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VOORWOORD
U herkent het misschien wel? De leden die u vragen ‘wat doet KBO Zuid-Holland eigenlijk”?
Voor u ligt het antwoord. In dit jaarverslag staan de werkzaamheden vermeld van KBO Zuid-Holland
over het jaar 2017. Werkzaamheden die vooral tot stand zijn gekomen door goed te luisteren naar de
standpunten, wensen en knelpunten van onze leden, de 54 KBO-afdelingen in Zuid-Holland.
Na de samenstelling van dit jaarverslag hebben we geconstateerd dat we in dit verslagjaar meer hebben
gedaan dan we ons hadden voorgenomen in het werkplan 2016-2017. Ik wil hiervoor alle medebestuursleden, de enthousiaste vrijwilligers van KBO Zuid-Holland en de medewerkers op ons kantoor te Bergschenhoek hartelijk danken. Zonder hun grote betrokkenheid en bijdrage zouden we dit nooit hebben
kunnen doen.
Namens het bondsbestuur van KBO Zuid-Holland wens u ik veel leesplezier.
Ton Thuis
Voorzitter
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1. ORGANISATIE KBO ZUID-HOLLAND
KBO Zuid-Holland is een actieve vereniging van 50-plussers die volop in de samenleving staat, met enthousiaste bestuursleden en zeer betrokken kaderleden die opkomen voor de belangen van alle senioren in Zuid-Holland en via onze twee vertegenwoordigers in de ledenraad van het landelijk verenigingsbureau de Unie KBO en KBO-PCOB, ook voor de belangen van senioren in Nederland.
Naast de 54 KBO-afdelingen zijn er acht KBO-regio’s. Vanuit iedere regio zit een vertegenwoordiger in
het bondsbestuur van KBO Zuid-Holland.
De 54 plaatselijke KBO-afdelingen in Zuid-Holland vormen de basis binnen onze organisatie. In de
plaatselijke afdelingen ontmoeten leden, en vaak ook niet-leden, elkaar op themabijeenkomsten, creatieve activiteiten, sportclubs, dagtochten, meerdaagse reizen, kerstbijeenkomst, cursussen enz. Voor
veel senioren echter betekent de KBO-afdeling meer dan alleen een ontmoetingsplaats voor activiteiten.
Zo zorgen al erg veel van onze afdelingen ervoor dat leden die zich eenzaam voelen regelmatig worden
bezocht, dat ernstig zieke leden een bloemetje ontvangen en dat senioren met weinig contacten erop
attent gemaakt worden dat ze terecht kunnen bij de KBO-afdeling voor diverse activiteiten. Op plaatselijk
niveau wordt men zich ook bewuster van de noodzaak tot (nog betere) samenwerking met de verschillende ouderenbonden en andere organisaties op het gebied van lokale belangenbehartiging, participatie
en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In het kader van lokale belangenbehartiging zien we
ook een tendens dat er steeds meer aandacht is voor de onderlinge samenwerking tussen KBOafdelingen van verschillende gemeenten (voor meer informatie zie hoofdstuk ‘ondersteuning lokale belangenbehartiging en kaderleden afdelingen’ in dit jaarverslag).
1.1 Bondsbestuur
Het bondsbestuur* bestaat in 2017 uit alle leden van het dagelijks bestuur en de vertegenwoordigers van
de volgende KBO-regio's:
1. Haaglanden
2. Delft/Westland/Oostland
3. Waterweg (vanaf mei 2017 geen vertegenwoordiger in het bondsbestuur)
4. Rotterdam
5. Duin- en Bollenstreek
6. Zuid-Holland Noord/Oost
7. Midden-Holland
8. Zuid-Holland Zuid (vanaf november 2017 geen vertegenwoordiger in het bondsbestuur)
*. vanaf 2016 geen geestelijk adviseur.
In het verslagjaar 2017 heeft het bondsbestuur vijf keer vergaderd. In deze vergaderingen werd aandacht besteed aan informatie over o.a. afdelingen en KBO-regio’s door de regiovertegenwoordigers,
agenda en verslagen van de ledenraad van Unie KBO en KBO-PCOB, SKE, lokale belangenbehartiging,
ledenadministratieprogramma KBOLEDEN, magazine KBO-PCOB, reductie brievenbussennetwerk
PostNL, evaluatie themabijeenkomsten, ouderenadvisering, identiteit en zingeving, hulp bij belastingaangifte, ondersteuning kaderleden afdelingen, voorbereiding algemene vergadering, evaluatie voorzittersoverleg en penningmeestersoverleg, overleg met regiocoördinatoren van PCOB in Zuid-Holland,
nieuwjaarsreceptie, kenniscentrum en academie, werkplan 2018-2019, de begroting, het jaarverslag
enz.
Voor de samenstelling van het bondsbestuur in 2017 wordt verwezen naar de bijlage van dit jaarverslag.
1.2 De Algemene Vergaderingen
De Algemene Vergaderingen zijn in 2017 gehouden op 16 mei en op 28 november.
Voorafgaand aan deze twee algemene vergaderingen vond een penningmeestersoverleg plaats op 21
maart, een voorzittersoverleg op 5 april en op 25 september een bestuurlijk vooroverleg. Een poging om
te komen tot een voorbereiding op de algemene vergadering met de afdelingen waarbij eerst de financiele stukken en in een ander overleg de beleidsinhoudelijke zaken centraal zouden staan resulteerde in
een penningmeestersoverleg en een voorzittersoverleg. Na evaluatie van deze overlegvormen besloot
het bondsbestuur na enige discussie om hier van af te stappen. Vanaf dat moment werd besloten om het
bestuurlijk vooroverleg weer in te voeren. Dit bestuurlijk vooroverleg is bedoeld als voorbespreking van
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de financiële stukken die behandeld worden op de algemene vergadering maar, indien gewenst, ook
voor bespreking van meer beleidsinhoudelijke onderwerpen.
Onderwerpen van de algemene vergaderingen waren o.a.:
1. Vaststellen van het jaarverslag 2016 en het financiële jaarverslag.
2. In het kader van de ledenwerfactie werden de winnende afdelingen bekendgemaakt.
3. Samenstelling bondsbestuur
4. Samenwerking KBO-PCOB
5. Presentatie erfrecht en levenstestament.
6. Presentatie veiligheid.
7. Werkplan 2018/2019
8. Vaststelling van de begroting en contributieafdracht.
1.3 Werkplan 2018-2019
In november 2017 is het werkplan 2018-2019 na toelichting op de algemene vergadering goedgekeurd
en vastgesteld.
1.4 Dagelijks bestuur KBO-ZH: verdeling aandachtsgebieden en regio’s
Net als voorgaande jaren werden ook in 2017 de aandachtsgebieden verdeeld over de vijf leden van het
dagelijks bestuur. Het verantwoordelijke lid van het dagelijks bestuur is het eerste aanspreekpunt voor
het desbetreffende aandachtsgebied en volgt de inhoudelijke ontwikkelingen. Verder is ieder DB-lid gekoppeld aan een of meer KBO-regio’s. Een lid van het dagelijks bestuur is voor de desbetreffende regio
en de daaronder vallende afdelingen:
1. Contactpersoon (het lid van het dagelijks bestuur vertegenwoordigt echter niet de regio in het
Bondsbestuur).
2. Eerste aanspreekpunt bij vragen en problemen.
3. Vertegenwoordiger van het bestuur bij ‘lief en leed’ (feesten, evenementen, jubilea, enz. van afdelingen binnen de desbetreffende regio).
Vanaf september 2017 was ook de kandidaat penningmeester aanwezig op de DB-vergaderingen. In
2017 heeft het dagelijks bestuur ongeveer elf keer vergaderd.
1.5 Medewerkers
Voor de beleidsinhoudelijke ondersteuning en –advisering, de coördinatie van de werkzaamheden op
kantoor en voor de secretariële ondersteuning kan het bestuur van KBO Zuid-Holland rekenen op de
deskundige inzet van de medewerkers van KBO Zuid-Holland ( 2,0 fte en 0,3 fte gedetacheerd t.b.v.
KBO-afdeling Rotterdam).
1.6 Hulp aan afdelingen.
Voor KBO-afdeling Oegstgeest, een afdeling zonder bestuur, wordt door KBO Zuid-Holland de ledenadministratie uitgevoerd en het Magazine bezorgd (per post). Helaas is het bestuur i.s.m. de desbetreffende regio er in 2017 niet in geslaagd om voor KBO-afdeling Oegstgeest een nieuw bestuur te formeren.
Het voornemen is om in 2018 tot een oplossing te komen voor deze afdeling.
Aan de leden afkomstig uit (de omgeving van) de Hoeksche Waard, Goeree Overflakkee en Voorne Putten, waar geen KBO-afdelingen zijn, had het bestuur de mogelijkheid geboden om zich in te schrijven als
lid van KBO-afdeling Rotterdam. Met als resultaat dat ze zich in 2017 massaal lieten inschrijven als lid bij
KBO-afdeling Rotterdam.
1.7 Ledenwerving
Aan de onderhandelingstafel van overheden (landelijk, provinciaal en lokaal) wordt rekening met je gehouden als men weet dat je veel mensen vertegenwoordigt. Daarom is het op peil houden, en zo mogelijk uitbreiden, van het aantal leden zo ontzettend belangrijk. Het cliché ‘samen sta je sterk’ is hier van
toepassing. Toch is het werven van leden niet zo eenvoudig als wel eens wordt gedacht. Mensen worden kritischer en jonge senioren vragen zich af waarom ze lid zouden moeten worden van een ouderenbond.
Om afdelingen te blijven stimuleren om nieuwe leden te werven reikte het bestuur ook in dit verslagjaar,
op de Algemene Vergadering in mei 2017, prijzen uit aan de afdelingen met de meeste ledenwinst.
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Voor een overzicht van het aantal leden per afdeling en KBO-regio op 31-12-2017 wordt verwezen naar
de bijlage van dit jaarverslag.
1.8 Unie KBO en KBO-PCOB
De elf provinciale KBO’s zijn elk met twee bestuursleden vertegenwoordigd in de ledenraad van de Unie
KBO en KBO-PCOB. Namens KBO Zuid-Holland waren dit in 2017 de heren Thuis en Clabbers. In 2017
hebben er vijf ledenraadsvergaderingen plaatsgevonden van de ‘Unie KBO’ en vier van ‘KBO-PCOB’.
Aandachtspunten in 2017 waren o.a.:
Individueel lidmaatschap (voor meer informatie zie hoofdstuk 2).
Ontwikkelingen m.b.t. het project Belastingservice.
Samenwerking KBO-PCOB.
Vijf speerpunten van de KBO en KBO-PCOB.
Ontwikkelingen m.b.t. het project Ouderenadvisering.
Academie/kenniscentrum.
Vaststelling peildatum aantal leden van afdelingen.
(Financieel) jaarverslag 2016, jaarplan 2018, begroting en contributieafdracht aan Unie KBO 2018.
1.9 Stichting Voorzieningsfonds KBO Zuid-Holland
De stichting die op initiatief van KBO Zuid-Holland is opgericht in1989 heeft als doel het behartigen van
materiële belangen van de KBO Zuid-Holland. Na de realisering en inrichting van het huidige kantoor
fungeert het Voorzieningsfonds als ruggensteun voor de financiering van KBO-projecten.
1.10 Stichting Kantorenexploitatie ‘Het Eibernest’ (SKE)
In 1989 is door de ouderenbonden KBO, ANBO en PCOB de Stichting Kantorenexploitatie “Het Eibernest” opgericht. Deze stichting heeft als doel het verwerven, in stand houden en exploiteren van kantoorruimten t.b.v. deze provinciale organisaties. De Stichting is eigenaar van het kantoorpand aan Eiberplein
1J te Bergschenhoek en verhuurt dit aan anderen.
Aan het einde van 2015 vertrok de PCOB uit het pand en niet lang daarna werd het lidmaatschap van de
stichting opgezegd. In oktober 2016 verliet ook de ANBO het kantoor in Bergschenhoek, maar bleef wel
zitting houden in het bestuur van de SKE.
Deze ontwikkelingen hebben er toe geleid dat aan het einde van het verslagjaar 2015 een bestuurlijke
reorganisatie heeft plaatsgevonden binnen de stichting en de statuten zijn gewijzigd. Momenteel bestaat
het bestuur van de SKE uit twee personen: een namens KBO Zuid-Holland en een namens de ANBO.
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2.

