
 

 

Jaarverslag 2019  
De Katholieke Bond van en voor ouderen en de Protestant Christelijk 
Ouderenbond. 
 
Samenstelling bestuur: 
KBO: 
Voorzitter:    Lia van Dijk 
Wnd secretaris/penningmeester: Lia van Dijk vanaf 1 juli 2019 
Secretaris en penningmeester:  Wim Jacobs (t/m 1 juli 2019) 
Bestuurslid algemeen:   Ineke Rijven 
Bestuurslid ledenadministratie: Hanneke van Gameren 
Adviseurs en ondersteunend aan het bestuur: 
Joke de Ruiter:    redacteur Regenboog ( t/m 31 december 2019) 
Gerard van Keeken:  financieel adviseur en administrateur. 
Mariette van Zandvliet:  notuliste bestuur en leden vergaderingen tot 1 juli 2019 
PCOB 
Voorzitter: Nel de Niet 
Secretaris en penningmeester a.i.:Jan van Beek 
Adviseurs en ondersteunend aan het bestuur: 
Gerard van Keeken:   financieel adviseur en administrateur. 
Henk Enserink:    ledenadministratie. 
Mariette van Zandvliet:   notuliste bestuur en leden vergaderingen tot 1 juli 2019 
 
 
Leden: 

 Aantal leden 
01-01-2019 

Aantal leden 
31-12-2019 

alleengaande samenwonend Afgenomen in 2019 

KBO 399 379 205*1 174 20 

PCOB 371 325 199*2 126 46 

*1 52 man-153 vrouw 
*2 30 man-169 vrouw 
 
Bestuursvergaderingen. 
In 2019 is 6x door KBO-PCOB Zeist vergaderd met Lia van Dijk als voorzitter en Wim Jacobs secretaris 
in het 1e halfjaar en Jan van Beek secretaris in het 2e halfjaar. 
In 2019 zijn alle activiteiten gezamenlijk opgepakt. Veel activiteiten zijn ook samen met ASZ 
georganiseerd. Veelal gebeurde dit vanwege gemeenschappelijk belang voor de senioren in Zeist 



De bestuursleden hebben tijd en aandacht besteed aan netwerken, inspiratie op doen voor het 
welzijn van onze leden en alle ouderen in Zeist. Er was geregeld overleg met gemeentelijke -en 
welzijnsinstanties, landelijke en provinciale bonden. 
De bezorging van de Regenboog geeft het bestuur zorgen. De bezorgroutes van KBO-PCOB-Zeist zijn 
in elkaar geschoven, wat natuurlijk logischer en praktischer is. Een aantal bezorgers is niet meer in 
staat om Regenbogen te bezorgen. Nieuwe bezorgers vinden is moeilijk gebleken. 
Inmiddels hebben dhr. en mevr. van de Meer de coördinatie van de bezorging van de Regenboog op 
zich genomen. 
Regenbogen per post laten bezorgen, blijkt een kostbare zaak te zijn.  
 
Verslag van activiteiten, bijeenkomsten en vieringen 
Onder de bezielende leiding van Peter van der Arend en zijn coaches zijn er in maart en augustus 
iPad-cursussen gegeven en 11 keer een iPad-café inloop voor vragen over iPhone of iPad. 
Ook is er in maart 3x een opfriscursus geweest. 
Dank zij de subsidies van de Gemeente Zeist en SOWZ, ( Stimuleringsfonds Zorg en Welzijn in Zeist) 
en een bijdrage van PGGM kunnen de cursisten tijdens de lessen en thuis op een leen-iPad oefenen. 
Bij Alliantes ( zorgaanbieder achter het gemeentehuis) zijn 5 keer samen met ASZ koffie/ 
theemiddagen georganiseerd; gezien de geringe belangstelling is hiermee gestopt 
Ook de koffieochtenden op diverse locaties in Zeist werden minder bezocht dan verwacht, na 5 
bijeenkomsten leek het niet zinvol om hiermee door te gaan. 
Naast allerlei activiteiten die we zelf organiseren, attendeert het bestuur de leden graag op andere 
interessante gebeurtenissen die in Zeist plaatsvinden. Via de Regenboog, de website of per mail 
werden de leden op de hoogte gehouden. 
 
