Jaarverslag 2020
Van de Katholieke Bond van en voor ouderen en de Protestant Christelijk
Ouderenbond Zeist.
Geachte leden,
2020 was een enerverend jaar.
Het Corona virus heeft ons allen overvallen en onze levens op zijn kop gezet.
Het verenigingsjaar met elkaar ontmoeten en activiteiten kon na begin maart niet meer doorgaan.
Naast corona was het onderwerp: Hoe nu verder met KBO-PCOB Zeist.
Een onderwerp waar het bestuur zich voor heeft ingezet en advies heeft gevraagd aan de landelijke
organisaties van KBO en PCOB.
In 2020 hebben alle leden een enquête ontvangen over: Hoe nu verder met KBO-PCOB Zeist.
In de Regenboog van december staan de resultaten vermeld.
Het advies van een groot deel van de leden is:
Samenwerken met andere ouderenorganisaties in Zeist.
Het bestuur gaat dit in 20221 verder uitwerken.
Samenstelling bestuur:
KBO:
Voorzitter:
Lia van Dijk
Wnd. secretaris/penningmeester: Lia van Dijk
Bestuurslid algemeen:
Ineke Rijven
Bestuurslid en ledenadministratie: Hanneke van Gameren
Adviseurs en ondersteunend aan het bestuur:
Gerard van Keeken: financieel adviseur en administrateur.
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.

Leden:
Aantal leden
31-12-2019
KBO
379
PCOB 325
*1 55 man-137 vrouw
*2 22 man-131 vrouw

Aantal leden
31-12-2020
334
257

alleengaanden

samenwonend

Afgenomen in 2020

192*1
153*2

142
104

45
68
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Bestuursvergaderingen.
In 2020 is 6x door KBO-PCOB Zeist vergaderd met Nel de Niet als voorzitter en Jan van Beek
secretaris a.i.
In 2020 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 gesprekken met ASZ zijn nog niet opgestart in 2020, daar zal in 2021 aangwerkt gaan worden.
Eind maart 2021 hopen we een ALV te kunnen houden, afscheid te nemen van Nel de Niet en Lia van
Dijk die beiden hun bestuursfunctie hebben neergelegd met ingang van 1-1-2021.
Lia blijft nog voorzitter a.i. tot er duidelijkheid is over wat er voor de leden mogelijk is.
De jaarrekeningen van 2020 en de begrotingen van 2021 komen dan ook ter sprake evenals de
toekomst van de beide bonden. Hopelijk kunnen we dan weer samen komen.