LEDENADMINISTRATIE EN ONDERSTEUNING AAN AFDELINGEN

2.1 Ondersteuning afdelingen
Het aantal afdelingen dat ons kantoor in 2017 heeft benaderd voor ondersteuning i.v.m. het ledenadministratieprogramma KBOLEDEN is, in vergelijking met 2015 en 2016, afgenomen. Het aantal contactmomenten daarentegen is toegenomen (van 51 in 2016 naar 88 in 2017). Dit komt omdat de vragen, van
vooral nieuwe ledenadministrateurs, diverse contactmomenten vereisten.
We constateren bij ledenadministrateurs minder animo om deel te nemen aan instructiebijeenkomsten.
We willen echter toch het belang van deze instructiebijeenkomsten benadrukken. Met name voor die
administrateurs, die nog niet over voldoende kennis en ervaring beschikken. In dit verslagjaar is er voor
gekozen om één instructiebijeenkomst te organiseren.
Zoals gebruikelijk zijn de KBO-afdelingen in 2017 door het secretariaat op de hoogte gehouden van alle
ontwikkelingen m.b.t. ledenadministratieprogramma KBOLEDEN. Van januari t/m december 2017 hebben alle KBO-afdelingen drie ‘Nieuwsbrieven KBOLEDEN’ ontvangen. Deze nieuwsbrieven zijn ook te
vinden op de website van KBO Zuid-Holland onder het kopje ‘KBOLEDEN’, aan de rechterkant op de
startpagina onder de rubriek ‘direct naar’.
Individuele ondersteuning aan afdelingen
- Totaal aantal afdelingen dat in 2017 het secretariaat van KBO Zuid-Holland heeft benaderd met
één of meerdere vragen: 21 (2016: 24 en 2015: 33)
- Totaal aantal contactmomenten in 2017: 88 (2016: 51 en 2015: 65):
Ledenadministrateurs die problemen ondervinden bij het werken met KBOLEDEN en daarvoor geen
oplossing hebben gevonden in de handleiding of op de website, kunnen altijd met hun problemen terecht
bij KBO Zuid-Holland. Na melding van een probleem worden ledenadministrateurs z.s.m. in contact gebracht met één van de vier beschikbare deskundige vrijwilligers. Doorgaans kan worden volstaan met
het beantwoorden van een vraag via e-mail of telefoon. Indien gewenst, bezoeken de ondersteuners de
desbetreffende ledenadministrateur thuis om het probleem op te lossen. Over de vragen die binnenkomen hebben de ondersteuners regelmatig contact met elkaar. De vier vrijwilligers die dit werk met veel
enthousiasme en grote betrokkenheid doen, hebben dit verslagjaar onder leiding van dhr. Van Mullekom, provinciaal projectleider, erg veel tijd geïnvesteerd in de:
- Informatie over KBOLEDEN t.b.v. de afdelingen.
- Organisatie en voorbereiding van de informatie/instructiebijeenkomst op 20 april 2017.
- Organisatie en voorbereiding spreekuur op 5 oktober 2017.
- Advisering bestuur KBO Zuid-Holland m.b.t. de voorgenomen peildata ledenaantal afdelingen in 2019
door ledenraad Unie KBO, acceptgirokaart in Magazine en loterijactie Unie KBO.
- Individuele begeleiding en advisering van de ledenadministrateurs van de afdelingen.
De provinciale projectgroep is in 2017 drie keer bij elkaar geweest.
Collectieve ondersteuning aan afdelingen: informatie/instructiebijeenkomst
Om zo goed mogelijk in te spelen op de behoeften van de ledenadministrateurs van onze afdelingen is
er voor gekozen om dit verslagjaar een instructiebijeenkomst te organiseren op 20 april. Na een hartelijk
ontvangst te Langeraar werd onder leiding van de heren Kuipers en Janssen informatie gegeven aan de
20 deelnemers over o.a.:
- de laatste aanpassingen in het programma;
- verwerking van financiële gegevens;
- hoe om te gaan met toekennen van rechten, wachtwoord, stamgegevens, ledenlijst, werkgroepen, activiteitenbeheer enz.
Hierna werd gelegenheid gegeven om vragen te stellen en om e.e.a. uit te proberen op de beschikbare
computers. Tijdens de lunch werd er nog worden nagepraat, tips uitgewisseld en nader kennis met elkaar gemaakt.
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Landelijke ‘Beheergroep KBOLEDEN’
De vertegenwoordiger van KBO Zuid-Holland in de landelijke beheergroep is dhr. Kuipers, tevens een
van de vier ondersteuners. In de beheergroep worden o.a. problemen van de plaatselijke ledenadministrateurs naar voren gebracht waar niet direct een oplossing voor is. Ook problemen die regelmatig
voorkomen zijn onderwerp van bespreking. Op basis van deze informatie zal worden nagegaan of het
ledenadministratieprogramma kan/moet worden aangepast. Ook heeft een bespreking plaatsgevonden
over de nieuwe regels die m.i.v. mei 2018 ingaan m.b.t.‘ de algemene verordening bescherming persoonsgegevens’. Via de ‘Nieuwsbrief KBOLEDEN’ die namens de beheergroep in 2017 drie keer werd
uitgebracht (nummers 16, 17 en 18), zijn de afdelingen zo snel als mogelijk op de hoogte gebracht van
wijzigingen en aanpassingen in het ledenadministratieprogramma, het resultaat van de enquête onder
de provinciale KBO’s en de informatie over de algemene verordening gegevensbescherming.
De beheergroep is in 2017, onder leiding van de landelijk projectleider dhr. Boonman, drie keer bij elkaar
geweest (23 maart, 29 juni en 12 oktober).
Website KBOLEDEN
Veel voorkomende vragen over KBOLEDEN en de daarbij behorende antwoorden worden door de ondersteuners op de website van KBO Zuid-Holland gezet onder het kopje ‘KBOLEDEN’. Ook alle
‘nieuwsbrieven KBOLEDEN’ staan op deze website, die te vinden is op de website van KBO ZuidHolland (www.kbozuidholland.nl); aan de rechterkant op de startpagina, onder de rubriek ‘direct naar’.
2.2 Individueel lidmaatschap en lidmaatschap afdeling
Zoals bekend heeft de ledenraad van de Unie KBO aan het begin van 2016 een ander soort lidmaatschap geïntroduceerd, n.l. het ‘Individueel lidmaatschap’.
N.a.v. een voorstel van de projectgroep aan het bestuur van KBO Zuid-Holland is op 22 november 2017
een brief gestuurd naar KBO-leden in de provincie Zuid-Holland die als ‘individueel lid’ geregistreerd
staan bij de Unie KBO te Utrecht en wonen in een gemeente waar een KBO-afdeling is. In deze brief
werden ze attent gemaakt op het bestaan van een KBO-afdeling in de gemeente waar ze woonachtig
zijn. In de brief werd hen de mogelijkheid geboden om het individuele lidmaatschap te wijzigen in een
lidmaatschap van een KBO-afdeling. Diverse leden hebben na het ontvangen van deze brief hun individuele lidmaatschap omgezet naar een lidmaatschap van een KBO-afdeling.
Registratie van het KBO-lidmaatschap
Op 27 september 2017 hebben wij de leden uit de Hoeksche Waard, Voorne Putten en Goeree Overflakkee in een brief laten weten dat ze al enige tijd als lid zijn geregistreerd bij KBO Zuid-Holland, omdat
in hun gemeenten geen KBO-afdelingen bestaan. Unie KBO heeft echter besloten, dat leden niet meer
geregistreerd kunnen zijn bij de provinciale KBO’s. Daarom hebben wij hen de gelegenheid geboden op
per 1-1-2018 lid te worden van KBO-afdeling Rotterdam óf individueel lid van Unie KBO. De meeste leden hebben inmiddels gekozen om per 1-1-2018 lid te worden van KBO-afdeling Rotterdam.
Gegevens uit KBOLEDEN zijn maatgevend voor de peiling van het ledenaantal op 31 december
In december 2017 zijn de ledenadministrateurs, penningmeesters en secretarissen van alle afdelingen
van KBO Zuid-Holland, die werken met het ledenadministratieprogramma KBOLEDEN, op de hoogte
gebracht van het besluit van de ledenraad van de Unie KBO dat de gegevens uit het gemeenschappelijke ledenadministratieprogramma KBOLEDEN in het vervolg maatgevend zijn voor de peiling van het
ledenaantal op 31 december.
2.3 Contactgegevens provinciale KBO’s in magazine KBO-PCOB
De projectgroep KBOLEDEN heeft het bestuur er op geattendeerd dat er vanaf september 2017 geen
contactgegevens meer worden opgenomen van de 11 provinciale KBO’s in het ‘Colofon’ van het magazine KBO-PCOB. Vóór september werden de contactgegevens van de provinciale KBO’s wel vermeld.
Ook is hierbij vermeld dat als geïnteresseerde lezers lid willen worden van de KBO er vanaf september
op geen enkele manier verwezen wordt naar een KBO-afdeling. Vanaf september 2017 worden personen die abonnee willen worden van het magazine of lid willen worden van de KBO nog uitsluitend verwezen naar het telefoonnummer van het landelijk kantoor van KBO-PCOB te Utrecht.
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Overige
Voor de grootste KBO-afdeling in Zuid-Holland wordt de ledenadministratie, tegen betaling, verricht door
een medewerker van KBO Zuid-Holland. Dit wordt, op tijdelijke basis, ook gedaan voor een afdeling
waar momenteel geen bestuur is.
Voor de samenstelling van de projectgroep KBOLEDEN wordt verwezen naar de bijlage van dit jaarverslag.
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3.

