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JAARVERSLAG OVER VERENIGINGSJAAR 2018
VAN
DE KATHOLIEKE BOND VAN EN VOOR OUDEREN ( KBO)
EN DE PROTESTANTS CHRISTELIJKE OUDERENBOND ( PCOB)
Samenstelling van het Bestuur in 2018
KBO
Voorzitter:
Secretaris en penningmeester:
Bestuurslid algemene zaken
Bestuurslid algemene zaken

Mevrouw Lia van Dijk
de heer Wim Jacobs
mevrouw Ineke Reijven
mevrouw Hanneke van Gameren ( vanaf 26-4-2018)

Adviseurs van het bestuur
Mevr. Joke de Ruiter: Beheerder van de ledenadministratie en mede redacteur van de
Regenboog
De heer Gerard van Keeken:
Mevrouw Mariette Zandvliet:

Financieel adviseur van het bestuur en financieel
administrateur.
notuliste bij bestuursvergaderingen en algemene
ledenvergaderingen

PCOB
Voorzitter:
Secretaris en penningmeester:
Bestuurslid lid algemene zaken:

Nel de Niet
Gerrit Jonkman ( tot mei)
Jan van Beek (vanaf mei secretaris en penningmeester
(ad interim)

Adviseurs van het bestuur
De heer Gerard van Keeken:
De heer Henk Enserink:

administrateur en financieel adviseur.
ledenadministratie

Aantal leden
KBO
Aantal leden 1-1-2018
aantal leden 31-12-2018

428
399

waarvan alleen gaand
207
waarvan samenwonend
192
Hieruit blijkt, dat het aantal leden in 2018 met 29 is afgenomen.

PCOB

Aantal leden 1-1-2018
Aantal leden 31-12-2018

411
371

waarvan alleen gaand
223
waarvan samenwonend
148
Hieruit blijkt, dat het aantal leden in 2018 met 40 is afgenomen.

Bestuursvergaderingen
In 2018 zijn er gezamenlijke bestuursvergaderingen gehouden op 23 januari, 17 april, 26 juni 4
september en 25 oktober.
Dit jaar was Nel de Niet voorzitter en Wim Jacobs secretaris. Er werden dit jaar geen
voorvergaderingen meer gehouden per vereniging, maar alles werd samen besproken.
In elke vergadering kwamen de toekomstige activiteiten aan de orde en werd teruggekeken op de
afgelopen activiteiten.
Er is een gezamenlijke website KBO-PCOB en ons bestuurslid Jan van Beek is hiervoor als
“webmaster”, het eerste aanspreekpunt.
Een vast agendapunt was ook de verdere samenwerking tussen KBO en PCOB, zowel lokaal als
landelijk. Op 22 februari werd hierover een speciale meeting gehouden.
Op lokaal gebied zijn er flinke vorderingen gemaakt, op landelijk gebied gaat het wat moeizamer.
Enkele provincies zijn (voorlopig) afgehaakt.

Er werd besloten vanaf het najaar gezamenlijk algemene ledenvergaderingen te houden.
Er werd ook aandacht besteed aan de nieuwe wet op de privacy. De AVG ( algemene verordening
gegevensverwerking ) is in werking getreden. In een protocol is vastgelegd hoe wij met de gegevens
van leden omgaan en hun privacy beschermen.
We werden ingeloot voor de museum plus bus, op 15 augustus naar het Drents museum.
Er werd besloten in november een speciale middag voor alle vrijwilligers van de KBO en PCOB te
organiseren.
Joke de Ruiter gaf aan per 1 januari 2019 met haar werkzaamheden voor de KBO/PCOB te stoppen.
We moesten op zoek naar een nieuwe ledenadministrateur voor de KBO en aanvulling voor het
redactieteam van de “Regenboog”.
Veel aandacht was er ook voor het project “eenzaamheid onder ouderen”, een project van de
gemeente Zeist, waar wij aan mee werken.
Er werden voorbereidingen getroffen om de bezorgroutes van de “regenboog”, voor leden van de
KBO en PCOB samen te voegen. Dit werd begin 2019 gerealiseerd.
Op 25 oktober werd een nieuwe activiteitencommissie aangesteld. Deze bestaat uit: Lia van Dijk, Jan
van Beek, Ineke Reijven en Gilbert Sint Jago. Zij organiseren vanaf het jaar 2019 alle activiteiten.

