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Nieuwsbrief

VOORWOORD
 
Het is goed dat er weer een Nieuwsbrief van KBO Zuid-Holland uitkomt
om informatie binnen onze regio te delen. Ik hoop dat het in deze
moeilijke tijd iedereen goed gaat, privé en in afdelingsverband. Meer
dan ooit is de vraag: wat kunnen we onder de beperkingen van
corona voor elkaar betekenen? Hoewel veel activiteiten stil liggen, zijn
er gelukkig allerlei positieve initiatieven. We zijn er nog steeds voor
elkaar en de afdelingen bedenken acties om hun leden te laten
merken dat ze naar hen omzien: een bloemetje, een gedicht, een
kaartje etc.
Het is een hard gelag dat velen zijn getroffen door het virus en er
geliefden zijn overleden. Contacten met familie, vrienden, kinderen en
kleinkinderen zijn dan extra bemoedigend. We geven niet op! De
oudsten onder ons hebben veel meegemaakt en kwamen er weer
bovenop. Dat gaat nu weer gebeuren.
Op ons kantoor gaat de dienstverlening door en zijn we telefonisch of
per mail te bereiken, vragen worden beantwoord. De Huba’s werden
via internet getraind en zijn weer op pad om te helpen bij de
belastingaangifte 2020.
Binnen ons bondsbestuur is er een wisseling van de wacht. Een nieuwe
penningmeester is gevonden om Hans van Mullekom op te volgen. Hij
heeft zijn functie met hart en ziel vervuld, zelfs langer dan de statutair
bepaalde zittingstermijnen. Zodra het mogelijk is, zullen we fysiek
afscheid nemen en Hans voor zijn inzet bedanken. Hopelijk wil hij op
plaatselijk niveau actief blijven voor KBO.
Ik zie er naar uit u later dit jaar weer te mogen ontmoeten. Laten we
intussen de aandacht voor elkaar vasthouden en uitdragen.
 
Ton Thuis
voorzitter KBO Zuid-Holland

Colofon
APRIL 2021
 
Deze nieuwsbrief is een uitgave van
KBO Zuid-Holland.
Aan deze uitgave werkten mee:
Paul Clabbers
Julia Voskuil
Harry Westerik
Annelien den Boer
 
T: 010-5218299
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I: www.kbozuidholland.nl
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Afscheid van Hans van Mullekom, welkom aan Rolf
Timmers 
 
Het zal even wennen zijn voor Bondsbestuur en
Ledenvergadering nu na tien jaar - twee zittingstermijnen
en twee jaar waarneming – het penningmeesterschap
wordt overgedragen. ‘Hans heeft de stukken voor de
kascontrole over 2020 verzorgd en intussen is hij mij gaan
inwerken’ zegt R. (Rolf) Timmers (68). Hij heeft een
gedegen financiële achtergrond en veel ervaring als
penningmeester, ‘maar het systeem verschilt per
organisatie. Daar moet ik dus even mijn weg in leren
vinden. Omdat we een klein uur rijden van elkaar wonen,
overleggen Hans en ik vooral telefonisch en per e-mail.
Op het kantoor in Bergschenhoek wordt veel voorbereid,
dat vergemakkelijkt mijn taak. Vanuit mijn huis in de
Rotterdamse wijk Zevenkamp is dat dichtbij, maar na
kennismaking met de dames op kantoor werken we
vanwege corona allemaal voornamelijk thuis.
Vergaderen doen we via Teams ook vanuit huis,
maandelijks met het DB en om de maand met het
Bondsbestuur. Het zal heel prettig zijn als we elkaar in de
toekomst in levende lijve kunnen treffen, de meeste
bestuurders ken ik tot nu toe alleen via het scherm. Het is
fijn dat dit kan, maar ideaal is het niet.’  

