
KBO Den Haag April 2022 

Wie dit vignet kent  is meestal bij de KBO betrokken. 

Hebt u nog vrienden of kennissen die dit niet zijn? 
Maak ze lid: veel leden… een sterke bond! 

 

KATHOLIEKE BOND VAN 50 PLUS Afdeling ’s-Gravenhage  
Bestuur Voorzitter: Mw. J.L. (Laura) ten Bokkel Huinink, tel.: 06 1436 3528 

e-mail: vangroeningen@ziggo.nl 
Secretaris:  Mw. J.E.R. (Janneke) Trapman, tel.: 06 1974 0963,  

e-mail: secretariaat-kbodenhaag@telfort.nl 
Penningmeester: Hr. W.H.M. (Wim) Niemantsverdriet, tel.: 06 4094 3757 
   e-mail: famcol@caiway.nl 

Aspirant lid:                  Mw. A.C.M. Ranke - Voordracht bij de komende algemene ledenvergadering  
 

Banknummer: NL92INGB0000330104 ten name van KBO Den Haag 

Correspondentieadres KBO: Antwoordnummer 84224,  2508 WB Den Haag. (Postzegel is NIET nodig!) 
 

 2021   

2021 was in vele opzichten een onrustig jaar. Elke organisatie had te kampen met steeds wisselende 
maatregelen wegens de coronacrisis. Toch konden wij elkaar, coronaproof, nog een paar maal ontmoeten.  
Op 26 juni kon de jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden worden. Hier werd een nieuwe voorzitter 
gekozen, Laura ten Bokkel Huinink. Een ander bestuurslid, Frans van Dijk, stapte ter plekke op uit het bestuur. 
Op 8 september was er een dagtocht richting het Brabantse land, georganiseerd door Wout van Houdt, die 
jarenlang de commissie cultuur en recreatie aanvoerde. 
Op 23 september en op 21 oktober konden de leden elkaar ontmoeten en werden ze rondgeleid op de locatie 
van de Broeders van St. Jan in hun klooster in de Oude Molstraat. Met de broeders kwam een samenwerking tot 
stand, opgestart door onze penningmeester Wim Niemantsverdriet, die daar een kantoor heeft. Gezamenlijk 
werden aan alle leden in november tien onbeschreven kerstkaarten verstuurd met het idee dat daarmee het 
isolement dat ons door de coronamaatregelen was opgelegd enigszins doorbroken zou kunnen worden. 
Geplande kerstlunches moesten worden afgeblazen vanwege de coronacrisis. 4 November was er een 
afscheidsbijeenkomst voor de bezorgvrijwilligers. De vrijwilligers kregen voor hun (soms vele jaren!) bundel- en 
bezorgwerk een cadeaubon. 
Na vele jaren voor KBO/DH de ledenadministratie, het antwoordnummer beheerd te hebben en een vraagbaak 
voor leden geweest te zijn, heeft Corry ook haar werkzaamheden eind 2021 neergelegd. 
De maandelijkse bestuursvergaderingen bleven life gewoon doorgaan. De nieuwe voorzitter bezocht tweemaal 
de bijeenkomst van de Stedelijke Ouderen Commissie, de secretaris en penningmeester reisden nog af naar 
Zoetermeer voor de KBO Regio Haaglanden vergadering. KBO Zuid-Holland vergaderde via internet en daar 
namen wij niet aan deel.  
Het ledental slonk naar ca 850 door overlijden, verhuizing en opzeggingen. Er kwamen enkele nieuwe leden bij.  
Meerdere keren werd er dankbaar gebruik gemaakt van hulp bij belastingaangifte. Circa 6 leden verzekerden 
zich bij Zorg en Zekerheid. 
Door corona en afname van vrijwilligers bij het bundelen van het bulletin en de bezorging van magazine met 
bulletin, is versturing per post, versneld ingevoerd. 
Langzaam werd eenieder duidelijk wat de Kamer van Koophandel, de ING-bank, de Gemeente Den Haag van 
KBO Den Haag allemaal verwacht. Waarbij we met nieuwe voorschriften vanuit de gemeentelijke en landelijke 
overheid en ook de KvK rekening moesten houden. Zo was er de Wet WBTR (bestuur en toezicht 
rechtspersonen) en de ook nog vrij recente Privacywet. Er werd een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten 
om het bestuur te vrijwaren voor grote kosten mocht er bij de uitvoering van haar taak problemen rijzen.  
Allemaal noodzakelijk bestuurlijk werk waar de lokale vereniging mee te maken heeft gekregen, terwijl 
belangenbehartiging en ontmoeting/ontspanning eveneens belangrijk zijn. Met dat doel voor ogen hopen wij als 
KBO Den Haag in 2022 verder te kunnen. 
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Activiteiten 
 

 
Op 26 april willen wij als KBO het Paasfeest vieren met een extra aangeklede 
lunch bij de Broeders van st. Jan in de Oude Molstraat 35, Den Haag. U bent van 
harte welkom. Vanaf 11.00 uur willen wij u welkom heten met een kop koffie. 
Vanaf 12.00 uur serveren wij u de warme lunch. Voor reservering enz. verwijzen 
wij u naar de volgende nieuwsbrief. 
 

