
 

 

 
 
 
 
 

KBO afd. Nieuwegein/Vianen 

BESTUURLIJK  

  JAARPLAN 2018         versie 20180201 

 
INLEIDING 
Op 14 september 2017 is er een “benen-op-tafel-overleg” (BOT-overleg) geweest met de 
toenmalige bestuursleden van het afdelingsbestuur KBO Nieuwegein/Vianen. Doel van het overleg 
was om te komen tot richtlijnen voor toekomstig beleid binnen onze afdeling. 
Naar aanleiding van de BOT-notitie en de ontwikkelingen op bestuurlijk niveau in de periode tot 
eind 2017, is een concept bestuurlijk jaarplan 2018 gemaakt. Dat is besproken tijdens de 
bestuursvergadering van 9 januari 2018 en daar goedgekeurd.  
 
 
GEBRUIKTE AFKORTINGEN 
AGV = Algemene Verordening Gegevensbescherming  
ALV = Algemene Ledenvergadering (te houden op donderdag 12 april 2018 en 15 november 2018) 
KBO N-V = KBO afdeling Nieuwegein/Vianen 
PCOB = Protestants Christelijke Ouderen Bond (afdeling Nieuwegein-IJsselstein) 
secr. = secretaris 
vz. = voorzitter 
 
In de kolom Tijdpad (maand) staat de maand met een getal weergeven. 01 t/m 12. De data worden 
aangegeven als: (afkorting van de) dag van de week /dd/mm/jj. 
 
 
TIJDPAD BESTUURLIJK JAARPLAN 2018 ALGEMEEN 

Onderdeel BETROKKENE(N) DATUM 

Concept jaarplan 2018 opgesteld Secr. zo 29/12/17 

Bespreking concept 2018 in bestuursvergadering 
KBO N-V 

Bestuur KBO N-V di 09/01/18 

Vaststelling concept 2018 Bestuur KBO N-V di 09/01/18 

Uitbreiding jaarplan met een tijdpad en actualisering 
en naam gewijzigd in bestuurlijk jaarplan 

Secr. t/m do 01/02/18 

Korte samenvatting van bestuurlijk jaarplan naar 
leden (via Nieuwsbrief 2) 

Secr. > redactie Nieuwsbrief van 
28/03/18 

Presentatie ALV  do 12/04/18 

Uitvoering van activiteiten betrokkenen t/m ma 31/12/18 

Evaluatie:                            op onderdelen tussentijds > 
                                                                     Eindevaluatie > 

Bestuur KBO N-V t/m ma 31/12/18 

Bestuur KBO N-V Van di 01/01/19 tot 
Vr 01/02/19 

 
 



 BESTUURLIJK JAARPLAN 2018 
 

 THEMA OMSCHRIJVING TIJDPAD (MAAND) 

1 Samenwerking 
met andere 
ouderen-
organisaties 
 

a. De samenwerking met PCOB afd. 
Nieuwgein-IJsselstein zal in de loop van de 
eerste helft van dit jaar een meer definitief 
karakter krijgen. Een formele fusie (met 
daarbij behorende statutenwijziging) zal een 
stap te ver zijn; dit is ook niet in 
overeenstemming met de huidige landelijke 
ontwikkeling.  

Ad 1a 
01: Afspraak maken voor 
gesprek met vz PCOB 
02: gesprek vz PCOB 
02 bestuur PCOB 
03: besluit ALV PCOB 
04: ALV do 12/04/18 
05-12: actieplan opstellen 
en uitvoeren 
11: ALV 15/11/18 
Ingangsdatum 
1-1-2019 

b. Daar waar mogelijk en wenselijk zal met de 
KBO afd. IJsselstein-Lopik e.o. worden 
samengewerkt zonder dat dit leidt tot een 
geïntegreerd samengaan. 

Ad 1b 
01 t/m 12: naar bevind 
van zaken handelen. 
Verslag tijdens bestuurs-
vergaderingen en op 
beide ALV-en. 

c. De activiteiten van de UVV-Nieuwegein 
worden voor de periode tot einde 2019 
overgenomen (zie onder 3a). 

Zie 3a 

d. Met KBO-afdelingen van de omliggende 
gemeenten en met de provinciale KBO-
afdeling wordt met name op bestuurlijk niveau 
overleg gevoerd en daar waar nodig c.q. 
wenselijk geacht samengewerkt. 

Ad 1d 
01 t/m 12: vz. 

2 Communicatie a. Met de leden: 
De jongere senioren (ook wel aangeduid als 
senioren 2.0) zijn meer bekend met digitale 
mogelijkheden dan de oudere leden van de 
afdeling. De huidige maar zeker de 
toekomstige 2.0-groep zal vaker en intensiever 
gebruik maken van digitale netwerken en 
middelen om informatie te vergaren en 
(onderling) te communiceren.  
In dit jaar starten met  
- het verzamelen van e-mailadressen van de 
leden.  
- het digitaal versturen van de Nieuwsbrief en 
andere mededelingen (naast de papieren 
versie) 
- doorsturen van berichten van landelijke 
en/of provinciale bond 
- bekijken of andere sociale media nuttig 
kunnen zijn (whats app – Facebook e.d.) 