Verslag van activiteiten, bijeenkomsten en vieringen
Met ingang van 2020 is Cock Couprie gestopt met het coördineren van de commissie Lief en Leed van
de PCOB. Het bestuur is op zoek geweest naar een vervanger om dit werk, aandacht te geven de
PCOB leden bij een bijzondere gebeurtenis, te kunnen continueren. Echter zonder resultaat.
De leden van de KBO ontvangen vanaf 70 jaar een verjaardagskaart welke wordt verzorgd door Joke
van Ooik.
Van de belastingservice hebben diverse leden gebruik van gemaakt.
Joke de Ruiter heeft afscheid genomen van de redactie van de Regenboog. In de loop van het jaar
hebben we hulp gekregen bij de opmaak van de Regenboog van mevrouw Kornaat-Verseveldt. Zo zijn
we in staat geweest om toch 6 keer een goede en mooie Regenboog uit te geven.
Bij de Regenboog van december was voor elk lid een kerstgroet bijgevoegd.
Deze kaarten waren ook gemaakt door Joke van Ooik.
We zijn het jaar 2020 gezellig begonnen met een feestelijke en goede nieuwjaarsbijeenkomst. De
zaal van Maria-oord was goed gevuld. Wethouder Marcel Fluitman heeft ons verteld over wat de
gemeente Zeist doet voor de ouderen. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met b.v. Meander
Omnium, maar ook met KBO-PCOB en ASZ en de Marokkaanse ouderen. Regelmatig hebben we als
bonden overleg met de wethouder en praten we elkaar bij. In de pauze kregen we weer heerlijke
warme hapjes en een drankje erbij. Na de pauze trad de stadsdichter Mary Heylema voor ons op. Dat
was heel ontspannen en vooral ook duidelijk met een aantal korte gedichten waarbij ze vooraf uitleg
gaf. De aanwezigen hebben het zeer gewaardeerd.
Docudrama 'Het Langebroeck' hebben we laten zien op donderdagmiddag 20 februari in Mariaoord. Het docudrama 'Het Langebroeck' is een documentaire met speelfilmfragmenten en is gemaakt
door Kees Linnenbank. Kees is de fotograaf en filmer van Slotstad TV. Er spelen leden van KBO- PCOB
in mee en andere bekende Zeisternaren. De film is in december 2019 voor een uitverkochte zaal van
Figi vertoond. De mensen waren enthousiast. Meer informatie over de film en de maker is te vinden
op www. langbroekerweteringdocudrama. nl.
De ALV-vergadering van 5 maart vond plaats in Maria-Oord. Het verslag staat op de website onder
nieuws. In deze voorjaarsvergadering trad Lia van Dijk als voorzitter op omdat Nel de Niet een heupoperatie heeft ondergaan. Na de pauze heeft Dick van de Kamp verteld over onze plaatsgenoot de
Zeister verzetsstrijder Catharinus Stomp, naar wie ook een straat in Zeist vernoemd is. Door de goede
contacten met de familie Stomp heeft hij over deze Zeistenaar een boeiend boekje gemaakt dat in de
boekhandel verkrijgbaar is. Titel: 'Het boek van de oorlog is nooit uit'.
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Dit was tevens de laatste bijeenkomst van 2020. Er kon door corona niet veel georganiseerd worden
en wat wel georganiseerd was, moest afgezegd worden.
In de loop van de zomer leek het weer beter te gaan en elkaar weer te kunnen ontmoeten. Fysiek
hebben we als bestuur elkaar ontmoet op het terras van Slot Zeist op 23 juni in de open lucht om te
praten over de toekomst van KBO en PCOB in Zeist met vertegenwoordigers van de KBO Provincie
Utrecht en de landelijke PCOB. Begin september hebben we een bijeenkomst belegd met de leden
onder 75 jaar om hierover na te denken. Er waren ideeën genoeg maar de uitvoering laat door
beperkte man/ vrouw- kracht dit niet toe. Besloten is om een enquête onder de leden te houden,
iedereen kon per post of email zijn wensen/ gedachten aangeven. Uitkomst was dat veel leden
aangaven aansluiting bij ASZ te zoeken. ( uitslag staat op de website).
De ALV eind november hebben we ook moeten annuleren i.v.m. hernieuwde opleving van het
coronavirus.
De kerstviering kon vanwege dezelfde reden ook geen doorgang vinden.
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.
De iPad activiteiten worden samen met ASZ georganiseerd, met financiële steun van de gemeente
Zeist en andere sponsors. Het jaarverslag gemaakt door Peter van de Arend is opvraagbaar bij de
secretaris en staat op de website. De IPad cursus geniet de volle aandacht van de staatssecretaris van
Binnenlandse Zaken en daar zijn we zeer trots op.
Belangenbehartiging voor senioren in Zeist.
KBO-PCOB Zeist en ASZ in de personen van Lia van Dijk en Hans Burgmans, verzorgen de
belangenbehartiging voor alle ouderen in Zeist
De petitie: Wonen, Zorg, Welzijn, Veiligheid, Mobiliteit, is aan de gemeente raad en college
aangeboden in de persoon van wethouder Marcel Fluitman. De petitie staat op de website.
De petitie werd aangeboden in een door de seniorenorganisaties, in samenwerking met de
beleidsambtenaar Marcel van der Vaart georganiseerde online bijeenkomst voor ieder in Zeist die
beleidsmatig werkzaam is op deze terreinen.
Hans en Lia hebben ingesproken bij de vernieuwde Woonvisie van de gemeente Zeist.
Een tweede project waar Hans en Lia zeer nauw aan meewerken is het project: Meedoen in Zeist. En
Zeist tegen eenzaamheid.
De huisbezoeken aan 75 plus inwoners van Zeist worden voorbereid en gaan in februari 2021 van
start.
Onze belangenbehartigers hebben een klankbord groep van senioren ingericht, die mee denkt over
en advies geeft over praktische zaken voor dit project.
Een voorbeeld: de brieven welke straks bij u op de mat liggen, zijn zeer kritisch door leden van deze
klankbordgroep bekeken en van commentaar voorzien.

Ledenblad: de Regenboog en de website.
De bezorging van de Regenboog gaf het bestuur zorgen. Een aantal bezorgers is niet meer in staat
om Regenbogen te bezorgen. Nieuwe bezorgers vinden is moeilijk gebleken. Echter het is toch
telkens gelukt om extra handen te vinden die ingezet konden worden.
De Regenboog hebben de leden weer 6x in de brievenbus mogen ontvangen. Met behulp van de
adverteerders kon het bestuur de leden een mooi gedrukt magazine aanbieden. Menig plaatselijke
afdeling is er jaloers op.
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Besloten is om in 2021 geen regenbogen meer uit te geven. De leden worden indien nodig
geïnformeerd d.m.v. een informatiebrief en of de mail. De bezorgers van de Regenboog zijn bereid
de informatiebrieven te blijven bezorgen in 2021.
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,
helaas over 2020 geen foto’s.

Namens bestuur:
Secretaris a.i. KBO-PCOB-Zeist
Jan van Beek

4

