CONCEPT, ivm goedkeuring alv 9 mei
2019
Verslag gezamenlijke ALGEMENE LEDENVERGADERING (ALV) van KBO-PCOB afd. Zeist
d.d. 29 november 2018 in Mariaoord
Aanwezig: 21 leden ( 17 van de KBO en 4 van de PCOB), alsmede:
KBO bestuursleden: mw. Lia van Dijk (voorzitter), mw. Hanneke van Gameren (algemeen
lid), hr. Wim Jacobs (secretaris/ penningmeester); mw. Ineke Reijven (algemeen lid)
PCOB bestuursleden: mw. Nel de Niet (voorzitter), hr. Jan van Beek (secretaris)
De adviseurs: hr. Gerard van Keeken (financiën); mw. Mariëtte Zandvliet (notulist) voor
zowel KBO als PCOB en Dolf Kreijfelt die sheets en foto's zal laten zien.
Bericht van afwezigheid is ontvangen van: Fam. Boom-Fermont, Fam. v.d. Borgh, Mw.
Joke de Ruiter (ledenbestand KBO), mw. M. Sinkeldam en mw. A. Winckers.
1. Nel de Niet opent deze bijeenkomst en heet iedereen welkom. Het is voor het eerst dat
KBO en PCOB hun Algemene Ledenvergadering gezamenlijk houden. Nel leest als inleiding
een stukje voor: "neem de tijd", uit het boekje: "Ouder worden, een geschenk" en wenst
iedereen een goede en gezellige bijeenkomst.
Aangegeven wordt dat voor de bezorgers van "De Regenboog" een andere route is
opgesteld. Vraag aan bezorgers om even langs Hanneke lopen voor info hierover.
Verder krijgen alle vrijwilligers een kleine attentie aangeboden die door Hanneke is gemaakt.
Ook Lia van Dijk heet iedereen welkom. Zij wijst op een stukje in "De Nieuwsbode" van
28-11 j.l. over de IPad cursus waarbij de burgemeester aanwezig was. KBO-PCOB is daar
erg trots op. Eer aan Peter v.d. Arend en zijn team vrijwilligers.
Lia wijst ook op een boekje, geschreven door haar dochter Johanneke over St. Nicolaas. Het
boekje ligt ter inzage en is te koop. Vanmiddag had zij een interview bij RTV Utrecht.
2. KBO deel
A. De notulen van de ALV d.d. 26-4-2018 worden inhoudelijk en tekstueel goedgekeurd.
Aangegeven wordt dat Hanneke van Gameren per 1-1-2019 de ledenadministratie zal
overnemen van Joke de Ruiter. Joke heeft dit vele jaren uitmuntend gedaan.
B. Toelichting op de begroting 2019 en de verwachtingen over 2018 door Gerard van
Keeken: de inkomstenkant is redelijk stabiel gebleven ondanks een teruglopend ledental.
Een bedrag voor IPad activiteiten was niet begroot. De nieuwe IPads zijn gesponsord
door het Stimuleringsfonds Zorg & Welzijn. Bedrag € 4.000,--. Dit is voor mensen van
zowel KBO als PCOB. Gemakshalve is het bij KBO geboekt.
De uitgavenkant is ook redelijk stabiel. Er zijn minder bestuurskosten gedeclareerd. T.z.t.
zal de contributie wat omhoog gaan. De verwachting is dat er meer overblijft dan is
uitgegeven; dit wordt toegevoegd aan het vermogen om verhoging van de contributie op
te vangen.
C. De begroting 2019 wordt unaniem goedgekeurd met dank aan Gerard.
D. De KBO leden geven unaniem goedkeuring om de contributie 2019 gelijk te houden.
E. Verzuimd was om Lia als voorzitter KBO te herbenoemen. Lia is bereid om nog een
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periode van 4 jaar aan te blijven; hiervan is nu een half jaar voorbij. Unaniem akkoord.
F. Lia deelt mee dat Wim Jacobs en Mariette Zandvliet hun duobaan als secretaris-

penningmeester / notulist per 1 juli 2019 zullen beëindigen. Vraag aan ieder: wilt u
uitkijken naar kandidaten voor deze vacatures en zo mogelijk opgeven bij 1 van de
voorzitters.
3. PCOB deel
A. De notulen van de ALV d.d. 25-4-2018 worden goedgekeurd met dank aan Gerrit
Jonkman, de gewezen secretaris.
B. Toelichting begroting 2019 en de verwachtingen over 2018, eveneens door Gerard
van Keeken: Het ledenverloop bij PCOB (nu 391 leden) is groter dan bij KBO (nu 419
leden).
Verwachting is dat ook PCOB minder uitgeeft dan begroot; dit bedrag wordt ook
toegevoegd aan het vermogen omdat zij in het eerste half jaar de contributie moeten
afdragen.
De KBO is meer onafhankelijk dan de PCOB; de structuren zijn anders.
C. De begroting 2019 wordt unaniem goedgekeurd met dank aan Gerard.
D. De PCOB leden geven unaniem goedkeuring om de contributie 2019 gelijk te houden.
4. Samenwerking KBO en PCOB op plaatselijk en landelijk niveau.
-Intussen laat Dolf foto's zien van de gezamenlijke bijeenkomsten van de IPad cursussen;
het bezoek aan de Wijngaard en de vrijwilligersmiddag.
-De IPAd cursussen zijn nu 4 jaar bezig en nieuwe aanwas droogt op. Daarom zijn ook
leden van ASZ welkom. Er wordt met de Gemeente gesproken over een aanbod voor alle
senioren in Zeist, geregeld via de Gemeente.