REGIO’S VAN KBO ZUID-HOLLAND

3.1 Het belang van KBO-regio’s
De regiovertegenwoordigers in het bondsbestuur zorgen voor een directe, wederzijdse communicatielijn
tussen het bondsbestuur van KBO Zuid-Holland en de KBO-afdelingen. Verder is er voor iedere regiovertegenwoordiger een contactpersoon binnen het dagelijks bestuur, die ook altijd aanwezig is bij de
desbetreffende regiobijeenkomsten. De regiovertegenwoordiger geeft i.s.m. het DB-contactpersoon op
iedere regiobijeenkomst informatie door aan de afdelingen over voornemens, standpunten en besluiten
van het bondsbestuur en de ledenraden Unie KBO en KBO-PCOB. Afdelingen uit de desbetreffende
regio kunnen hierop reageren en krijgen op deze regiobijeenkomsten ook de gelegenheid om relevante
informatie door te geven aan het bondsbestuur. Op deze wijze is het voor onze plaatselijke afdelingen
mogelijk om via hun regiovertegenwoordiger en/of DB-contactpersoon:
- informatie te ontvangen en hun mening kenbaar te maken over voornemens, standpunten en besluiten van het bondsbestuur, Unie KBO en KBO-PCOB.
- een bijdrage te leveren aan het beleid van KBO Zuid-Holland en indirect aan het beleid van de Unie
KBO/KBO-PCOB, omdat KBO Zuid-Holland vertegenwoordigd is in de ledenraad van de Unie KBO
en KBO-PCOB.
- relevante informatie uit de afdelingen aan het bondsbestuur door te geven.
Het bestuur wil met deze communicatielijn tussen bondsbestuur en plaatselijke KBO-afdelingen bijdragen aan een zo transparant- en democratisch mogelijke organisatie. Kortom: een KBO-organisatie die
zich als ‘bottom-up’ organisatie onderscheidt van andere ouderenbonden.
De acht KBO-regio’s van KBO Zuid-Holland zijn:
1. Haaglanden (7 afdelingen)
2. Delft/Westland/Oostland (14 afdelingen)
3. Rotterdam (1 afdeling)
4. Waterweg (3 afdelingen). Vanaf mei 2017 heeft deze regio geen vertegenwoordiger in het
bondsbestuur.
5. Duin en Bollenstreek (8 afdelingen)
6. Zuid-Holland Noord/Oost (7 afdelingen)
7. Midden-Holland (9 afdelingen)
8. Zuid-Holland Zuid (5 afdelingen). Vanaf november 2017 heeft deze regio geen vertegenwoordiger in het bondsbestuur.
In 2016 besloot het bestuur van KBO Zuid-Holland om met de KBO-regio’s in gesprek te gaan over lokale belangenbehartiging. Er van uitgaande dat een sterkte/zwakte analyse onder alle afdelingen nodig is
om te kunnen bepalen wat er plaatselijk nodig is om tot een goede en efficiënte lokale belangenbehartiging van senioren te komen. In 2016 en 2017 zijn diverse regio’s hiermee aan de slag gegaan. In juni
2017 is het als provinciaal project ‘lokale belangenbehartiging’ afgesloten en ligt de verdere uitvoering bij
de afdelingen.
3.2 KBO-regio’s in Zuid-Holland
Vanaf 2015 organiseren vijf KBO-regio’s regelmatig regiobijeenkomsten. De andere drie KBO-regio’s
hebben in 2017 geen regiobijeenkomst kunnen organiseren. Dit waren de KBO-regio’s Zuid-Holland
Noord/Oost, Zuid-Holland Zuid en Rotterdam.
De laatstgenoemde KBO-regio kan geen regiobijeenkomst organiseren omdat het feitelijk één grote afdeling is (KBO-regio Rotterdam/KBO-afdeling Rotterdam is in 2009 ontstaan door fusie van 6 afdelingen).
KBO-regio Zuid-Holland Noord/Oost
Voor de KBO-regio Zuid-Holland Noord/Oost geldt dat er van een gezamenlijk overleg met de desbetreffende afdelingen ook in 2017 geen sprake is geweest. Maar de regiovertegenwoordiger heeft wel diverse malen afzonderlijk contact gehad met de plaatselijke KBO-afdelingen binnen zijn regio. Belangrijk
gespreksonderwerp met deze afdelingen was o.a. de eventuele opzet van een nieuwe regio-indeling. Uit
een bericht dat dateert van maart 2017 blijkt dat tussen de KBO-afdelingen Ter Aar, Kaag en Braassem,
Alphen a/d Rijn en Leiderdorp regelmatig contact is.
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KBO-regio Zuid-Holland Zuid
De afdelingen binnen de KBO-regio Zuid-Holland Zuid komen als regio niet bij elkaar. Maar ook hier
geldt dat de regiovertegenwoordiger in 2017 (tot zijn aftreden in november 2017) wel diverse malen contact heeft gehad met de plaatselijke bestuursleden van de KBO-afdelingen binnen zijn regio. Ook is hij
aanwezig geweest bij verschillende bijeenkomsten van de afdelingen uit zijn regio.
KBO-regio Rotterdam
Rotterdam is plaatselijk erg actief op het terrein van belangenbehartiging. Verder is aandacht besteed
aan het volgende:
- Samenwerking KBO en PCOB: op 27 juni een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met PCOB
Rotterdam.
- Informatie over de adviesraad (= De Brede Raad 010) op gebied van sociaal domein, waarin een
bestuurslid zitting heeft namens de ouderen.
Voor meer informatie wordt verwezen naar de website van KBO-afdeling Rotterdam.
KBO- regio Duin- en Bollenstreek
Naast de uitwisseling van informatie vanuit het bondsbestuur naar de afdelingen en vice versa, zijn het
vooral de volgende aandachtspunten die aan de orde zijn geweest op de regiovergaderingen/bijeenkomsten werkgroep belangenbehartiging in 2017 (bron: ontvangen verslagen van 14-02, 1407, 22-08, 23-10 en 30-11):
- Regionale bijeenkomst voor ouderenadviseurs, belastinginvullers en bestuursleden van KBO- en
PCOB afdelingen op 23 januari 2017 te Sassenheim. Doel: te leren van elkaars ervaringen en ouderenadvisering voor de toekomst van een goede ruggensteun te voorzien (kwalitatief goede inzet
en goede inbedding in woonplaats, goede bereikbaarheid en bekendheid). Ook heeft de bijeenkomst
tot doel te horen van de belastinginvullers of zij bij senioren dingen zien/horen die van belang zijn
voor de ouderenadviseurs.
- Onderwerpen die besproken werden op de bijeenkomsten van de werkgroep ‘Belangenbehartiging’
op 14-02, 14-07, 22-08, 23-10 en 30-11 waren o.a.:
a. Standpunten m.b.t. het project belastingservice.
b. Verslaglegging van de gezamenlijke activiteitencoördinatoren.
c. Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering en VNG Vrijwilligerspolis.
d. Afdelingen informeren elkaar over activiteiten m.b.t. de beleidsterreinen wonen, welzijn, vervoer, themabijeenkomsten en workshops.
e. Bespreking regionale bijeenkomst voor ouderenadviseurs, belastinginvullers en bestuursleden van KBO- en PCOB afdelingen op 23 januari 2017 en bespreking provinciale themabijeenkomst over eenzaamheid op 13-02.
f. Voorstel om te komen tot een regionaal cursusaanbod voor ouderenadviseurs binnen de regio Duin –en Bollenstreek voorgelegd aan en diverse malen besproken met het bondsbestuur
en anderen (ook bedoeld voor belastinginvullers). Basis hiervoor is het projectplan KBOPCOB ledenadviseurs WWZ.
g. Project beïnvloeding lokale politiek (met oog op gemeenteraadsverkiezingen in 2018).
h. Problemen van afdelingen met het individueel lidmaatschap (Unie KBO) bespreekbaar maken
in bondsbestuur t.b.v. ledenraad Unie KBO.
i. Transformatieagenda 2017-2018 Wmo en haar omgeving: diverse besprekingen hierover
vinden plaats waarbij de centrale vraag is: wat is de plaats van de KBO-afdelingen/regio in de
uitwerking van de agenda en welke activiteiten moeten hiervoor worden opgepakt door de
KBO?
j. Bespreking bijeenkomst voor nieuwe en jonge leden op 12 oktober 2017.
k. Bespreking voortgang project belastingservice KBO en PCOB.
KBO-regio Delft/Westland/Oostland
Naast de uitwisseling van informatie vanuit het bondsbestuur naar de afdelingen en vice versa, zijn het
vooral de volgende aandachtspunten die aan de orde zijn geweest op de regiovergaderingen in 2017
(bron: ontvangen verslagen van de KBO-regio van 20-01, 31-03, 21-04 (alleen Westland), 19-05,15-09
en 24-11 (alleen Westland).
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Veel ruimte wordt gegeven aan de afdelingen om elkaar te informeren over de plaatselijke activiteiten, zaken m.b.t. het bestuur van de afdeling en lokale belangenbehartiging.
Melding van provinciale themabijeenkomst ‘eenzaamheid’ op 13 februari 2017.
Bespreking voortgang en problemen m.b.t. het project belastingservice (o.a. wordt opgemerkt dat het
nodig is om de kwaliteit van de cursus en de trainers te verbeteren).
Samenstelling KBO-regio n.a.v. vraag van een afdeling uit KBO-regio Haaglanden om zich te kunnen
aansluiten bij regio D/W/O.
Bespreking voortgang en cursusaanbod m.b.t. het project ouderenadvisering.
Bespreking over het individueel lidmaatschap dat ten koste gaat van lidmaatschap van de afdeling.
Standpunt zal worden doorgegeven aan de vertegenwoordigers in de ledenraad van Unie KBO.
Pleidooi van dhr. Hergarden, bestuurslid KBO Zuid-Holland, om tot een betere samenwerking te komen tussen de afdelingen in de regio Delft/Westland/Oostland als het gaat om lokale belangenbehartiging. Hierbij wordt de suggestie gedaan om hiervoor met elkaar enkele werkgroepen te vormen.
Bespreking voortgang en de daarbij vermelde kritische opmerkingen van de afdelingen over de landelijke samenwerking tussen KBO en PCOB, de grote cultuurverschillen, het besluit om een gezamenlijk magazine uit te geven, de grote snelheid waarmee alles besloten wordt en gezamenlijke
constatering dat de bottom-up organisatie van de KBO dreigt plaats te maken voor een top-down organisatie zoals bij de PCOB.
Verslagen van Westland: werkgroep ouderenadvisering; overleg over en inspreekmogelijkheid n.a.v.
notitie Mantelzorg; bespreking handreiking onafhankelijke cliëntondersteuning; bespreking met seniorenraad; overleg met Vitus Welzijn en gemeente Westland; Gemeenteraadsverkiezingen; standpuntbepaling woonvisie van gemeente Westland; samenwerking met PCOB afdelingen; bespreking
aantrekken jonge senioren.