Nieuwe penningmeester KBO Zuid-Holland

Rolf Timmers, penningmeester KBO Zuid-Holland

 
Rolf Timmers is al jarenlang bekend met KBO, maar alleen
als lid. Actief is hij vooral betrokken bij kerkelijk werk, waar
hij KBO-voorzitter Ton Thuis van kent. ‘Ik kleur ook graag
buiten de lijntjes, als taalcoördinator en integratie- en
huiswerkbegeleider bijvoorbeeld. In het sportieve vlak doe
ik aan hardlopen en fitness. De vijf kleinkinderen zijn mijn
lust en mijn leven.’ 

WBTR
 

Nieuwe wet in werking
 
Op 1 juli 2021 treedt een wet in werking die onder
andere van belang is voor verenigingen, de Wet
Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Deze
wet bevat enkele aanvullende bepalingen om de
kwaliteit van besturen van verenigingen te
verbeteren. Het landelijk bureau KBO-PCOB zal via
een notitie op korte termijn onder andere de KBO-
afdelingen informeren over de gevolgen van deze
wet. Vervolgens zal KBO-PCOB alle lokale
afdelingen een model statuut en een model
huishoudelijk reglement toezenden, opgesteld
door een notaris. Deze modellen zijn volledig
aangepast aan de WBTR en kunnen door de KBO-
afdelingen worden gebruikt voor aanpassing van
hun statuten en het huishoudelijk reglement. Voor
het aanpassen van de statuten hebben de
afdelingen vijf jaar de tijd.
Het advies van het bondsbestuur aan de KBO-
afdelingen luidt: wacht de notitie en de modellen
van KBO-PCOB af en bespreek deze in het bestuur.
Bekijk vervolgens hoe de modellen kunnen worden
gebruikt om de statuten en het huishoudelijk
reglement van de afdeling aan te passen, zodat
deze weer helemaal up to date zijn.
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Werken aan de toekomst

De landelijke samenwerking van de KBO en PCOB krijgt
steeds meer vorm. Zo wordt er per 11 juni a.s.  een nieuw
bestuur KBO-PCOB gekozen. Een goede reden voor de
KBO Zuid-Holland om haar rol en de ondersteuning aan
de afdelingen in deze fase nog eens tegen het licht te
houden. 
Hiertoe is in januari 2021 een werkgroep ”Toekomst KBO
Zuid-Holland (dienstverlening en financiën)“ ingesteld.
Naast de voorzitter en penningmeester van de KBO Zuid-
Holland zitten hier drie regiovertegenwoordigers uit het
bondsbestuur in. Doelstelling van de werkgroep is om vast
te stellen hoe de dienstverlening aan de leden via de
afdelingen in Zuid-Holland er in de toekomst uit zou
moeten zien en welke rol de KBO Zuid-Holland hierin kan
spelen. 
Als voorzitter van de werkgroep schetst Ton Thuis een
beeld van de werkwijze, de vorderingen en planning van
de werkgroep. De afdelingen zijn de basis van onze
vereniging en de provincie is hierbij ondersteunend.
Naast de specifieke afdeling activiteiten zijn er op dit
moment afdeling overschrijdende activiteiten, waarin de
KBO Zuid-Holland, al dan niet samen met de PCOB, de
afdelingen ondersteunt. Goede voorbeelden hiervan zijn 
o.a. de projecten “Belastingservice” en
'Ouderenadvisering', evenals thema’s zoals “langer
samen thuis wonen”, zingeving,  “eenzaamheid” en
mobiliteit. De werkgroep wil vaststellen aan welke
concrete ondersteuning van de KBO-Zuid-Holland de
afdelingen behoefte hebben. Dit kan betekenen dat
bepaalde ondersteuning voortgezet of verbeterd wordt
maar dat daarnaast ook eventueel nieuwe
initiatieven ontwikkeld kunnen worden.     
 