-Er is dit jaar nog één opfriscursus. Deze zullen ook volgend jaar weer worden gegeven.
-Het IPad café is nog elke 1e vrijdag van de maand in het Parochiecentrum. Met eigen IPad.
Parochie St. Maarten faciliteert dit gratis voor KBO-PCOB; er wordt een vrijwillige bijdrage
voor koffie/thee gevraagd. DANK voor de ondersteuning ! In het Parochieblad wordt erop
geattendeerd en w.s. de volgende keer ook in "De Opgang".
-Gezamenlijke belangenbehartiging (KBO-PCOB) met ASZ en de Marokkaanse
ouderenbond. ZIj spreken met veel organisaties. Genoemd worden o.a.s "Het Pact
Ouderenzorg" en "Manifest waardig ouder worden". Punten hieruit zijn besproken in het
verkiezingsdebat in Zeist. Veel uit het Manifest stond bij de verkiezingsprogramma's in
Zeist. Gisteren is er nog met de wethouder, Marcel Fluitman, over gesproken en het komt
ook in de nieuwjaarstoespraak aan de orde.
-Overleg zorginstelling "De WIjngaard" over nieuwe zorg in het verpleeghuis: "Een tegen
eenzaamheid". Lia heeft er veel warmte ontmoet en zorg voor een menswaardig leven.
Er is 180 miljoen uitgetrokken voor vrijwilligersorganisaties. Er is geld, maar er zijn geen
mensen.
-Manifest "Waardig oud worden". voor kwaliteit van leven en je niet overbodig voelen.
3 belangrijkste doelen: 1. eenzaamheid signaleren en doorbreken; 2. kwaliteit van
verpleeghuiszorg verbeteren en 3. zorgen dat mensen, met goede zorg ondersteund, langer
thuis kunnen wonen. In samenspraak mét ouderen, want het gaat om hen. Dit gebeurt
steeds meer in Zeist.
-Overleg met de woningbouwverenigingen. Oprichting van de "Community of Practice":
Ouderenhuisvesting, omzien naar elkaar (Noaberschap); "dementievriendelijke
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samenleving". Heeft u ideeën ? Geef ze door, dan worden ze meegenomen naar de
nieuwjaarsbijeenkomst met de wethouder.
-Uit "De maaltijd van Zeist" kwam kwam de vraag om een plaats waar ouderen bij elkaar
kunnen komen voor spelletjes, koffie/thee. etc. Hier wordt serieus over nagedacht en er
werkt een medewerker van de Gemeente in mee; naar voorbeeld van Het Binnenbos in
Kerckebosch.
Verwezen wordt verder naar de sheets die op de website komen. Zie:www.kbo-pcob-zeist.nl

onder het hoofdje “actueel ”
Reacties:
-Aangegeven wordt dat voor € 5,- per maand bij Zilveren Kruis een extra programma wordt
aangeboden onder de naam: "vitaal actief blijven". Kijk uw verzekering erop na.
-Opgemerkt wordt dat "Zeist" regelmatig genoemd wordt bij de landelijke vergaderingen van
KBO. Spreker verbaast zich erover dat de samenwerking KBO-PCOB landelijk en regionaal
zo langzaam gaat. Er zijn nog veel muren te slechten. Lia licht toe dat er een enquête is
gehouden onder 2500 leden van KBO-PCOB. Zij gaven aan vóór een verdere
samenwerking te zijn. In het landelijk overleg stagneert de voortgang echter. Jammer. Nel
licht toe dat er binnen PCOB meer tijd nodig is en geeft aan dat er al wel een Federatie is
en per 1-1-2019 een gezamenlijk blad. Over de naam moet nog overeenstemming komen.
5. Mededelingen van de activiteitencommissie
De nieuwe activiteitencommissie bestaat uit Lia van Dijk, Jan van Beek, Ineke Reijven en
Gilbert SInt Jago. Een plan voor 2019 is in de maak. Bedoeling is elke maand iets te
organiseren. Drie busreizen wordt aangehouden en de koffieochtenden. Komt op de website
en in "De Regenboog". Er zal ook weer voorlichting bij zijn. Een aantal dingen zal samen
met ASZ georganiseerd worden. Zo wordt er gesproken over de bijdrage bij wel/geen lid zijn.
Vanwege onze Christelijke identiteit is er twee keer per jaar een viering: een Advent/
kerstviering op 13-12 a.s. en met Pasen.
Er kan van alles georganiseerd worden. Vraag aan allen: wie ideeën heeft, laat het weten
aan 1 van de voorzitters.
6. Rondvraag
A. Joke van Ooik: bij ziekte van een KBO-lid stuurt zij namens KBO een kaart. Vraag: hoe
ziek moet je zijn om een kaart te krijgen. Antwoord: Dat is maatwerk. Het ligt eraan wat
de zieke zelf aangeeft. B.v. bij ziekenhuisopname. Joke vraagt om stickers met
"beterschap" en "sterkte" in geval van een slechte diagnose. Joke stuurt ook een kaart bij
75e verjaardag en vanaf 80 elk jaar.
B. De nieuwjaarsbijeenkomst staat gepland op 31-1-2019 om 14.00 uur in Mariaoord.
C. Wie e-mail heeft en het adres doorgeeft, krijgt de notulen digitaal toegestuurd.
Hiermee wordt het officiële gedeelte afgesloten en volgt een pauze met een drankje.
Hierna nemen Jan van Beek en Dolf Kreijfelt ons stap voor stap mee langs de items op de
website KBO-PCOB. Tip van Jan: neem er de tijd voor en doe het in stapjes. !
Jan sluit de bijeenkomst af en bedankt iedereen voor haar/zijn komst.
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