In de verslagen van de regio wordt regelmatig gesproken over ‘bondsraad’, als aanwezigen ‘bondsbestuur’ bedoelen.
KBO-regio Haaglanden
Naast de uitwisseling van informatie vanuit het bondsbestuur naar de afdelingen en vice versa, zijn het
vooral de volgende aandachtspunten die aan de orde zijn geweest op de regiovergaderingen in 2017
(bron: ontvangen verslagen van de KBO-regio van 22-03 en 30-08):
- Veel ruimte wordt gegeven aan afdelingen om informatie aan elkaar door te geven over de plaatselijke activiteiten, bestuurlijke ontwikkelingen, lokale belangenbehartiging en samenwerking met andere
organisaties en gemeenten.
- Bespreking over samenstelling KBO-regio n.a.v. een vraag van een afdeling om Delft te vragen zich
aan te sluiten bij deze KBO-regio omdat ze graag willen samenwerken met Delft.
- Pleidooi van dhr. Hergarden, bestuurslid KBO Zuid-Holland, om tot een betere samenwerking te komen tussen de afdelingen in de regio Haaglanden als het gaat om lokale belangenbehartiging. Veel
afdelingen zijn al actief op dit terrein en werken indien nodig samen met anderen. Vooralsnog is er
geen behoefte om meer samen te werken.
- Bespreking over het aantrekkelijk maken voor en werven van jonge senioren.
- Bespreking voortgang en problemen m.b.t. het project belastingservice.
- Bespreking over de twee opties: bestuurlijk vooroverleg van KBO Zuid-Holland of voorzitters- en
penningmeesteroverleg?
- Uitwisseling van de verschillende opvattingen van afdelingen over samenwerking en/of fusie KBOPCOB. Overeenstemming is echter over het volgende (citaat uit het verslag) ‘werving van bovenaf
voor rechtstreeks lidmaatschap leidt tot verdeeldheid, concurrentie en uitholling’. Er wordt gewezen
op de provinciale bijeenkomst over samenwerking KBO-PCOB op 12 september.
- Discussie over problemen m.b.t. de toename van afgedwongen digitale communicatie.
KBO- regio Waterweg
Sinds het vertrek van mw. Van Haaren in mei 2017, als regiovertegenwoordiger in het bondsbestuur
van KBO Zuid-Holland en voorzitter van KBO regio Waterweg, zijn de afdelingen niet meer bij elkaar
geweest. De afdelingen hebben vooralsnog ook geen andere regiovertegenwoordiger voorgedragen
voor het bondsbestuur van KBO Zuid-Holland.
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KBO-regio Midden-Holland
Naast de uitwisseling van informatie vanuit het bondsbestuur naar de afdelingen en vice versa, zijn het
vooral de volgende aandachtspunten die aan de orde zijn geweest op de regiovergaderingen in 2017
(bron: ontvangen verslagen van de KBO-regio van 16-01, 03-03,19-09 en 21-11).
- De vier gevormde werkgroepen in de regio (platform jonge senioren, laagdrempelige toegang tot
KBO-ouderenadviseur, bundel kracht door samenwerking en promotie naar leden en niet-leden)
hebben afspraken gemaakt voor een eerste bijeenkomst in februari 2017.
- Er wordt ruimte gegeven aan de afdelingen om elkaar te informeren over de plaatselijke activiteiten,
zaken m.b.t. het bestuur van de afdeling en lokale belangenbehartiging.
- Dhr. Hergarden, lid bestuur KBO Zuid-Holland, rapporteert over de voortgang en de afspraken die
gemaakt zijn door de vier werkgroepen.
- Overzicht conclusies werkgroep ‘communicatie Midden-Holland’ wordt besproken.
- Afdeling Schoonhoven komt vanaf september niet meer naar de regiovergaderingen.
- Bespreking voortgang en problemen m.b.t. het project belastingservice. Vertegenwoordiger van afdeling Alphen a/d Rijn maakt op 16-09 een notitie over deze problematiek en stelt de KBO-regio voor
om dit ter kennisgeving door te sturen naar de ledenraad van Unie KBO.
- Samenstelling KBO-regio n.a.v. vraag van een afdeling uit KBO-regio Zuid-Holland Noord/Oost om
zich te kunnen aansluiten bij KBO-regio Midden-Holland.
Tot slot
Zoals uit bovenstaande informatie blijkt is er sprake van diversiteit onder onze acht KBO-regio’s. Dit
heeft o.a. te maken met:
- het aantal afdelingen binnen een regio;
- de mogelijkheden van de desbetreffende plaatselijke KBO-afdelingen (o.a. beschikbare bestuursleden, financiële mogelijkheden en ligging t.o.v. de andere afdelingen);
- interesse en wensen van de leden en bestuursleden van afdelingen;
- het plaatselijk dienstverlenings- en activiteitenaanbod voor senioren;
- stedelijk of dorpskarakter van de KBO-afdeling enz.
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4.

COMMUNICATIE

De KBO is als vereniging ‘van, voor en door senioren’ afhankelijk van de expertise en inzet van deskundige bestuursleden en – vrijwilligers (kaderleden). Een goede relatie met elkaar is een voorwaarde om
goed te kunnen functioneren. Communicatie speelt hierbij een essentiële rol. Een goede communicatie
is ook van groot belang om de betrokkenheid te behouden / te verhogen van bestuursleden, kaderleden
en achterban. Verder zorgt het voor tevreden en gemotiveerde mensen, die met plezier hun werkzaamheden verrichten en bereid zijn het beste uit zichzelf te halen. En dat creëert op de lange termijn meer
succes. Niet alleen voor hen zelf, maar vooral ook voor de KBO afdelingen, de leden en voor de organisatie als geheel.
Onderdelen die van belang zijn voor een goede communicatie worden o.a. verwoord in het Marketing
Communicatieplan (MC-plan) van KBO Zuid-Holland, dat ook in 2017 de basis vormde voor acties op dit
terrein.
4.1 Communicatie met de achterban
Het bestuur van KBO Zuid-Holland is van mening dat goede communicatie kan bijdragen aan imago,
bekendheid, kracht en doelstelling van de KBO. Verder zal een goede (interne) communicatie zorgen
voor meer begrip en draagvlak bij projecten en andere activiteiten.
Communicatie is geen eenrichtingsverkeer, maar een wisselwerking. Zo wordt het bestuur van KBO
Zuid-Holland o.a. op de hoogte gehouden van wensen, problemen en vragen van afdelingsbesturen
door de vertegenwoordigers van de acht regio’s in het bondsbestuur. Er zijn echter ook veel afdelingen
die het bestuur rechtstreeks van informatie voorzien en/of problemen voorleggen.
Aan informatievoorziening aan onze afdelingsbesturen hebben wij in 2017 veel aandacht besteed. Wij
hebben niet alleen regelmatig informatie gegeven over de activiteiten en projecten van KBO ZuidHolland, maar ook over de activiteiten van de Unie KBO en KBO-PCOB.
Wij hebben in 2017 op de volgende wijze informatie verstrekt aan afdelingen en/of leden:
a. Via de Algemene Vergaderingen en het bestuurlijk vooroverleg van KBO Zuid-Holland in mei en
november 2017
b. Via het ‘Katern’, het informatieblad van KBO Zuid-Holland, in het KBO-PCOB Magazine,
c. Via de website van KBO Zuid-Holland.
d. Via e-mailberichten naar de secretarissen en voorzitters van KBO-afdelingen en het bondsbestuur:
- Algemene berichten vanuit KBO Zuid-Holland en uitnodigingen voor themadag(en) en overleg.
- Berichten vanuit het landelijk bureau over actuele nieuwsfeiten en besluiten die genomen zijn
door de ledenraad met als titel ‘Verenigingsnieuwsbrief KBO-PCOB’.
- Kwartaal overzichten m.b.t. ‘rapportage landelijke belangenbehartiging KBO-PCOB’
- Regelmatig werd er informatie gegeven over projecten en andere activiteiten van de KBO
e. Via e-mailberichten naar de ledenadministrateurs en secretarissen van KBO-afdelingen werd in
2017 informatie gegeven over correcties en aanvullingen op het ledenadministratieprogramma
KBOLEDEN.
f. Via ons ‘Aanbod voorlichtingsbijeenkomsten en het lenen van materialen van KBO Zuid-Holland’
dat zowel in mei als november aan de secretarissen van de KBO afdelingen is verstuurd.
Voor een goede lokale belangenbehartiging van senioren is onderlinge communicatie tussen de verschillende afdelingen binnen de KBO-regio’s van groot belang. Zeker omdat veel meer gemeenten op dit
terrein gezamenlijk optrekken. Wij blijven dit stimuleren door advisering en de organisatie van bijeenkomsten t.b.v. de afdelingen en regio’s in het kader van lokale belangenbehartiging. Meer informatie
hierover kunt u terugvinden in het hoofdstuk ‘Belangenbehartiging’ van dit jaarverslag.
4.2 Communicatie met de kaderleden van KBO Zuid-Holland
Als provinciale vrijwilligersorganisatie van senioren, kan KBO Zuid-Holland niet zonder deskundige vrijwilligers. Gelukkig zijn er al veel bestuurs- en kaderleden actief voor de KBO. Toch blijft er altijd behoefte
aan nieuwe vrijwilligers, deskundigen die hun kennis en ervaring belangeloos voor bepaalde projecten
willen inzetten. In 2016 besloot het bestuur van KBO-ZH om het kaderbeleid in het vervolg te combineren met het project ‘samen voor lokale belangenbehartiging’. In 2017 bleek echter dat er hierdoor wel
aandacht is geweest voor de ondersteuning/advisering van kaderleden van onze afdelingen, maar dat in
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het verslagjaar geen contact is geweest met kaderleden van KBO Zuid-Holland die al jaren geen deel
uitmaken van een projectgroep (het laatste contact dateert uit 2015). Daarom besloot het bestuur om
weer een contact tot stand te brengen tussen bestuur en onze kaderleden en het als actiepunt op te nemen in ons werkplan 2018-2019 van KBO Zuid-Holland met als doelstelling:
- behouden/vergroten van betrokkenheid
- actief aanmoedigen en het mogelijk maken van het geven van feedback
- inspraak faciliteren en het daarmee mogelijk maken om voorstellen te doen aan het bestuur.
4.3 Nieuwjaarsreceptie
Op 10 januari 2017 vond de nieuwjaarsreceptie plaats waar afdelingsbesturen, regiovertegenwoordigers,
kaderleden van KBO-ZH en medewerkers van het provinciaal bondsbureau elkaar op een informele wijze kunnen ontmoeten. De komende nieuwjaarsrecepties willen wij zo organiseren, dat meer ruimte ontstaat voor interactie en onderlinge contacten tussen alle deelnemers.
4.4 Het Katern, informatieblad van KBO Zuid-Holland
Alle KBO-leden in de provincie Zuid-Holland kunnen het katern lezen, het informatieblad van KBO ZuidHolland dat wordt verwerkt in het landelijk ‘Magazine KBO-PCOB’. De ledenraad KBO-PCOB heeft in
2017 besloten om als regel in elke editie van het Magazine twee katernen van provinciale KBO’s te
plaatsen. Studio Room te Naarden verzorgt de vormgeving van het nieuwe Magazine. Over deze veranderingen werden enkele informatiebijeenkomsten georganiseerd waarbij een vertegenwoordiger van het
bestuur/redactie aanwezig was.
Onder leiding van dhr. Thuis, voorzitter KBO Zuid-Holland, heeft het enthousiaste redactieteam bestaande uit mw. Voskuil en dhr. Westerik en ondersteund door mw. Den Boer van het bondskantoor, in
maart, juni en oktober drie katernen verzorgd. Met ingang van 01-01-2018 neemt het bestuurslid dhr.
Clabbers de leiding van het redactieteam over.
In de drie katernen van KBO Zuid-Holland zijn de volgende artikelen gepubliceerd:
- Eenzaamheid (artikel op basis van een interview met Guus Maiburg, secretaris KBO-afdeling
Nootdorp).
- Zomer- en winterschool senioren (artikel op basis van een interview met Jetty van der Graaf
en Chris van Wijk, leden van KBO-afdeling Delft)
- Bedevaart naar Oudenbosch
- Een goede website werkt (artikel op basis van een interview met Paul van Gink, secretaris
van afdeling Capelle aan den IJssel).
- Wandelen door bos en polders
- Ouder worden in verbondenheid met anderen
- Winnaar actie ‘lid werft lid’
- Studiekring 50+ leuk en leerzaam (artikel op basis van een interview met Els LooijeSmoolenaars)
- Aan de slag met werkplan 2018-2019 van KBO Zuid-Holland (artikel op basis van een interview met Ton Thuis)
- Bloemen om van te smullen
4.5 KBO Zuid-Holland, Informatiemagazine voor senioren 50 +
Het informatiemagazine voor senioren 50 + is een eenmalige uitgave in december 2017. Deze eenmalige uitgave bood ons de mogelijkheid om KBO Zuid-Holland onder de aandacht te brengen van een breder publiek. Het redactieteam zorgde voor artikelen, die een goed beeld gaven van de activiteiten en de
belangenbehartiging van KBO. Het magazine bevatte ook een bon, waarmee men zich kon aanmelden
als nieuw lid. Uitgever Romeo Delta Multimedia BV zorgde voor voldoende advertenties zodat voor KBO
Zuid-Holland nauwelijks kosten aan de uitgave waren verbonden. De enige beperking was dat het aantal
artikelen per regio afhankelijk was van het aantal advertenties die de uitgever kon verkopen: hoe meer
advertenties, hoe meer inhoudelijke artikelen.
De totale opgave was 400.000 stuks en het blad is verspreid in 8 regio’s van uitgever: Alblasserwaard,
Rotterdam, Bollenstreek, Hoeksche Waard/Barendrecht, Leiden e.o., Haaglanden-Zuid, HaaglandenNoord en Den Haag. In deze gebieden is de uitgave gesegmenteerd op 60+ niveau en huis aan huis via
de uitgever verspreid.
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4.6 Website KBO Zuid-Holland
De website is een belangrijk communicatiemiddel en is het medium geworden voor de allerlaatste
nieuwsberichten. Onze webmasters, de heren Bonder en Koomen, zorgen er al jaren voor dat alle aangeleverde berichten en andere informatie op tijd op de website worden gezet.
De kaderleden en bestuursleden van KBO Zuid-Holland zijn zich steeds meer bewust van het belang
van berichtgeving via de website. Zij geven steeds vaker nieuwsberichten door voor de website. Wij hopen dat deze trend wordt voorgezet. Veel van deze berichten worden voorzien van een of meerdere foto’s die o.a. gemaakt worden door enkele hiervoor beschikbare vrijwilligers en een medewerker van KBO
Zuid-Holland.
Ook de websites van afdelingen vormen een steeds belangrijker communicatiemiddel. Daarom zullen we
de website voor KBO-afdelingen blijven promoten. In het verslagjaar 2017 heeft onze webmaster weer
verschillende afdelingen van de nodige informatie voorzien om een website in te kunnen richten. Voor
alle plaatselijke webmasters geldt overigens dat ze pas goed kunnen functioneren als de
afdelingsbesturen, waar ze deel van uitmaken, op de hoogte zijn van het belang en de betekenis van
een website voor de informatieverstrekking aan leden en geïnteresseerden.
In 2016 heeft een vertegenwoordiger van de Unie KBO een of meerdere malen een bezoek gebracht
aan de provinciale KBO’s om alle wensen en knelpunten te inventariseren m.b.t. de website van de
KBO. Het bestuur, de beleidsfunctionaris, webmaster en communicatieadviseur van KBO Zuid-Holland
hebben hier toen een belangrijke bijdrage aan geleverd. Op basis van alle bevindingen zou in 2017 een
nieuwe website voor de KBO worden ontwikkeld met veel meer mogelijkheden. In de loop van 2017 is in
de ledenraad KBO-PCOB echter besloten om een eventuele nieuwe website uit te stellen tot na de
dialoogbijeenkomsten die eind 2017 plaats zouden vinden. De verwachting is dat in 2018 duidelijkheid
ontstaat over missie, visie en organisatie van KBO-PCOB.
Aantal gebruikers website KBO Zuid-Holland in 2017

