
 

 

 
 
 
 
 

KBO afd. Nieuwegein/Vianen 

BESTUURLIJK  

  JAARPLAN 2019         versie 20181009 

 
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 
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 2019 ALGEMEEN 

Onderdeel BETROKKENE(N) DATUM 

Eerste concept bestuurlijk jaarplan 2019 opgesteld Secretaris ma 20/08/18 

Bespreking concept bestuurlijk jaarplan 2019 in 
bestuursvergadering KBO N-V 

Bestuur KBO N-V di 28/08/18 

Opstellen tweede concept n.a.v. bespreking op 20 
augustus en nieuwe ontwikkelingen 

Secretaris Af 17/09/18 

Vaststelling bestuurlijk jaarplan 2019 Bestuur KBO N-V di 09/10/18 

Presentatie ALV  do 15/11/18 

Korte samenvatting van bestuurlijk jaarplan naar 
leden (via Nieuwsbrief 6) 

Secr. > redactie Nieuwsbrief van 
12/12/18 

Uitvoering van activiteiten betrokkenen 01/01/19 
t/m ma 31/12/19 

Evaluatie:                            op onderdelen tussentijds > 
                                                                     Eindevaluatie > 

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

Bestuur KBO N-V Van di 01/01/20 tot 
Vr 01/02/20 

 
 



 BESTUURLIJK JAARPLAN 2019 
 

 THEMA OMSCHRIJVING TIJDPAD (MAAND) 

1 Samenwerking 
met andere 
ouderen-
organisaties 
 

a. 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. 

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

Zie 3a 

c. 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. 
Wellicht levert provinciale herindeling per 
01/01/2019 (gemeente Vijfheerenlanden) een 
bepaalde vorm van samenwerking op. 

Ad 1d 
 

d. Waar mogelijk en wenselijk wordt 
samengewerkt met organisaties die werken 
aan belangenbehartiging van senioren. 
Een eerste inventarisatie is in 2018 gestart met 
het plan om alle seniorenorganisaties met 
elkaar te laten kennismaken. (seniorendag)  

 

2 Communicatie a. Met de leden: 
Doorgaan met het actualiseren van de  
e-mailadressen van de leden.  

Ad 2a 

 

b. voor leden, toekomstige leden en andere 
belangstellenden: 
actueel ouden van de website 

Ad 2b 
 

c. voor bestuur 
bestuurders een aparte e-mailaccount ten 
behoeve van KBO geven? 

Ad 2c 
 

3 Activiteiten a. De ontspanningsactiviteiten (voorheen UVV-
activiteiten) vallen t/m 31/12/19 binnen het 
KBO-programma.  Er is een programma t/m 
eind december 2019 gemaakt. 

Ad 3a 
In oktober besluiten hoe 
verder vanaf 01/01/2020 

  b. Uitwerking van plannen in het kader van het 
jubileum. (zie onder 5). 

Zie 5 

4 Belangen- 
behartiging 

Onderwerpen 
Het bestuur voert gesprekken met de 
betrokken wethouder van Nieuwegein waarbij 
het 10-punten-plan als leidraad wordt 
gebruikt. 

Ad 4 

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 
- een jubileumwerkgroep van bestuursleden 
komt met een voorstel: 
- op welke datum vieren we het 
jubileumfeest? 
- welke activiteiten vinden er plaats? 

Ad 5  

 



- zijn er (extra) fondsen te werven om een 
dergelijk feest te kunnen bekostigen? 
 

6 Actualiseren 
bestuurs-
documenten 

Meeste bestuursdocumenten zijn in 2018 
geactualiseerd. Bepaalde overzichten worden 
nu geactualiseerd.  
Tevens wordt het bestuursdraaiboek (Van 
AtotZ), waar ook in 2018 mee is begonnen, 
verder ingevuld en actueel gehouden 
 
Er wordt een organogram gemaakt om het 
functioneren van onze vereniging inzichtelijker 
te maken. 

Ad 6 

 
 
 
Taakomschrijving: 
Servicepunt, commissielid 
reis-en activiteitencom. 

7 AVG De AVG is op 25 mei 2018 ingegaan 
Regelmatige actualisatie van de AVG. 
De instemmingsverklaringen voor de 
verschillende vrijwilligers wordt verder 
uitgewerkt 

Ad 7 
 

8 Bestuurlijk 
jaarplan 2020 

Na de zomervakantie beginnen met het 
opstellen van het bestuurlijk jaarplan 2020 
Hierbij ook planning bestuursvergaderingen. 

Ad 8 
06: vooroverleg vz. + secr. 
07: uitwerking eerste 
concept jaarplan 2020 
08: jaarplan 2020 als 
agendapunt op bestuurs-
vergadering di 27/08/19 
09-10. Jaarplan 2019 
publiceren in Nieuwsbrief 
11: Bespreken en 
vaststellen jaarplan 2019 
tijdens ALV do 14/11/18. 

 



 
 
VERKORT BESTUURLIJK JAARPLAN 2019  
 
In oktober 2018 heeft het afdelingsbestuur gesproken over de plannen voor 2019. Dat heeft 
geleid tot het opstellen van het bestuurlijk jaarplan 2019. 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 activiteiten van de voormalige UVV Nieuwegein worden ook dit jaar door onze 
afdeling met medewerking van een trouwe groep vrijwilligers georganiseerd. 
We volgen de ontwikkelingen in de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden (Vianen, 
Zederik en Leerdam) op de voet en bekijken of en welke gevolgen dat voor ons heeft. 
Op bestuurlijk niveau (afdelingsoverleg) wordt samengewerkt met andere 
afdelingsbesturen van de KBO-provincie Utrecht. 

2. Communicatie 
De vernieuwde website draait enkele maanden en wordt actueel gehouden. Tevens 
wordt het e-mail adressenbestand van de leden geactualiseerd.  
De communicatie via de Nieuwsbrief (en de verspreiding daarvan door de bezorgers) 
blijft vanzelfsprekend bestaan. 

3. Activiteiten 
Samen met talloze vrijwilligers streeft het bestuur ook dit jaar weer naar een 
gevarieerd aanbod van activiteiten. 

4. Belangbehartiging 
Dit is een belangrijke taak voor het bestuur.. De uitkomsten zullen vermoedelijk 
leiden tot vervolgactiviteiten. 

5. Jubileum KBO afdeling Nieuwegein/Vianen 
Een werkgroep bestaande uit bestuursleden buigt zich over de wijze waarop wij dit 
jaar aandacht geven aan het 35-jarig bestaan.  

6. Actualiseren bestuursdocumenten 
Er zijn nog een aantal documenten die het bestuur gebruikt om te kunnen 
functioneren, die vernieuwd moeten worden. De secretaris neemt hiertoe 
initiatieven en bespreekt dat met de overige bestuursleden. Ook wordt het 
bestuurlijk draaiboek, waarmee in 2018 is begonnen, verder ingevuld. 

7. Invoering Algemene Verordening Gegevensbescherming 
Deze wetgeving legt regels op met betrekking tot het waarborgen van de privacy. Het 
bestuur volgt dit nauwgezet. 

8. Bestuurlijk jaarplan 2019 
Het bestuur zal tijdens de Algemene Ledenvergadering van november al het 
bestuurlijk jaarplan voor 2020 presenteren. 

 
Henk Valkenet, secretaris KBO-afdeling Nieuwgein/Vianen 
 
 
  