31 jan.   14.00 uur Nieuwjaarsbijeenkomst Maria-Oord 
  6 febr.   Bezoek aan de Tweede Kamer 
19 mrt.  19.30 uur Voorlichting over praktische hulpmiddelen bij dementie Alzheimer café in 

De Looborch  
9 apr.  14.00 uur Paasviering Maria-Oord. Voorgangers dominee Fré van Roest en pastoor 

Harrold Zemann  
12 april  17.30 uur ‘ Uit eten’ in de Wijngaard  Bosch en Duin 
16 april 19.30 uur Voorlichting: Je partner krijgt Alzheimer. Alzheimer café in De Looborch  
 9 mei  14.00 uur  ALV  KBO-PCOB in Maria-Oord  
21 mei  19.30 uur Dementie en Kunst. Alzheimer Café De Looborch 
6 juni 14.00 uur Informatiemiddag over Dementie in samenwerking met Gemeente Zeist en 

ASZ en het NUZO 
18 juni  19.30 uur Dementie en Rechtsbescherming. Alzheimer Café in De Looborch  
22 juni en 6 juli  14.00 uur Rondleiding St. Josephkerk te Zeist 
  8 aug.  9.45 uur Busreis Rotterdam. Naar de pannenkoekenboot en de Markthal 
  1 t/m 8 okt.  Week van de eenzaamheid  
 1 okt.  'Samen Soepen' op diverse plaatsen. 
 3 okt.    14.30 uur Symposium “Zeist tegen Eenzaamheid” voor professionals, bestuurders en 

beleidsmakers.  Samenwerking met Gemeente Zeist, PGGM, ASZ, AZ, Marokkaanse 
ouderen bij PGGM. 

  8 okt.    14.00 uur Film Fennameen in samenwerking met ASZ in de Walkartkerk 
 17 okt.  14.00 uur Lezing over Allerheiligen door Pastoor Harrold Zemann en pastoraal 

werkster Johanneke Bosman in Maria-Oord  
22 okt.  14.00 uur Vrijwilligersmiddag KBO-PCOB in Maria-Oord 
24 okt.    13.30 uur Film Dappere dokters Dappere Patiënten. Samenwerking met de huisarts 

Brenda Ott, Gemeente Zeist, NUZO, Unica en ASZ in Gemeentehuis te Zeist 
28 nov.  14.00 uur Algemene Ledenvergadering KBO-PCOB in Maria-Oord  



19 dec.   10.30 uur Advents-/Kerstviering. Voorgangers dominee Fré van Roest en pastoor 
Harrold Zemann. Met aansluitend een lunch in Austerlitz  

 
 
 
Nieuwsblad de Regenboog en website. 
De Regenboog hebben de leden weer 6x in de brievenbus mogen ontvangen. Met behulp van de 
adverteerders  kan het bestuur de leden een mooi gedrukt magazine aanbieden. Menig plaatselijke 
afdeling is er jaloers op. Hebt u geen exemplaar ontvangen meldt het, dan zorgt het bestuur dat u 
alsnog een Regenboog ontvangt en op de hoogte blijft van de activiteiten van KBO-PCOB Zeist. 
Op de website staan ook alle Regenbogen van de laatste 3 jaar. 
Steeds meer kunt u ook op de website ( WWW.KBO-PCOB-ZEIST.NL) informatie vinden, welke  voor u 
belangrijk kan zijn. Hier vindt u ook de verslagen van de gehouden activiteiten met foto’s hiervan. 
 
Er werd afscheid genomen van bestuursleden en vrijwilligers: 
Wim Jacobs, secretaris en penningmeester. Na een jaar verlenging van zijn termijn heeft hij afscheid 
genomen van het bestuur met ingang van 1 juli 2019. 
Van Mariette Zandvliet, notuliste, hebben we gelijk met Wim Jacobs afscheid genomen. 
Dat ging betekenen dat Lia van Dijk de rol van secretaris a.i. voor KBO op zich nam en Jan van Beek 
die van secretaris voor KBO-PCOB. 
Joke de Ruiter, redacteur van de Regenboog, is met ingang van 1 januari 2020 gestopt met haar 
jarenlange inzet voor  KBO en later ook KBO-PCOB. 
Hanneke van Gameren heeft de ledenadministratie van Joke de Ruiter overgenomen. 
Cock Couprie heeft eind van het jaar 2019 de coördinatie van de Lief en Leed bezoeken voor PCOB 
beëindigd. 
 
Secretaris a.i. KBO-PCOB-Zeist 
Jan van Beek 
 
 
 

http://www.kbo-pcob-zeist.nl/