Vergelijking met voorgaande jaren:
Aantal gebruikers in 2012: 7.956
Aantal gebruikers in 2013: 8.782
Aantal gebruikers in 2014: 10.136
Aantal gebruikers in 2015: 10.740
Aantal gebruikers in 2016: 10.155
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4.7 Uitlenen van materialen aan afdelingen
De KBO Zuid-Holland leent al jaren de volgende materialen uit aan afdelingen. Van deze mogelijkheid is
in 2017 veel gebruik gemaakt.
a. Presentatiewand. Een wand, die kan worden voorzien van informatiemateriaal van de KBO.
b. Alle apparatuur die nodig is om een power point presentatie te houden.
c. Geluidsapparatuur
d. Projectiescherm
e. Tafelmodel projectiescherm: 60x80 cm.
f. KBO Banner
g. KBO-tafelkleden met logo (groot formaat)
h. Twee posters op textiel.
i. KBO vlaggen met logo.
j. Ideeënklapper met suggesties voor een afdelingsbijeenkomst of dagje uit.
k. Map brochures KBO
l. Spel “Bestuur bekent kleur”. Het spelen van dit spel geeft een beter inzicht in het functioneren
van de groep als geheel en van de leden ten opzichte van elkaar.
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5. VOORLICHTINGSBIJEENKOMSTEN
Net zoals voorgaande jaren werden de KBO-afdelingen in Zuid-Holland in verslagjaar 2017 weer in de
gelegenheid gesteld om t.b.v. hun leden een of meer voorlichtingsbijeenkomsten te organiseren. Op elf
van deze voorlichtingsbijeenkomsten wordt door een deskundige KBO-vrijwilliger informatie, advies en/of
instructies gegeven. Voor twee bijeenkomsten geldt dat de afdelingen worden verwezen naar een specialist/organisatie. De voorlichtingsbijeenkomsten in 2017 hadden betrekking op de volgende terreinen:
1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

‘Meer Bewegen’. In deze bijeenkomst van ongeveer 2 uur, maken KBO voorlichters u graag warm
om meer te bewegen. Voldoening, dat is misschien wel het mooiste wat bewegen oplevert; het fijne
gevoel na een wandeling in de buitenlucht of een paar uurtjes werken in de tuin.
‘Wat zegt u?’ Deze bijeenkomst richt zich op senioren die belangstelling hebben voor het thema
ouder worden en gehoor. De doelstelling is om slechthorendheid te herkennen en bespreekbaar te
maken. Ook wordt voorlichting gegeven over de stappen die men kan zetten als het gehoor achteruit gaat en eventuele hulpmiddelen nodig heeft. In tegenstelling tot de andere bijeenkomsten worden afdelingen voor het aanvragen van deze bijeenkomst verwezen naar stichting Hoormij.
Voorlichting OV-chipkaart. Er is onder senioren nog steeds behoefte aan goede voorlichting over
het gebruik van de OV-chipkaart tijdens het reizen in bus, tram, trein en metro.
Voorlichting Langer Zelfstandig Thuis. Er wordt op deze bijeenkomst informatie gegeven op het
gebied van langer zelfstandig thuis wonen. Enkele onderwerpen die aan de orde komen zijn o.a.:
ontbreken voldoende aanbod goedkope huurwoningen, woonwensen zelfstandig wonende ouderen,
visie op het ontwikkelen en bouwen van woningen voor ouderen, woon-zorgcomplexen en samenwerking met intramurale zorginstellingen enz.
Voorlichting Veilig Thuis en Veilig Buiten. Een campagne om de veiligheid in en om huis te verbeteren. Er kunnen bijeenkomsten worden georganiseerd en er zijn brochures beschikbaar om de
meest voorkomende ongelukken en trucs van criminelen te voorkomen, want aan onveilige situaties
kunnen bewoners zelf meestal veel doen.
Gezond Genieten. Het is de bedoeling dat senioren, onder begeleiding van een voorlichter/gespreksleider, met elkaar in gesprek gaan over alcoholgebruik.
Omgaan met verlies. Tijdens bijeenkomsten over omgaan met verlies laten mensen zien dat zij veel
willen weten over afscheid en rouwverwerking. De bijeenkomsten voorzien in een behoefte aan meer
houvast en aan uitwisseling van ervaringen.
Spreken over het levenseinde. Iedereen weet wel, daar moet ik het een keer over hebben met mijn
partner, kinderen en huisarts. Helaas komt het er vaak niet van en dat is jammer. Het is belangrijk dat
mantelzorgers en familie weten wat de wensen zijn van de zieke of stervende.
Ouderen in veilige handen. Naar schatting worden elk jaar 200.000 ouderen slachtoffer van ouderenmishandeling. Dit kan fysiek, psychisch, seksueel en financieel zijn, maar ook verwaarlozing. Vaak
is deze mishandeling het gevolg van ontspoorde zorg, maar opzettelijke mishandeling komt ook voor.
Angst, schaamte en afhankelijkheid belemmeren ouderen om deze mishandeling kenbaar te maken.
Campagne ‘Wijs met medicijnen’. Een campagne over veilig medicijngebruik. In tegenstelling tot de
andere bijeenkomsten worden afdelingen voor het aanvragen van een dergelijke voorlichting verwezen naar de apotheker in de woonplaats of met KNMP (afdeling communicatie).
Ouder worden in verbondenheid met anderen. Eenzaamheid bij ouderen is een groot probleem.
Activiteiten en projecten ter bestrijding en voorkoming van eenzaamheid en sociaal isolement hebben
alleen kans van slagen indien men start met het goed signaleren en in kaart brengen van de problematiek.
KBO-tablet presentatie. De interactieve presentatie is bedoeld voor mensen die overwegen om een
KBO-tablet aan te schaffen of mensen die nog helemaal geen toegang hebben tot internet. De bijeenkomst is niet bedoeld als training, maar laat zien hoe handig en plezierig een tablet is.
Digid. Digid wordt steeds belangrijker. Voor belastingzaken, verhuizingen of het aanvragen van een
paspoort. Het digitaal identificeren is veilig en handig, maar veel senioren voelen een drempel.