Zo zijn er Inmiddels vragen uitgewerkt op basis waarvan
de afdelingen kunnen aangeven welke ondersteuning zij
van de KBO Zuid-Holland wensen.
Ondermeer zullen onderwerpen zoals ledenwerving en
het werven van vrijwilligers aan de orde komen. De
regiovertegenwoordigers in het bondsbestuur van KBO-ZH
zullen dit in april t/m mei met de afdelingen in hun regio
afstemmen. Deze inventarisatie moet leiden tot het
vaststellen van speerpunten en concrete acties die in een

Ton Thuis, voorzitter KBO Zuid-Holland

werkplan en begroting voor 2022-2023 worden
opgenomen. 
 
Dit werkplan zal in september in de regio's besproken
worden, waarna in de Algemene Vergadering in 
november 2021 de besluitvorming zal plaatsvinden,
gevolgd door implementatie vanaf januari 2022. 
 
Ton Thuis hoopt dat hiermee een sterk fundament 
wordt gelegd voor een toekomstbestendige KBO.  
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- Is binnen het DB verantwoordelijk voor de dagelijkse
leiding van het bestuur en daarmee de vereniging. 

- Leidt de vergaderingen en stelt de agenda op met te
bespreken onderwerpen. 

- Zorgt, in samenspraak met medebestuurders, voor
uitvoering van de besluiten van de bestuurs- en
ledenvergaderingen en bewaakt de voortgang en
kwaliteit van de uitvoering.

- Is bij uitstek het gezicht van de vereniging, in- en extern;
eerste woordvoerder van het bestuur bij officiële
vertegenwoordigingen van de vereniging. 

- Signaleert problemen en draagt oplossingen aan, dan
wel legt deze bij het verantwoordelijke bestuurslid.

- Stuurt op de jaarlijks door het bestuur en de Algemene
Vergadering vastgestelde beleidsdoelstellingen.

KBO Zuid-Holland kijkt uit naar een nieuwe voorzitter per
mei 2022. Dan loopt de tweede zittingstermijn van Ton
Thuis af en is hij volgens het rooster van aftreden niet
meer herkiesbaar. Het bestuur is daarom op zoek naar
een opvolger en komt graag in contact met
belangstellenden, liefst via de afdelingen en hun
netwerken. Samengevat bestaat de functie uit
leidinggeven binnen een klein dagelijks bestuur, efficiënt
en in een prettige sfeer. 
  
Het is op voorhand niet noodzakelijk dat een kandidaat
KBO lid is. Bij onvoldoende interne respons zal een externe
wervingsprocedure in gang worden gezet. Gesprekken
met kandidaten zullen door een commissie worden
gevoerd. 
Graag namen met contactgegevens voor 15 juni 2021
doorgeven aan: e-mail: pajmclabbers@gmail.com / tel.:
0648 475 780 
Informatie functie via huidige voorzitter:
e-mail: tonthuis@hotmail.com / tel.: 0620 905 360 
 
Functieomschrijving – taken en
verantwoordelijkheden 

Wie wordt onze nieuwe voorzitter?

- Zorgt voor navolging en opvolging van de statuten, het
huishoudelijk reglement, de besluiten van het
bondsbestuur en de Algemene Vergadering en alle
andere van toepassing zijnde regelgeving.

- Wordt bij ziekte of afwezigheid vervangen binnen het
bestuur. 

- Geeft in voorkomende gevallen leiding aan
projectgroepen.

- Vertegenwoordigt KBO Zuid-Holland in de landelijke
vereniging Unie KBO en KBO-PCOB.

- Onderhoudt contact met de provinciale coördinator
PCOB.

 

- Goede communicatieve- en netwerkvaardigheden;

- Weet verenigingsbelangen goed te behartigen in
overleg met andere organisaties,
samenwerkingspartners en overheden;

- Affiniteit met besturen en management, ervaring in
leidinggeven;

- Flexibele instelling, stressbestendig en sociaal vaardig;

- Kan hoofd- van bijzaken onderscheiden; 

- Conformeert zich aan het beleid en de visie van de
vereniging; 

- Is verbindend en inlevend naar vrijwilligers en
beroepskrachten toe. 

Profielschets

www.editoo.nl

Indien onbestelbaar retour: Weg en Bos 80, 2661 GZ BERGSCHENHOEK
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