 
Noteer alvast in uw agenda: 14 juni is er weer een ontmoeting. 
 

 Op zaterdag 28 mei willen wij de Algemene Jaarvergadering houden. Vanaf 
11.00 uur zullen wij starten met de vergadering. Tijdens deze vergadering vragen 
wij uw goedkeuring voor de jaarrekening 2021 en uw goedkeuring voor de 
begroting boekjaar 2022. Beide stukken zijn reeds gepubliceerd in de Nieuwbrief 
en op de website. Voor een aangeklede lunch zal zorg worden gedragen. Voor 
aanmelding en plaats van samenkomst zal nader worden gegeven in de volgende 
nieuwsbrief. 
 

* 

Het bestuur van de Katholieke bond van ouderen Den Haag 
 

BALANS PER 31 DECEMBER 2021 

       
  

  

Boekjaar 2021 Boekjaar 2020 

  
    

ACTIVA 

 
    

Inventaris 
 

 €                       1,00   €                         1,00  

Beleggingen spaarrekeningen 
 

 €              65.233,26   €                29.733,26  

Vorderingen op lange termijn 
 

 €              43.147,91   €                44.440,32  

Beleggingen Roparco KBO 
 

 €                           -     €                31.155,56  

Vorderingen op korte termijn 
 

 €                   114,95   €                  1.282,15  

Geldmiddelen 
 

 €                3.827,63   €                     572,73  

  
    

  

 €            112.324,75   €              107.185,02  

    PASSIVA 

   Vermogen: Vereniging KBO 
 

 €              49.315,31   €                48.621,06  

Voorziening jubileum 
 

 €                7.000,00   €                  7.000,00  

Voorziening op lange termijn  
 

 €              43.158,19   €                44.440,32  

Voorziening automatisering 
 

 €                1.595,00   €                  1.595,00  

Schulden op lange termijn: automatisering 
 

 €                5.077,00   €                  5.327,00  

Schulden op korte termijn  
 

 €                6.179,25   €                     201,64  

  
    

  

 €            112.324,75   €              107.185,02  

    51 VERMOGEN VERENIGING 

   Eigen vermogen 31 december 2020 

  

 €                48.621,06  

 
      

Vermogensmutaties  BIJ   AF    

 
      

 
      

 
 €                  -     €                           -      

Saldo mutaties 
  

 €                             -    

   
 €                48.621,06  

  

 Resultaat 2021   €                     694,25  



Vermogen 31 december 2021 

  

 €                49.315,31  

 
 
Het bestuur van de Katholieke bond van ouderen Den Haag 

 
    STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR 2021 

    

 

Boekjaar  2021 Begroting 2021 Boekjaar 2020 

LASTEN       

Ontmoetingen  €               362,50   €                       -     €                       -    

Afdracht contributies  €          17.033,20   €          18.100,00   €          17.661,00  

Info bulletin en verspreiding  €            7.238,39   €            7.500,00   €            4.361,72  

Bestuurskosten ( secretariaat )  €               118,49   €               400,00   €                       -    

Commissie recreatie en ontspanning subsidie  €               180,00   €                       -     €          26.223,50  

Vergaderkosten  €            2.263,38   €            1.000,00   €               666,68  

Vergoeding kosten vrijwilligers  €            1.467,20   €            1.000,00   €               832,00  

Reiskosten  €                       -     €               400,00   €                 65,10  

Bankkosten  €               912,80   €               600,00   €               540,45  

Portikosten  €               477,67   €               400,00   €               292,20  

Telefoonkosten  €               105,01   €               500,00   €               287,89  

Kantoorkosten  €               240,50   €               200,00   €                       -    

Kosten ledenadminisratie  €            1.945,70   €                       -     €            2.073,76  

Drukwerk  €               338,80   €               500,00   €                       -    

Representatiekosten  €               710,00   €               500,00   €                       -    

Representatiekosten leden  €            2.723,09   €                       -     €            2.721,08  

Automatiseringskosten  €                       -     €               200,00   €                       -    

Diverse kosten  €                 30,80   €                       -     €                 83,97  

Verzekering  €               433,53   €                       -     €                       -    

Overige beheerskosten  €                 51,43   €                       -     €                       -    

Voorziening jubilea  €                       -     €                       -     €                       -    

Nagekomen lasten 2020  €               640,39   €                       -     €                       -    

Verschillen  €                   0,29-  €                       -     €                 36,44- 

 
      

Voordelig saldo  €               694,25   €            1.200,00   €            5.108,79  

 
      

 