Ad 2a 
02: Bespreken tijdpad van 
dit onderdeel op 
bestuursvergadering van 
di 13/02/18 
LET OP ZORGPUNTEN  
beheerder e-mailbestand 
privacy (AVG, zie 7) 
 
04: melding tijdens ALV 
do 12/04/18 van 
voornemen om e-
mailadressen te 
actualiseren  
04 t/m 06: actualiseren  
e-mailadressen 
07 t/m 10: digitaal 
versturen van berichten 
en Nieuwsbrief. 
11: tussenevaluatie 
tijdens ALV do 15-11-18 

 
 

b. voor leden, toekomstige leden en andere 
belangstellenden: 
de website bevat nu slechts summiere 
informatie. Met de opstarten van digitaal 
versturen van de Nieuwsbrief moet de website 
weer nieuw leven worden ingeblazen. 
 
 
 

Ad 2b 
02: wie beheert huidige 
website. 
03: tekst huidige website 
actualiseren 
08: website als 
agendapunt op bestuurs-
vergadering di 28/08/18. 
Vandaar verder tijdpad 
invullen. 
ZORGPUNT 
webmaster 

c. voor bestuur Ad 2c 
06: Google Docs + Whats 



Het bestuursoverleg is al deels digitaal en zal 
vermoedelijk digitaler worden (werken in een 
google-docs omgeving kan e.e.a. 
vereenvoudigen; documenten in the cloud).  
Uitwisselen van gegevens en vragen gebeurt 
nu ook veelal digitaal. Inzet van een whats-app 
groep? 
 
Zorgpunten: 
- Er moet een beheerder zijn van het e-
mailbestand en  
- een webmaster voor de website worden 
benoemd. 
- Tevens ontwikkeling m.b.t. Algemene 
Verordening Gegevensbescherming hierbij 
meenemen 

App als agendapunt op 
bestuursvergadering van 
di 27/06/18. 
Vandaar verder tijdpad 
invullen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zie ook 7 

3 Activiteiten a. De ontspanningsactiviteiten (voorheen UVV-
activiteiten) vallen dit jaar binnen het KBO-
programma. De organisatie en inning van 
deelnamegelden wordt door de bijzondere 
vrijwilligers (voorheen de UVV-mensen) 
gedaan. Ten behoeve van de financiële 
afwikkeling is een speciale rekening geopend 
die wordt beheerd door de penningmeester 
van de KBO afd. Nieuwegein/Vianen. 

Ad 3a 
01 t/m 07: uitvoering van 
reeds geplande 
activiteiten 
05-06: planning 
activiteiten tot einde 
2018 (evt. verder). 

  b. De activiteiten van de PCOB afd. 
Nieuwegein/IJsselstein zullen in de loop van 
2018 ook worden geïntegreerd in het KBO-
programma. Dit is mede afhankelijk van de 
uitkomsten van de vorm van samenwerking 
(zie onder 1a). 

Ad 3b (zie ook 1a) 
01: Afspraak maken voor 
gesprek met vz PCOB 
02: gesprek vz PCOB 
ALV do 12/04/18 
Toegespitst op voortgang 
activiteiten 
04: besluit door PCOB 
05-06: definitieve 
besluitvorming binnen 
KBO N-V 
EIND: 1 AUGUSTUS 
 

  c. Verkenning en daarna uitwering van plannen 
in het kader van het jubileum (zie onder 5). 

Zie 5 

4 Belangen- 
behartiging 

a. In verband met te houden gemeenteraads-
verkiezing op 21/03/18 worden vooraf 
politieke partijen benaderd om hun standpunt 
t.a.v. seniorenbeleid kenbaar te maken. 

Ad 4ac  
01: opstellen brief voor 
politieke partijen. 
01: versturen brief 
Reactie voor 18/02/18. 
02-03: verwerken reacties 
03: publicatie reacties in 
Nieuwsbrief 2  en 
04: op ALV do 12/04/18. 
Mogelijke vervolgactie 
uitwerken. 

5 Jubileum KBO 
afd.  
Nieuwegein/Via
nen 

Op 14 december 1984 is de vereniging 
opgericht. In 2019 vieren we dan ook het 35-
jarig bestaan/ het 7e lustrum. 
In de loop van 2018 nadenken over 
- welke speciale activiteiten worden er 
georganiseerd? 
- op welke datum vieren we het 
jubileumfeest? 
- zijn er (extra) fondsen te werven om een 
dergelijk feest te kunnen bekostigen? 

Ad 5  
10. Jubileum als 
agendapunt op 
bestuursvergadering  
di 09/10/18.  
 

