

28 februari: Melodieën voor Miljoenen opnieuw verzet. 

3 maart: Concert Beethoven afgelast. 

18 maart: Voordracht door Stefan BLOMMAERT wordt uitgesteld. 

Tot hier kunnen we onze planning maar voorleggen. Alles zal afhangen wat vanaf april zal 

toegelaten zijn. 

We houden jullie zeker op de hoogte via onze maandelijkse nieuwsbrief.  

Nationale en Provinciale activiteiten die voorlopig vastgelegd zijn en waarvan we hopen dat 

ze kunnen doorgaan. 

De Nationale Quiz is gepland in september. Het zijn de winnaars van de voorrondes van de 

Provinciale Quiz van 2019 die zullen deelnemen aan de Nationale Quiz. Vermoedelijke 

locatie: Tongeren. 

In het najaar (november) zouden de Provinciale voorrondes terug plaats vinden. 

Voor de Provinciale wandelingen van 2021 is Boortmeerbeek nog altijd bereid om die te 

organiseren in september. 

Asse zou november voor zijn rekening nemen. 

Er wordt gezocht naar een grote locatie om “Salut la Copine” te laten doorgaan. Deze 

voorstelling zou terug gepland worden in juni. 

Daens, de musical: donderdag 1 juli 2021, of vrijdag 2 juli 2021,Theater, Puurs.  

Het is nog even afwachten of de voorstellingen begin juli kunnen doorgaan. 

Intussen werkten Neos vzw met Studio 100 aan een plan B. Als juli te vroeg komt, wijken we 

uit naar eind september 2021. 

11 augustus: Openlucht spektakel “1830” op het Kasteeldomein De Merode. 

15 november: Melodieën voor Miljoenen in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. 

30 november: optreden LAIS in de Borre in Bierbeek. 

5 maart 2022: Andrea BOCELLI in concert. 

4 september 2022: Het grote Seniorenfestival: 40 jaar Neos.  

Ondertussen wordt er bij Neos VZW ijverig gewerkt aan een digitale menukaart met onder 

meer voordrachten en concerten. 



Financieel Boekjaar 2020 
Inkomsten:  €11.678,37 

Algemene ontvangsten 

− Bankintresten 

Lidgelden/ Sponsering/ subsidies 

− Subsidie Noodfonds 

− Subsidie Gemeente Bierbeek 

− Covid Toelage Neos vzw (te gebruiken als heropstartpremie) 

− Lidgelden 

Ledenbijeenkomsten 

− Voordracht Tinneke BEECKMANS 

− Inschrijvingen Feest 25jaar Neos Bierbeek 

Nationale en Provinciale Activiteiten 

− Finale Provinciale Quiz 

Uitgaven:  €13.103,11 

Algemene uitgaven 

− Bankkosten  

− Werkingskosten 

 Bestuurskosten 

 Secretariaat 

 Promotie en Ledenwerving 

 Aankoop mondmaskers voor onze leden 

Lidgelden/Sponsoring/Subsidies 

− Lidgelden aan Neos Nationaal en Provinciaal voor 2020 

− Voorschot lidgelden aan Neos Nationaal en Provinciaal voor 2021 

Ledenbijeenkomsten 

− Overige kosten ledenbijeenkomsten 2019 

− Algemene Vergadering en Nieuwjaarsreceptie 2020 

− Voordracht Beeckmans 

Nationale en Provinciale Activiteiten 

− Finale Provinciale Quiz 2020 

Saldo 

Uitgaven €13.103,11 – Inkomsten €11.678,37 =  - €1.424,74 

 

Inkomsten: Het grootste deel van inkomsten zijn de betalingen die we ontvangen voor het 

bijwonen van Nationale en Provinciale culturele activiteiten. 

Uitgaven: Alle reserveringen en tickets werden terugbetaald aan onze leden behalve de 

tickets voor Andrea Bocelli. Deze blijven wel geldig. 

 

We betaalde dit jaar het lidgeld aan Neos Nationaal voor 2020 maar ook het voorschot van  

89 leden voor 2021. 

 

94 leden hernieuwde hun lidgeld  

5 nieuwe leden: 3 in 2020 en 2 in 2021 

Totaal 99 leden 

Het verslag werd goedgekeurd door het volledig bestuur in de vergadering van 22/ 02/2021 