 €          37.966,84   €          32.500,00   €          60.881,70  

    BATEN 

   Contributies leden  €          21.999,84   €          26.500,00   €          25.659,49  

Verkopen  €               570,00   €                       -     €            1.115,00  

Giften leden  €            1.734,00   €                       -     €               255,96  

Subsidies ( incl. gift )  €          10.880,75   €            6.000,00   €            6.627,75  

Giften door derden  €            2.737,25   €                       -     €                       -    

Commissie recreatie  €                 45,00   €                       -     €          26.223,50  

Buitengewone baten  €                       -     €                       -     €            1.000,00  

 
      

Nadelig saldo  €                       -     €                       -     €                       -    

 
      

 

 €          37.966,84   €          32.500,00   €          60.881,70  

    

    Aantal geregistreerde leden per 1 januari 2022 875 
 

970 

    Contributie echtparen 42,50 
 

42,50 

Contributie alleenstaanden 26,50 
 

26,50 

Contributie alleenstaanden Ooievaarspas 13,25 
 

13,25 

Contributie echtparen Ooievaarspas 21,25 
 

21,25 

  



 

              Kerkelijke vernieuwing    

Paus Franciscus verrast met een bijzonder initiatief dat alle rooms-katholieke gelovigen aangaat: ga met elkaar 

in dialoog over hoe de Kerk, ook op de plaats waar u uw geloof belijdt, in de toekomst gestalte moet krijgen. En 

laat u bij deze gesprekken leiden door de Heilige Geest. Deze beweging krijgt de naam van synodale weg, samen 

de weg op, syn hodos in het Grieks. In oktober 2023 zal er dan als afsluiting te Rome een bisschoppensynode 

komen, waarbij de “geluiden uit het veld” zullen worden meegewogen. Stelt u zich eens voor: over de hele 

wereld gaan groepjes met elkaar in gesprek. In mijn parochie heeft er al zo’n bijeenkomst plaatsgehad. Er 

worden thema’s aangereikt, waaruit gekozen kan worden.  

Het bijzondere van dit initiatief is niet zozeer dat de Heilige Geest erbij wordt gehaald – want dat kan je in de 

Kerk verwachten- maar dat we wel kunnen aannemen dat er in de Kerk moest worden opgebokst tegen de 

conservatieve krachten en hiërarchisch gestoelde gewoonten. Het Tweede Vaticaanse Concilie was ook al zoiets. 

Extra bijzonder vind ik dat een dergelijke wereldwijde actie zijn weerga niet kent onder wereldlijke structuren. 

JER Trapman 

 

Paus Adrianus VI 

In dit jaar herdenken we dat het 500 jaar geleden is dat er een Nederlandse paus is gekozen: Paus Adrianus VI.  

Paus Adrianus VI werd als Adriaan Floriszoon Boeyens geboren op 2 maart 1559 in Utrecht.  

Hij is de enige Nederlands Paus tot nu toe geweest.  

Paus Adrianus ging naar de Latijnse school in Utrecht Hij bleek 

leergierig en intelligent te zijn en ging ook in Zwolle naar de 

Latijnse school. Hij kreeg les van de Broeders van het Gemene 

Leven en kwam zo in contact met de Moderne Devotie. Op 1 

juni 1476 schreef hij zich in als student aan de universiteit van 

Leuven. Hij doceerde tegelijk de Vrije Kunsten (= filosofie, 

dialectica en ethiek). Erasmus was een student van hem en hij 

was de leermeester van Karel V. 

Op 30 juni 1490 werd hij priester gewijd.  Van 1492 tot 1507 

was hij pastoor extra locum, dat wil zeggen: zonder er te 

wonen, van Goedereede en Ouddorp op Westvoorne. 

In 1516 werd hij bisschop van Tortosa (Spanje). Mede op aandringen van zijn vroegere pupil Karel, die in 1516 

koning Karel I van Spanje was geworden, creëerde paus Leo X hem op 1 juli 1517 tot kardinaal. 

Vier weken na de plotse dood van paus Leo X werd het conclaaf voor een nieuwe paus geopend. Op 9 januari 

1522 wordt Adriaan Bouyens tot paus gekozen in een zeer roerige tijd. Al op 12 maart 1522 vertrok Adriaan 

Bouyens uit Spanje en op 31 augustus 1522 werd hij tot paus gekroond. Deze datum zal in Nederland niet 

ongestoord voorbij gaan (deo volente). In de kathedraal in Utrecht zal een feestelijke, pontificale  mis worden 

opgedragen ter ere van onze Nederlandse paus. 

Hij maakte ook zijn hervormingsplannen voor de kerkelijke organisatie bekend. Onder andere zou het 

vervreemden, verdelen of verpanden van ambten verboden worden. Dat viel bij de kardinalen en curie niet in 

goede aarde. Helaas heeft zijn pontificaat niet lang geduurd. Hij stierf op 14 september 1523. 

 

 