 



 

6 Actualiseren 
bestuurs-
documenten 

Bepaalde bestuursdocumenten zijn niet/niet 
helemaal meer up-to-date of er zijn 
verschillende versies in omloop. 
In de loop van dit jaar wordt door de secretaris 
gewerkt aan het actualiseren van 
- het huishoudelijk reglement (zulks o.m. 
afhankelijk van de uitkomsten van 1a) en 
- de taakomschrijvingen van de verschillende 
(bestuurs-) functionarissen. 

Ad 6 
EIND ma 31/12/18 

7 Invoering AVG De Algemene Verordening 
Gegevensbescherming gaat in op 25 mei 2018. 
De KBO afdeling dient te voldoen aan de 
vereisten van deze verordening 

Ad 7 
02: bespreking concept 
stappenplan in bestuur 
02-05: uitvoering van 
activiteiten en vastleggen 
in plan. 
04: agenda bestuurs-
vergadering di 10/04/18 
Vasttellen plan. 
04: melding in ALV do 
12/04/18 en publicatie in 
Nieuwsbrief 3 

8 Bestuurlijk 
jaarplan 2019 

Na de zomervakantie beginnen met het 
opstellen van het bestuurlijk jaarplan 2019 

Ad 8 
06: vooroverleg vz. + secr. 
07: uitwerking eerste 
concept jaarplan 2019 
08: jaarplan 2019 als 
agendapunt op bestuurs-
vergadering di 28/08/18 
09-10. Jaarplan 2019 
publiceren in Nieuwsbrief 
11: Bespreken en 
vaststellen jaarplan 2019 
tijdens ALV do 15/11/18. 

 



 
 
VERKORT BESTUURLIJK JAARPLAN 2018  
 
In januari 2018 heeft het afdelingsbestuur gesproken over de plannen voor 2018. Dat heeft 
geleid tot het opstellen van het bestuurlijk jaarplan 2018. In dit artikel krijgt u een 
samenvatting van de plannen die het bestuur dit jaar op de agenda heeft staan: 

1. Samenwerking met andere ouderenorganisaties 
De verwachting is dat de samenwerking met de PCOB (Protestants Christelijke 
OuderenBond), afdeling Nieuwegein/IJsselstein verder vormt krijgt en zal leiden tot 
een verregaande samenwerking.  
De activiteiten van de voormalige UVV Nieuwegein worden dit jaar door onze 
afdeling overgenomen. 
Op bestuurlijk niveau (voorzittersoverleg) wordt samengewerkt met andere 
afdelingsbesturen van de KBO. 

2. Communicatie 
In deze tijd van digitale communicatie is het bestuur voornemens om de website 
nieuw leven in te blazen en communicatie met de leden via e-mailadressen te 
starten.  
De communicatie via de Nieuwsbrief (en de verspreiding daarvan door de bezorgers) 
blijft vanzelfsprekend bestaan. 

3. Activiteiten 
Samen met talloze vrijwilligers streeft het bestuur naar een gevarieerd aanbod van 
activiteiten. 
Ons activiteitenaanbod wordt uitgebreid met activiteiten van de voormalige UVV 
Nieuwegein. Mogelijk komen daar ook in de loop van dit jaar ook activiteiten van de 
PCOB afd. Nieuwegein/IJsselstein bij. 

4. Belangbehartiging 
Dit is een belangrijke taak voor het bestuur. In aanloop naar de verkiezingen voor de 
gemeenteraad heeft het bestuur alle politieke partijen in Nieuwegein benaderd met 
een vragenlijst. In die vragenlijst proberen we een duidelijk beeld te krijgen van het 
beleid van die elf (!) partijen met betrekking tot ouderenbeleid. De uitkomsten zullen 
vermoedelijk leiden tot vervolgactiviteiten. 

5. Jubileum KBO afdeling Nieuwegein/Vianen 
Hoewel het 35-jarig bestaan pas in 2019 gevierd zal worden, buigt het bestuur zich al 
dit jaar over het feestprogramma 

6. Actualiseren bestuursdocumenten 
Bepaalde documenten die het bestuur gebruikt om te kunnen functioneren, zijn toe 
aan vernieuwing. De secretaris neemt hiertoe initiatieven en bespreekt dat met de 
overige bestuursleden. 

7. Invoering Algemene Verordening Gegevensbescherming 
Op 25 mei a.s. gaat deze verordening in werking. Die is vooral bedoeld om zicht te 
krijgen over de manier waarop het bestuur privégegevens verzamelt en bewaard en – 
zeer belangrijk – voorkomt dat gegevens in verkeerde handen vallen (een zogenaamd 
datalek). 

8. Bestuurlijk jaarplan 2019 
Het bestuur wil tijdens de Algemene Ledenvergadering van november al het 
bestuurlijk jaarplan voor 2019 presenteren. 

 
Wilt u graag het uitgebreide bestuurlijk jaarplan 2018 van onze afdeling inzien, neemt u dan 
contact op met de secretaris. 
Henk Valkenet, secretaris KBO afdeling Nieuwgein/Vianen 
 
 
 
 