Al onze afdelingen zijn in 2017 vier keer geïnformeerd over deze voorlichtingsbijeenkomsten via de uitgave van de brochure ‘Aanbod voorlichtingsbijeenkomsten en het lenen van materialen van KBO ZuidHolland’. Het aantal aanvragen voor een voorlichtingsbijeenkomst waren in 2017 zeer divers. Voor het
overzicht van de materialen die geleend kunnen worden bij KBO-ZH wordt verwezen naar hoofdstuk
‘Communicatie’.
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6. ONDERSTEUNING LOKALE BELANGENBEHARTIGING EN KADERLEDEN
AFDELINGEN
Als het gaat om de lokale belangenbehartiging van senioren dan zijn het vooral onze KBO-afdelingen in
Zuid-Holland die op dit terrein iets kunnen betekenen. In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
staat namelijk dat gemeenten de taak hebben om maatschappelijke ondersteuning voor hun burgers te
regelen.
Het project ‘samen voor lokale belangenbehartiging’ van KBO Zuid-Holland dat in juni 2017 is afgerond,
heeft er o.a. toe geleid dat veel afdelingen deze taak professioneler hebben opgepakt. Zo hebben veel
afdelingen een analyse laten plaatsvinden van de huidige situatie a.d.h.v. een vragenlijst. Op basis van
de antwoorden kon worden nagegaan wat de sterke en zwakke punten waren. Op deze wijze hebben
veel afdelingen een overzicht kunnen maken van de gewenste acties, prioriteiten en mogelijke samenwerkingsverbanden die van belang zijn bij de belangenbehartiging van ouderen op plaatselijk niveau.
Opvallend hierbij is dat in zes van de acht KBO-regio’s afdelingen elkaar hierin de nodige ondersteuning/adviezen geven.
Voor informatie over de inzet van vrijwillige ouderenadviseurs van ouderenbonden t.b.v. de onafhankelijke cliëntondersteuning en de werkzaamheden van de KBO-regio’s in 2017 wordt verwezen naar de
hoofdstukken ‘Ouderenadvisering’ en ‘Regio’s van KBO Zuid-Holland’ in dit jaarverslag.
6.1 Afbouw van het brievenbussennetwerk van PostNL
Woensdag 19 juli 2017 vond een informatiebijeenkomst plaats te Leiden over de afbouw van het brievenbussennetwerk van PostNL in de regio Zuid-Holland Noord. Deze bijeenkomst was de aftrap van het
adviesproces waarin belanghebbende partijen (w.o. de KBO) een belangrijke bijdrage konden leveren
aan de invulling van dit reductietraject.
Tijdens deze bijeenkomst kreeg mw. Knape, die namens KBO Zuid-Holland aanwezig was, informatie
omtrent de achtergrond van het project. In de presentatie liet PostNL weten dat de desbetreffende KBOafdelingen in deze regio de mogelijkheid krijgen om via een online tool een reactie te geven op de voorstellen van PostNL in hun gemeente. De aanwezigen ontvingen alle informatie die nodig was om de achterban te informeren over de wijze waarop zij hun reactie/advies konden doorgeven.
Omdat dit zich afspeelde in de zomermaanden juli/augustus werd door de beleidsfunctionaris eerst telefonisch contact opgenomen met de desbetreffende KBO-afdelingen, zodat we zeker wisten dat de afdelingsbesturen thuis zouden zijn als we hen bericht hierover zouden sturen. We waren blij verrast te constateren dat alle afdelingen aanwezig waren. Afdelingen die werden benaderd waren: Alphen a/d Rijn,
Katwijk (via contactpersoon, omdat hier geen afdeling is), Lisse, Zoetermeer, Bodegraven-Reeuwijk,
Leiden, Nieuwkoop, Teylingen, Zoeterwoude, Hillegom Leiderdorp, Kaag en Braassem, Noordwijk,
Noordwijkerhout, Leidschendam-Voorburg en Wassenaar.
Op 3 augustus 2017 stuurde KBO Zuid-Holland de nodige informatie met online tool naar deze afdelingen die tot 6 september de gelegenheid hadden om advies uit te brengen. Op onze vraag om ons te
laten weten of ze ook gebruik hebben gemaakt van deze adviesmogelijkheid, hebben we slechts vier
reacties ontvangen.
In januari 2018 ontvingen we bericht van PostNL over de afbouw van het brievenbussennetwerk van
PostNL in de regio Delft/Westland/Oostland en Haaglanden. De informatiebijeenkomst hierover van
PostNL zal op 9 februari 2018 plaatsvinden.
6.2 Bijeenkomst samenwerking KBO-PCOB
Naar aanleiding van de vele vragen over de samenwerking tussen KBO en PCOB op de algemene vergadering van 16 mei 2017, organiseerden wij op 12 september 2017 voor afdelingen een bijeenkomst
georganiseerd over de samenwerking KBO-PCOB. Onderwerpen die op deze bijeenkomst aan de orde
kwamen waren o.a.:a. Laatste ontwikkelingen landelijke samenwerking KBO-PCOB; b. Verschillende
soorten lidmaatschap; c. Autonomie van afdelingen en provinciale KBO’s; d. Beperkingen PCOBafdelingen; e. Verschillen in contributie van KBO en PCOB; f. Belastingservice; g. Snelle besluitvorming
in de ledenraden KBO en KBO-PCOB en het gemis aan structureel overleg met de achterban; h. Lokale
belangenbehartiging.
6.3 Gemeentepolitiek en belangenbehartiging’
Als vervolg op het project ‘samen voor lokale belangenbehartiging’ organiseerden wij op 4 oktober 2017
een bijeenkomst voor bestuursleden van afdelingen over ‘gemeentepolitiek en belangenbehartiging’ in
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het kantoor van KBO Zuid-Holland te Bergschenhoek. Middels een aantal presentaties en discussies
werd een helder beeld geschetst van de gemeentepolitiek en de wijze waarop de KBO op lokaal niveau
voor de belangen van de senioren kan opkomen. Dhr. Kruijt, voormalig gemeentesecretaris van Capelle
aan den IJssel vertelde hoe een gemeentebestuur en de gemeentelijke organisatie functioneert. Ook
werd het beleidsproces op heldere wijze belicht. Mw. Van Tatenhove, sinds 2014 wethouder van de
Gemeente Lansingerland, ging nader in op het politieke landschap binnen een gemeente en het belang
en de invloed van adviesorganen, belangengroepen zoals de KBO en de pers. Ook gaf zij inzicht in de
wijze waarop burgers binnen de gemeentelijke organisatie met klachten, aanbevelingen en bezwaren
hun weg kunnen vinden.
Ton Thuis, voorzitter KBO-Zuid-Holland, gaf een korte toelichting op het manifest voor een seniorvriendelijke gemeente dat in 2017 is uitgebracht door KBO-PCOB. Hierin worden op basis van de beleidsspeerpunten; Inkomen/koopkracht, wonen en zorg, veiligheid, digitalisering en zingeving, voorwaarden
en aanbevelingen uitgewerkt voor seniorvriendelijke gemeenten. Tenslotte ging hij nader in op het belang van lobbyen. Een effectieve lobby kan van groot belang zijn bij de belangenbehartiging. “Mede door
lokale activiteiten zoals hulp bij belastingaangifte en ouderenadvisering kan de KBO signaleren hoe
maatregelen van gemeenten in de praktijk uitpakken. Deze terugkoppeling is voor gemeenten bijzonder
waardevol “, aldus Ton Thuis.
De vragen en discussie maakte nog eens duidelijk dat belangenbehartiging op lokaal niveau maatwerk is
en per gemeente kan verschillen. Uiteindelijk zal een goede afstemming leiden tot een passend seniorenbeleid.
6.4 Training besturen voor bestuurders
Op 24 oktober en 1 november 2017 vonden in het kantoor te Bergschenhoek trainingen plaats voor afdelingen met als titel ‘Besturen voor bestuurders’. Door enkele bestuursleden van KBO Zuid-Holland
werd duidelijk uiteengezet dat de gemeenschappelijke kernwaarden en speerpunten van de KBO en
PCOB een goede basis vormen om samen de krachten te bundelen en nog effectiever de belangen van
de senioren te behartigen op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau. Aanwezigen kregen informatie over de mogelijkheden die samenwerking kan hebben voor de plaatselijke afdelingen van KBO en
PCOB. Hierbij werden o.a. enkele voorbeelden genoemd van afdelingen die al jarenlang succesvol samenwerken en belangrijke gesprekspartners zijn voor de plaatselijke politiek, de media en diverse maatschappelijke organisaties. Verder werd stilgestaan bij de betekenis van netwerken, lobbyen en het omgaan met weerstanden bij de plaatselijke belangenbehartiging van senioren. We kunnen terugkijken op
twee succesvolle bijeenkomsten, waar de afdelingen hun voordeel mee konden doen.
6.5 Conferentie op weg naar seniorvriendelijke gemeenten
Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 konden, op basis van de zeer succesvolle conferentie met afdelingen van KBO en PCOB in Zuid-Holland op 13 november 2017, de aanbevelingen voor
de verkiezingsprogramma’s van lokale politieke partijen ‘op weg naar seniorvriendelijke gemeenten’ op
16 november verstuurd worden naar de afdelingen van KBO en PCOB in Zuid-Holland.
Deze aanbevelingen geven de afdelingen handvatten om een seniorvriendelijk beleid in hun gemeente
onder de aandacht van de politiek te brengen en invloed uit te oefenen op de verkiezingsprogramma’s.
6.6 Van kenniscentrum naar Academie
Het is zeer belangrijk dat de besturen van de KBO-afdelingen kunnen beschikken over informatie die
belangrijk is bij lokale belangenbehartiging. De provinciale KBO’s Gelderland, Zuid-Holland, Utrecht en
Overijssel hebben daarom in 2017 een start gemaakt om de bestaande gezamenlijke kennis en expertise samen te brengen in een z.g. ‘kenniscentrum’. Dit kenniscentrum werd vervolgens door deze vier
provinciale KBO’s als mogelijk nieuw landelijk project ingebracht bij de ledenraad van de Unie KBO, die
het vervolgens oppakte en op de agenda zette voor het jaar 2018 als “KBO-PCOB Academie’. Bedoeling
is dat de Academie lokaal toegankelijk wordt en waar afdelingsbesturen en -kaderleden kwalitatieve en
bruikbare kennis, trainingen, tools, informatie en goede plaatselijke voorbeelden kunnen vinden.
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7. IDENTITEIT EN ZINGEVING
KBO Zuid-Holland is een vrijwilligersorganisatie die een actieve bijdrage wil leveren aan de samenleving
en senioren wil stimuleren tot betrokkenheid vanuit de inspiratie en waarden van de katholieke levensvisie. Solidariteit, rechtvaardigheid, verantwoordelijkheid en spiritualiteit zijn daarbij enkele sleutelwoorden.
Een organisatie die volop in de samenleving staat en een beleid voert dat zich richt op het welzijn van
ouderen. Hierbij zijn zowel de belangen van de gemeenschap als het welzijn van het individu van belang. In het verslagjaar 2017 hebben de projectgroepleden ‘Identiteit en Zingeving’ o.a. regelmatig contact met elkaar gehad via e-mail en zijn ze als projectgroep o.l.v. de heer Thuis drie keer bij elkaar geweest.
7.1 Themabijeenkomst over eenzaamheid
Maandag 13 februari 2017 kwamen bestuurders van KBO-afdelingen in Zuid Holland bijeen in zalencentrum Rehoboth te Bergschenhoek, om een lezing bij te wonen over eenzaamheid van prof. dr. Jenny
Gierveld, emeritus hoogleraar Sociologie en Sociale Gerontologie van de Vrije Universiteit Amsterdam.
Men spreekt van sociale eenzaamheid als je minder contact met andere mensen hebt dan je zou willen
en bij emotionele eenzaamheid is er sprake van het missen van een hechte, intieme band met een ander persoon en gemis aan emotionele steun. Je hebt dan wel mensen om je heen, maar de kwaliteit is
minder dan je wenst. Het is een misvatting, dat men denkt dat alleen ouderen eenzaam zijn. Onder jongeren komt ook veel eenzaamheid voor, zowel beneden de leeftijd van 25 jaar als daar boven (tot 34
jaar). Hoe hoger de leeftijd, hoe meer eenzaamheid. Een hoog percentage eenzamen zien we bij mensen van middelbare leeftijd. Het hoogste percentage ligt echter bij 75-plussers. Oorzaken van eenzaamheid vinden we onder meer in gebeurtenissen binnen iemands persoonlijke leven: partnerverlies, echtscheiding, gezondheidsproblemen. Maar ook persoonlijkheidskenmerken die structureler zijn, zoals
chronische ziekte of een ongelukkige jeugd, leiden tot eenzaamheid. Door je contacten te verhogen en
je wensen iets te verlagen, kan je de eenzaamheid enigszins aanpakken. Durf ook hulp in te roepen van
familie en/of vrienden, van vrijwilligers (kerken, Humanitas, de Zonnebloem). Gespecialiseerde hulp,
bijvoorbeeld van gemeenten/hulpverlenende instanties is er ook, maar dat is meestal tijdelijk of eenmalig. Belangrijk is dat vrijwilligers de contacten met eenzame mensen voortzetten, blijven continueren. Er
is nog onvoldoende contact/samenwerking tussen gemeenten en ouderenbonden. Gemeenten moeten
nagaan wat er reeds door ouderenbonden wordt gedaan om eenzaamheid te bestrijden. Soms overlappen instanties elkaar.
Met de lezing van prof. Gierveld hebben de bestuursleden van de KBO-Zuid-Holland weer wat handvatten meegekregen hoe eenzaamheid kan worden aangepakt. Men kan dit weer doorgeven aan de vrijwilligers en leden die contacten hebben met eenzame mensen. Eenzaamheid lost je niet op, maar je kunt
wel proberen het te voorkomen. Twee auteurs van de groep Oostlandschrijvers lazen ieder nog een
passage voor uit de bundel Stil Leven. Nadat de heer Thuis de bijeenkomst afsloot was er gelegenheid
in groepjes met elkaar van gedachten te wisselen en een broodje te eten voordat men weer huiswaarts
ging.
Bron: artikel uit Nieuwsblad De Heraut, 22 februari 2017 (een gedeelte hieruit)