Algemene ledenvergaderingen
Op 25 april was de algemene ledenvergadering van de PCOB. Daarbij werd afscheid genomen van de
administrateur, Dick Meinen, die sedert 2007 de administratie verzorgde en gedurende 3 jaar tevens
bestuurslid was.
Ook werd afscheid genomen van Gerrit Jonkman, gedurende 6 jaar bestuurslid van de PCOB.
Beide heren werden door de voorzitter bedankt voor hun inzet en het vele werk, dat zij de afgelopen
jaren voor de PCOB hebben verricht. Het secretariaat wordt voorlopig waargenomen door het
andere bestuurslid, Jan van Beek en Gerard van Keeken doet vanaf 1 januari 2018 de financiële
administratie van zowel de KBO als PCOB.
Na de pauze gaf Dick van de Kamp, een echte “Zeistenaar” een presentatie over de achtergrond en
kenmerken van het Zeister dialect.
De KBO had haar algemene ledenvergadering een dag later op 26 april.
Hanneke van Gameren werd officieel benoemd tot bestuurslid algemene zaken.
Na de pauze vertelden ( en vertoonden via een film) Frank Teunissen en Lieke Dion over het werk van
“Artsen Zonder Grenzen”. Deze organisatie werkt in 80 landen en is onafhankelijk.
In beide vergaderingen werden de jaarverslagen en financiële jaarrekeningen goedgekeurd en het
bestuur décharge verleend.
Op 29 november werd de eerste gezamenlijke ledenvergadering voor leden van de KBO en PCOB
gehouden in Mariaoord.
De verslagen van de vorige vergaderingen ( 25 en 26 april) en de begrotingen voor het jaar 2019
werden goedgekeurd. De contributies voor het jaar 2019 blijven, bij zowel de KBO als PCOB,
ongewijzigd ten opzichte van het jaar 2018.
De verlenging van de benoeming van Lia van Dijk ( voorzitter van de KBO) tot 1 april 2022 werd
goedgekeurd.

Doordat Wim Jacobs ( secretaris, penningmeester) en Mariette Zandvliet ( notuliste) hun duobaan
uiterlijk 1 juli 2019 beëindigen, moet naar nieuwe vrijwilligers gezocht worden.
Na sluiting van het officiële gedeelte gaven Dolf Kreijfelt en Jan van Beek uitgebreid een
demonstratie en uitleg over de gezamenlijke website.

Vrijwilligersmiddag op 22 november 2018
De bedoeling van deze middag voor alle vrijwilligers van de KBO en PCOB was ieder te bedanken voor
hun werkzaamheden in het afgelopen jaar.
Dit werd gesymboliseerd door hen een zelfgemaakte ( door bestuurslid Hanneke van Gameren) “rol
snoep” te overhandigen.
Met een “hapje en drankje” werd geluisterd naar 2 verhalenvertellers ( Wim van der Ende en Imke
Abbas), die beide een leuk verhaal op sfeervolle wijze wisten te vertellen.
De vrijwilligers van de IPad cursus schoven na 16.00 uur ook nog even aan.
Activiteiten/vieringen in 2018
Januari 25 :
(t)huis van de toekomst in het gemeentehuis ( organisatie ouderenbonden, seniorenverenigingen,
woningbouwverenigingen). Onderwerp: vergrijzing en woonvormen en woongroepen.
Februari 21:
Verkiezingsdebat in het gemeentehuis. In verband met de komende gemeenteraadsverkiezingen was
er een debat tussen gemeentefracties, seniorenorganisaties en het publiek.
Dagvoorzitter: Nel de Niet-voorzitter PCOB.
De WMO, mantelzorg, eenzaamheid onder ouderen, veiligheid, seniorenwoningen en de behoefte
aan een “nacht” apotheek in Zeist waren o.a. de gespreksonderwerpen.
Maart 29:
Paasviering voor leden van de KBO en PCOB in Mariaoord.
Voorgangers waren dominee Fré van Roest en pastoor Harrold Zemann.
Mei 15:

Felicitatie ASZ-bestuur met hun 5-jarig bestaan door middel van een pannenkoeken-lunch in
Het Binnenbos.
Mei 24:
Rondleiding, met uitleg over de Katholieke gebruiken, in de Sint Joseph kerk door pastoor Harrold
Zemann en Johanneke Bosman.
September 6:

Bijeenkomst in Het Binnenbos met als titel: “Is alles besproken?”.
Deze bijeenkomst werd georganiseerd door NUZO ( Netwerk Utrecht Zorg Ouderen), KBO, PCOB,
ASZ, gemeente Zeist en Meander Omnium.
Tijdens deze bijeenkomst kwamen zaken als wonen, lichamelijke en geestelijke vraagstukken aan de
orde.
September 18
Informatiemiddag Power, veerkracht op leeftijd.

Oktober 18:
De titel van deze bijeenkomst was: “Is mijn mond gezond?”
Organisatie: NUZO, KBO,PCOB, ASZ, gemeente Zeist en Meander Omnium.
Deze middag was speciaal bedoeld voor ouderen, mantelzorgers en zorgprofessionals.
Oktober 27
Couscousmaaltijd- Marokkaanse ouderenbond
November 15:
Informatiebijeenkomst in het verpleeghuis “De Wijngaard” over Accoladezorg.
December 13:
Kerst/adventsviering in “De Biltsche Hoek”, met als titel: “In het volle Licht”.
Deze viering werd geleid door pastoor Harrold Zemann en dominee Fré Roest.
Na afloop was er een uitgebreide brunch en een smakelijk dessertbuffet.
Koffieochtenden:
In 2018 waren er de volgende koffieochtenden:
17 april
19 juni
16 augustus
24 oktober

Het Binnenbos in Hoog Kanje
Bij Johannes, Montaubanstraat
Het Lindehuis, Staatsliedenbuurt
De Koppeling, Zeist-West

Busreizen
In 2018 werden de volgende busreizen georganiseerd:
28 april t/m 5 mei Bedevaart naar Lourdes
23 mei Sallandse Heuvelrug
15 augustus: met de museum plus bus naar het museum in Assen
11 oktober bezoek aan Brussel
17 oktober dagtocht Delft
IPad cursussen in 2018

Subsidie
Op 8 juni kregen wij bericht van de Stichting Ondersteuning Zorg en Welzijn, dat onze
aanvraag voor subsidie van 10 nieuwe IPads werd gehonoreerd.
Wij zijn deze stichting zeer dankbaar en zijn nu in staat, door vervanging van de verouderde
IPads, onze cursussen aan senioren voort te zetten.
Cursussen in 2018
In 2018 hielden wij 5 cursussen voor digibeten ( voor- en najaar).
In totaal zijn in 2018 50 digibeten bekend geraakt met een iPad en het digitale verkeer en 15
iPad gebruikers hebben hun kennis van de iPad kunnen verbeteren. We beschikken nu als
KBO-PCOB-ASZ iPad team over 20 iPads. Het KBO-PCOB iPad team in 2018 bestond uit Peter
van der Arend cursusleider/ coach/docent ,Math Janssen coach, Marlene Hogeboom coach,
Peter Cornelissen coach/docent en Miep Nootebos coach. Ons koffie/thee catering team:
Ineke Reijven en Gerrie Roozeboom.
In 2018 werd er nauw samengewerkt met de ASZ
IPad café
Iedere 1e vrijdag van de maand hielden wij ons iPad Café in het Parochiecentrum aan de
Rozenstraat. Hier hielpen wij de leden met het oplossen van hun iPad of/en iPhone
problemen. Dit zal in het jaar 2019 worden voortgezet.

Secretaris KBO/PCOB
Wim Jacobs