7.2 Bisdom Rotterdam
In 2017 heeft KBO Zuid-Holland, net zoals voorgaande jaren, tweemaal geadverteerd in het bisdomblad
‘Tussenbeide’ met als titel ‘KBO Zuid-Holland, Lid worden kost weinig en biedt veel’.
Na het afscheid van de geestelijk adviseur van KBO Zuid-Holland, pastoor Van Well, in 2016 heeft de
voorzitter van KBO-ZH in 2016 nog contact gehad met het Bisdom Rotterdam. In dit gesprek gaf de
woordvoerder van het Bisdom aan uit te kijken naar een opvolger van pastoor Van Well. Er zou nog contact worden opgenomen met het bestuur van KBO Zuid-Holland voor eventuele vervolgafspraken. Het
bestuur heeft echter niets meer van het bisdom vernomen.
7.3 Bedevaart
Net zoals in 2016, werd ook in het verslagjaar 2017 een bedevaart georganiseerd naar Oudenbosch,
waar een kleine kopie staat van de St Pieter in Rome. Op diverse plaatsen in Zuid-Holland werden mensen opgepikt (ongeveer 120 in totaal) en begon de dag in Oudenbosch met koffie en gebak. De eucharistieviering o.l.v. Pastoor Hagen uit Wassenaar en het koor uit Kwintsheul was indrukwekkend en heel
inspirerend.
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Voor geïnteresseerde aanwezigen was er ook gelegenheid om het Zouaven museum of de botanische
tuin te bezoeken. Na een heerlijke lunch was er ’s middags een plechtig Marialof.
De organisatie en coördinatie van deze geslaagde Bedevaart was in handen van mw. Ameling en mw.
Van Tol, leden van de projectgroep.
7.4 Meditatief Moment
Op de algemene vergadering van KBO Zuid-Holland op16 mei 2017 liet de voorzitter weten dat het niet
altijd eenvoudig is om een onderwerp te kiezen om over na te denken. Maar omdat er de laatste tijd veel
gesproken werd over de samenwerking van KBO met PCOB wilde hij graag als meditatief moment een
gedicht voordragen van Hans Bouma met als titel ‘bidden om de geest’ .
Op de algemene vergadering van 28 november 2017 was het meditatief moment in handen van mw.
Ameling, lid van de projectgroep Identiteit en Zingeving. Aandacht werd gevraagd voor de ‘K’ van de
KBO. ‘Het begrip ‘katholiek’ dat voor onze vereniging de basis vormt van waaruit we werken’, aldus mw.
Ameling. Een begrip dat we kunnen interpreteren vanuit de kerkelijke wetten of vanuit het geweten. Met
het oog op de verdergaande samenwerking met de PCOB sprak ze een tekst uit die de liefdevolle aandacht voor anderen benadrukte vanuit het christelijk denken.
7.5 Voorlichtingsbijeenkomsten
Voorlichtingsbijeenkomsten die in 2017 aan de KBO-afdelingen werden aangeboden en een relatie hebben met identiteit en zingeving waren: ‘omgaan met verlies’,‘ spreken over het levenseinde’ en ‘ouder
worden in verbondenheid met anderen’. Voor meer informatie hierover wordt u verwezen naar het
hoofdstuk ‘voorlichtingsbijeenkomsten’ in dit jaarverslag.
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8. OUDERENADVISERING
Doelgroep: Plaatselijke leden van de KBO en PCOB.
De landelijke ouderenorganisaties werken aan de beschikbaarheid van ouderenadviseurs voor ouderen
in alle provincies. Uitsluitend de KBO en de PCOB ondersteunen dit landelijk project. Op provinciaal niveau neemt de ANBO niet meer actief deel aan dit project.
Het landelijk project ouderenadvisering (OA) is een dienstverlening aangeboden door de ouderenorganisaties aan leden en niet leden.
De activiteiten die op provinciaal niveau hebben plaatsgevonden zijn;
- periodiek overleg door de coördinator met de docenten,
- het organiseren van minimaal 2 terugkomdagen per jaar voor ouderenadviseurs
- het organiseren van tenminste 1 cursus ouderenadvisering per jaar.
Docentenoverleg
In 2017 heeft regelmatig overleg plaatsgevonden met docenten. Gekeken wordt naar de vraag welke de
belangrijkste onderwerpen en thema’s zijn die aan orde moeten komen op de bijscholingsdagen. Ook
aan de ouderenadviseurs is gevraagd onderwerpen aan te dragen. Daarnaast komen allerlei praktische
zaken aan de orde zoals het regelen van te bespreken onderwerpen op de bijscholingsdagen en de
gastsprekers, vastleggen cursusdagen, data van de bijscholingsdagen, de locatie en eventuele wijzigingen die verband houden met de inhoud van de cursus ouderenadvisering.
Bijscholingsdagen
Op de bijscholingsdag in april 2017 is één onderwerp aan de orde geweest namelijk;
- Het functioneren van de ouderenadviseur in de dagelijkse praktijk (dhr. Hergarden).
Op de bijscholingsdag in november 2017 was het onderwerp;
- Praktijkvoorbeelden met behulp van een acteur. (Mw. Fraters)
Met name de reacties op de behandeling van praktijkvoorbeelden met acteur waren erg positief.
Zoals gebruikelijk is aan alle deelnemers gevraagd onderwerpen aan te dragen waarvan zij vinden dat
deze op één van de volgende bijscholingsdagen besproken moeten worden. Inmiddels is er een lijst met
onderwerpen waaruit gekozen kan worden. Bij deze keuzes is meegenomen welke onderwerpen het
vaakst worden genoemd. Deze dagen zijn ook bij uitstek geschikt voor het uitwisselen van informatie en
ervaringen door de ouderenadviseurs onderling.
Cursus vrijwillige ouderenadvisering 2017
In het najaar 2017 is er weer een cursus ouderenadvisering georganiseerd. Het aantal deelnemers bedroeg 16. Alle cursisten ontvingen het bijbehorende certificaat. De cursisten waren goed te spreken over
de cursusonderwerpen en de wijze waarop er tijdens de cursusdagen door de docenten inhoud aan is
gegeven. De regio Bollenstreek heeft geïnformeerd naar de mogelijkheid om met ondersteuning (cursusmateriaal en docenten) van KBO Zuid-Holland regionaal/lokaal een cursus ouderenadvisering vorm
te geven. KBO Zuid-Holland heeft aangegeven hieraan te willen meewerken. De bedoeling is om deze
cursus in het najaar 2018 te organiseren.
We hebben de beschikking over 3 docenten. De heer H. Heijltjes heeft vanwege privéomstandigheden
zijn functie als docent moeten neerleggen.
Landelijk overleg ouderenadvisering
Op de bijscholingsdag in april 2017 met als onderwerp het functioneren van de ouderenadviseur in de
praktijk is door deelnemers benadrukt dat samenwerken met een beroeps ouderenadviseur wenselijk is.
Daarbij zouden de provinciale bonden een belangrijke rol kunnen vervullen aldus de deelnemers.
De KBO Zuid-Holland heeft mede naar aanleiding hiervan contact gezocht met het landelijk bestuur om
te bezien welke mogelijkheden er waren.
Dit overleg heeft er toe geleid dat met ingang van het jaar 2018 een provinciaal coördinator ouderenadvisering (de heer Hans Melief) zal gaan functioneren.
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9. PROVINCIAAL COÖRDINATIEPUNT BELASTINGSERVICE OUDERENBONDEN ZUIDHOLLAND
Dit succesvolle project is bedoeld voor leden van de KBO, ANBO en PCOB die de pensioengerechtigde
leeftijd hebben bereikt en een AOW uitkering hebben met al dan niet een aanvullend (klein) pensioen.
Onder deze groep vallen ook mensen die naast hun AOW-uitkering en/of aanvullend pensioen een gering onbelast vermogen hebben.
De activiteiten bestaan onder meer uit het invullen van de jaarlijks terugkerende aangiften inkomstenbelasting. Daarbij horen ook het verzorgen van aanvragen voor zorg- en huurtoeslag. Ook het beoordelen
en als mogelijk gevolg daarvan het doorvoeren van wijzigingen in de huur-en of zorgtoeslag behoren er
toe. Al deze werkzaamheden worden gedaan door ruim 200 vrijwilligers.
De afdelingen dragen de primaire verantwoordelijkheid voor functioneren van deze belastinginvullers die
namens hen op pad gaan.
De beëindiging van de financiële ondersteuning door de Belastingdienst per 1 juli 2017, de wijzigingen in
uitvoering van de campagne inkomstenbelasting 2016 en het feit dat de ANBO medio 2017 heeft aangegeven niet meer deel te nemen in het landelijk project van de 3 ouderenbonden heeft geleid tot de vraag
hoe nu verder met de Belastingservice.
Door de landelijke besturen van de verenigingen KBO-PCOB is aan het landelijk projectteam opdracht
gegeven door middel van een enquête onder alle belastinginvullers te inventariseren welke knelpunten
zij ervaren in de uitvoering. Ook de aspecten van een toekomstbestendige financiering van het belastingproject en de wens te komen tot hogere eisen met betrekking tot de kwaliteit van de service waren
onderdeel van deze opdracht.
Uiteindelijk heeft dit geleid tot het rapport “Evaluatie & Toekomstvisie Belastingservice”. In de ledenraad
KBO-PCOB van 10 oktober 2017 is dit rapport besproken en heeft dit geleid tot een besluit met de volgende uitgangspunten:
1. De KBO-PCOB biedt een Belastingservice aan die voldoet aan hoge eisen van veiligheid en kwaliteit.
Het instrument dat hiervoor wordt gebruikt is Fiscaal Gemak.
2. Er wordt een eigen bijdrage gevraagd van € 5,50 voor leden en € 10,- voor niet-leden.
3. In elke provincie wordt een vrijwilliger als provinciaal coördinator aangesteld, die verantwoordelijk
wordt voor de decentrale coördinatie, kwaliteitsbewaking en aansturing van de vrijwilligers in de betreffende provincie.
4. Het mogelijke tekort in de financiering wordt eenmalig gefinancierd vanuit de reserves van de Unie
KBO en PCOB.
Na dit besluit van de ledenraad KBO-PCOB is de weerstand tegen deze plannen blijven bestaan. Dit
heeft er onder meer toe geleid dat KBO Zuid-Holland met een alternatief (bekend als variant 3 met financiële ondersteuning van de landelijke verenigingen) plan is gekomen. Voor de vergadering van de
ledenraad KBO-PCOB op 6 december 2017 is dit plan geagendeerd en besproken.
Door de ledenraad KBO-PCOB is uiteindelijk besloten de Belastingservice volledig te decentraliseren.
In praktijk komt dit er op neer dat de afdelingen zelf bepalen of en zo ja met wie zij samenwerken.
De mogelijkheid om tot een provinciaal georganiseerde Belastingservice te komen blijft mogelijk.
Als gevolg van de decentralisatie van de Belastingservice is het werven van nieuwe belastinginvullers nu
een taak van de lokale afdelingen.
Door de late besluitvorming over de toekomst van de Belastingservice zijn de gebruikelijke evaluatiebijeenkomsten, kennismakingsbijeenkomsten, starterscursussen en fiscalistendag niet georganiseerd.
Het aantal aanmeldingen in 2017 als nieuwe invuller bedraagt 11.
Als gevolg van het wegvallen van de financiële steun door de Belastingdienst is de jaarlijkse scholing
van de belastinginvullers op een andere wijze vorm gegeven. Voor onze provincie hadden 9 mensen
zich aangemeld als trainer, waarvan er 6 kort na aanmelding zijn afgehaakt. De overige 3 zijn ingezet als
trainer bij de scholingscursussen in het voorjaar van 2017.
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Kennis van de regelingen voor huur- en zorgtoeslag zijn een vast onderdeel van de bijscholingscursus.
Voor het functioneren als belastinginvuller is kennis en inzicht in deze regelingen onontbeerlijk.
Uit ontvangen reacties over dit “nieuwe scholingstraject” kan worden geconcludeerd dat dit niet naar
ieders tevredenheid is verlopen.
Het provinciaal Coördinatiepunt Belastingservice Ouderenbonden Zuid-Holland bestaat uit een coördinator, studiebegeleiders en één fiscalist. Het coördinatieteam is regelmatig bijeen geweest om zaken rondom het project te regelen en te organiseren.
Door het besluit van de ledenraad KBO-PCOB van 6 december 2017 is de noodzaak om dit team in
stand te houden weggevallen.
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BIJLAGEN
1.

2.

SAMENSTELLING BONDSBESTUUR 31 december 2017
A.A.J.M. Thuis
G.F.C.M. van Osselaer
J.M.G. van Mullekom
L.M.A. Hergarden
P.A.J.M. Clabbers
H.A.M. van den Berg
W.M. van Leeuwen
vacature
Mw. S.L. Krijgsman-Nijdam
Mw. B. Mulder-Venema
J.A.G. Aartman
Mw. J.X. van den Hondel-van den Akker
vacature

voorzitter
secretaris
penningmeester
bestuurslid
2e secretaris
regio Haaglanden
regio Delft/Westland/Oostland
regio Waterweg
regio Rotterdam
regio Duin- en Bollenstreek
regio Zuid-Holland Noordoost
regio Midden-Holland
regio Zuid-Holland Zuid

Mw. V.M.M. van Veen
Mw. Chr.J. Oonk-Goudzwaard

beleidsfunctionaris/coördinator
secr. ondersteuning

OVERZICHT KADERLEDEN KBO ZUID-HOLLAND 31 december 2017

Provinciale Projectgroep KBOLEDEN KBO Zuid-Holland
J.M.G. van Mullekom
projectleider
J.J. van der Meer
F.J. Kuipers
Mw. C.P.W. Bon-Mollers
J.H.T.N. Janssen
Mw. V.M.M. van Veen
beleidsfunctionaris, coördinator
Mw. L. Knape-Harmse
secr. ondersteuning
Projectgroep Ouderenadvisering
G.F.C.M. van Osselaer
D. Iest
Mw. B. Lander
H.L.J.M. van Exel
Mw. Chr.J. Oonk-Goudzwaard

coördinator
docent
docent
docent
secr. ondersteuning

Provinciale Projectgroep ‘samen voor lokale belangenbehartiging’(afgerond in juni 2017)
L.M.A. Hergarden
Projectgroep Zingeving en Identiteit
A.A.J.M. Thuis
Mw. M. Ameling
Mw. M. van Tol
Mw. M. Gijbels
Mw A.C. den Boer-Wooning

secr. ondersteuning

Projectgroep Katern KBO Zuid-Holland
A.A.J.M. Thuis
H.J. Westerik
Mw. J. Voskuil
P.A.J.M. Clabbers
Mw. A.C. den Boer-Wooning

secr. ondersteuning
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Website KBO Zuid-Holland
R. Bonder, webmaster
S. Koomen, 2e webmaster

Projectgroep Belastingservice Ouderenbonden Zuid-Holland
G.F.C.M. van Osselaer (KBO)
J.S.J. Slee (KBO)
H. Otten (PCOB)
Mw. M.J.P.F. Welles-Hoeben
secr. ondersteuning
Mw. L. Knape-Harmse
secr.ondersteuning
Mw A.C. den Boer-Wooning
secr. ondersteuning
Technische ondersteuning KBO-apparatuur
L.M.A. Hergarden (t/m december)
A. Hijdra (vanaf jan. 2018)
S. Koomen
Fotograaf :
H.J.M. in ’t Veen
S. Koomen, vervanger
F.J. Kuipers, vervanger
Mw. L. Knape-Harmse, vervanger
Financiële commissie
P.C.M. Duijndam
F. Helleman
G.C. Harting
Overige kaderleden (w.o.voorlichters)
D. Voerman
Mw. E.M. de Haas-van Rijn
Mw. E. Zandwijk-van Hage
J. Koolmees
P.J. de Winter
3.

J.A. Meerpoel
Mw. T. Heldens
J.J. Holleman
K.G. Teeuwen

VERTEGENWOORDIGERS KBO ZUID-HOLLAND IN UNIE KBO, KBO-PCOB EN STICHTINGEN 31 december 2017

Ledenraad van de Unie KBO / KBO-PCOB
A.A.J.M. Thuis
P.A.J.M. Clabbers
Landelijke beheergroep KBOLEDEN van de Unie KBO
F.J. Kuipers
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Stichting Voorzieningsfonds KBO Zuid-Holland 31 december 2017
W.P.E. Beugelsdijk
voorzitter
A.J.M. Gribnau
secretaris
J.A.M. van der Goes
penningmeester
Stichting Kantorenexploitatie ‘Het Eibernest’ 31 december 2017
V.R. van der Heiden (KBO)
voorzitter
P.J.M. Helvensteijn (ANBO)
secretaris/penningmeester

4.

MEDEWERKERS KBO ZUID-HOLLAND 31 december 2017
Mw. V.M.M. van Veen
Mw. M.J.P.F. Welles-Hoeben
Mw. Chr.J. Oonk-Goudzwaard
Mw. A.C. den Boer-Wooning
Mw. L.A. Knape-Harmse

5.

beleidsfunctionaris/coördinator
secr. medewerkster
secr. medewerkster
secr. medewerkster
ledenadministratie KBO afdeling Rotterdam/secr.
medewerkster

BONDSONDERSCHEIDINGEN 2017

In 2017 werden Bondsonderscheidingen toegekend aan:
Dag van uitreiking:
16 mei
de heer F.J.M. Potters
17 mei
de heer R.J. Feber
29 juni
de heer E. Kempen
4 juli
de heer A.H.J. van Santen
7 oktober
mevrouw B.C.M. van Dijk-Ooteman
28 november de heer H.F. Heijltjes
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6. Ledenaantallen per regio en per afdeling
Regio Haaglanden
Den Haag
Leidschendam
Stompwijk
Rijswijk
Voorburg
Wassenaar
Zoetermeer
Totaal

Regio Delft Westland Oostland
Bergschenhoek
Berkel en Rodenrijs
Bleiswijk
Delft
De Lier
Den Hoorn
Honselersdijk/Naaldwijk/Maasdijk
Kwintsheul
Midden-Delfland
Kas en Kust (voorheen Monster)
Nootdorp
Poeldijk
Pijnacker
Wateringen
Totaal

Regio Rotterdam
Rotterdam

Regio Waterweg
Maassluis
Schiedam
Vlaardingen
Totaal

Regio Duin- en Bollenstreek
De Zilk
Hillegom
Lisse
Noordwijk
Noordwijkerhout
Sassenheim
Voorhout
Warmond
Totaal
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31-12-2015
1325
377
221
590
435
318
1.101
4.367

31-12-2016
1.247
359
210
637
428
294
1.035
4.210

31-12-2017
1.177
331
194
601
413
257
950
3.923

31-12-2015
273
868
203
681
131
172
585
193
310
410
336
620
525
741
6.048

31-12-2016
260
831
205
643
147
163
564
187
300
439
341
552
496
713
5.841

31-12-2017
250
807
196
606
149
143
546
173
290
424
330
538
486
672
5.610

31-12-2015
5.327

31-12-2016
5.063

31-12-2017
5.144

31-12-2015
261
320
454
1.035

31-12-2016
268
290
418
976

31-12-2017
257
271
395
923

31-12-2015
309
1.007
1.021
1.583
1.186
1.113
702
435
7.356

31-12-2016
307
1.004
973
1.600
1.163
1.120
694
398
7.259

31-12-2017
300
1.050
937
1.635
1.115
1.123
698
398
7.256
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Regio Zuid-Holland Noord/Oost
Kaag en Braassem
Leiden
Leiderdorp
Nieuwveen
Oegstgeest
Ter Aar
Zoeterwoude
Totaal

Regio Midden-Holland
Alphen aan den Rijn
Bodegraven
Boskoop
Capelle a.d. IJssel
Gouda
Krimpen a.d. IJssel
Nieuwerkerk a.d. IJssel
Schoonhoven
Waddinxveen
Totaal

Regio Zuid-Holland-Zuid
Barendrecht
Dordrecht
Gorinchem
Ridderkerk
Zwijndrecht/H.I. Ambacht
Totaal
Afdelingen in oprichting
Hoeksche Waard i.o. (eind 2017 naar KBO Rotterdam)
Goeree Overflakkee i.o (eind 2017 naar KBO Rotterdam)
Voorne Putten i.o. (eind 2017 naar KBO Rotterdam)
Leerdam i.o.
Totaal Zuid-Holland 31-12-2015
Totaal Zuid-Holland 31-12-2016
Totaal Zuid-Holland 31-12-2017

Jaarverslag 2017 KBO Zuid-Holland

31-12-2015
1.213
701
343
98
185
657
310
3.507

31-12-2016
1.177
683
337
146
175
651
302
3.471

31-12-2017
1.164
649
305
153
164
648
300
3.383

31-12-2015
729
385
736
720
693
311
255
167
552
4.558

31-12-2016
739
390
738
679
677
288
256
175
552
4.494

31-12-2017
690
367
701
646
660
287
260
175
545
4.331

31-12-2015
571
626
240
374
429
2.240

31-12-2016
578
601
248
360
400
2.187

31-12-2017
561
591
250
355
374
2131

466

0
191
37
123
31

0
0
0
0
31

34.904
33.883
32.732
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