
 

 

 
 

KBO afd. Nieuwegein/Vianen 

BELEIDSPLAN 2020 
      Goedgekeurd door het bestuur: 12 november 2019 

  Vastgesteld door de ALV op 14 november 2019 

 
GEBRUIKTE AFKORTINGEN 
In de kolom ‘Tijdpad (maand)’ staan de maanden genoemd waarin activiteiten gepland zijn.  
De datums worden aangegeven als: (afkorting van de) dag van de week /dd/mm/jj. 
 
TIJDPAD BELEIDSPLAN 2020 ALGEMEEN 

Onderdeel BETROKKENE(N) TIJDPAD  AF 

Eerste concept Beleidsplan 2020 KBOaNV 
opgesteld. 

Secretaris di 06/08/19 ✓ 

Bespreking concept Beleidsplan 2020 
KBOaNV in de bestuursvergadering KBO-
afd. Nieuwgein/Vianen. 

Bestuur KBOaNV di 27/08/19 ✓ 

Opstellen tweede concept n.a.v. bespreking 
op 28 augustus en nieuwe ontwikkelingen. 

Secretaris voor 20/09/19 ✓ 

Goedkeuring Beleidsplan 2020 KBOaNV Bestuur KBOaNV vr 20/09/19 ✓ 

Publicatie goedgekeurd Beleidsplan 2020 
KBOaNV op website. 
Publicatie t.b.v. ALV (los bij De Brug van 
oktober) 

Webmaster 
 
bezorging 

za 21/09/19 
 
wo 30/10/19 

✓ 

Versie 20191022 bespreken (aanpassing 
paragraaf 7d (bestuurssamenstelling) 

Bestuur KBOaNV Di 12/11/19 ✓ 

Vaststelling Beleidsplan KBOaNV 2020. ALV  do 14/11/19 ✓ 

Publicatie van vastgesteld Beleidsplan 
KBOaNV 2020 op website. Een verkorte 
versie verschijnt in “De Brug” (= 
nieuwsbrief KBOaNV). 

Secr. > redactie ma 18/11/19 
 
De Brug 
03/12/19 

✓ 

Uitvoering van activiteiten Beleidsplan 
KBOaNV 2020. 

Betrokkenen 01/01/20 
t/m 31/12/20 

 

Voortgang/evaluatie  op onderdelen       
tussentijds > 
                                                                     
Eindevaluatie > 

Bestuur KBOaNV 
 

01/01/20 t/m 
31/12/20 
 
01/01/21 

 

Opname van de eindevaluatie in het 
concept jaarverslag KBOaNV 2020. 

secretaris 01/02/21  

Goedkeuring concept Jaarverslag 2020 
KBOaNV 

Bestuur KBOaNV feb 21  

Publicatie goedgekeurd Jaarverslag 2020 
KBOaNV op website. 

Webmaster Jan- mrt 21  

Vaststellen jaarverslag 2020 KBOaNV ALV do 09/04/21  
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GEBRUIKTE AFKORTINGEN  
AVG = Algemene Verordening Gegevensbescherming  
ALV = Algemene Ledenvergadering KBO-afdeling Nieuwegein/Vianen 
KBOaNV = KBO-afdeling Nieuwegein/Vianen 
secr. = secretaris 
vz. = voorzitter 
 
 

 THEMA OMSCHRIJVING TIJDPAD (MAAND) 

1 Samenwerking 
met andere 
(ouderen-) 
organisaties 
 

1a. Daar waar mogelijk en wenselijk zal met de 
KBO-afdelingen in de naburige gemeenten 
worden samengewerkt op het gebied van 
regio-activiteiten en uitwisselingen van ideeën. 

Ad 1a 
januari t/m december: 
naar bevind van zaken 
handelen. Verslag tijdens 
bestuursvergaderingen 
en op beide ALV-en. 

1b. De activiteiten van voorheen de UVV-
Nieuwegein zijn tot einde 2019 opgenomen 
geweest in het programma van de KBOaNV. 
Van 1 januari 2020 worden activiteiten volledig 
geïntegreerd in het KBO-programma. De 
activiteiten staan beschreven in een 
afzonderlijk  programmaboekje 2020. 

Ad 1b 
Zie ook 3a 

1c. De voorzitter bezoekt de vergaderingen 
van het Afdelingoverleg van de KBO-provincie 
Utrecht, waarin alle afdelingen uit deze 
provincie bijeen komen.  
Met deze KBO-afdelingen en met het 
provinciale KBO-bestuur wordt met name op 
bestuurlijk niveau overleg gevoerd en daar 
waar nodig c.q. wenselijk geacht 
samengewerkt.  
De voorzitter doet hiervan verslag tijdens de 
vergaderingen van het Afdelingsbestuur. 

Ad 1c 
januari t/m december:  
naar bevind van zaken 
handelen. Verslag tijdens 
bestuursvergaderingen 
en op beide ALV-en. 

1d. Na een eerste inventarisatie in 2018 en 
een bijeenkomst in 2019 wordt een vervolg 
gegeven aan de intensivering van de contacten 
met Nieuwegeinse organisaties die werken aan 
belangenbehartiging van senioren. Er wordt 
gewerkt aan een overzicht (een soort sociale 
kaart) waarbij duidelijk is welke organisaties 
bestaan, welke activiteiten die verrichten en 
hoe met deze in contact kan worden getreden. 

Ad 1d (zie ook 4b) 
januari t/m december:   
naar bevind van zaken 
handelen. Verslag tijdens 
bestuursvergaderingen 
en op beide ALV-en. 
 

Coördinatie: 

Vrijwilligershuis 

Nieuwegein 



 

  1e. Hoewel wij als plaatselijke KBO-afdeling 
een grote mate van autonomie kennen, volgen 
wij de ontwikkelingen binnen de Unie KBO en 
de federatie KBO-PCOB op de voet. Op 
moment van het samenstellen van dit 
beleidsplan (medio 2019) is nog niet duidelijk 
in welke richting de ontwikkelingen in den 
lande gaan. 

Ad 1e 
januari t/m december:  
naar bevind van zaken 
handelen. Verslag tijdens 
bestuursvergaderingen 
en op beide ALV-en. 
 

2 Communicatie 2a. De Brug, afdelingsnieuwsbrief: 
wordt zes maal per jaar uitgebracht en onder 
de leden verspreid op de data waarop ook het 
KBO-PCOB Magazine wordt bezorgd. 
Onze afdelingsnieuwsbrief wordt ook naar de 
andere afdelingen binnen de KBO-provincie 
Utrecht gestuurd. Zo blijven we op de hoogte 
van elkaars activiteiten en kunnen we nieuwe 
ideeën opdoen. 

Ad 2a 
januari t/m december:  
opmaak door de 
eindredacteur in/na 
overleg met de redactie 

2b. E-mail: 
Doorgaan met het actualiseren van het  
e-mailadressenbestand van de leden. 
In 2020 starten met regelmatiger versturen 
van berichten per e-mail naar leden. 
Regelmatig verspreiden van de oproep onder 
leden om e-mailgegevens actueel te houden. 

Ad 2b 
januari t/m december:  
 
Berichtgeving versturen 
door de eindredacteur 
van “De Brug” in/na 
overleg met redactie en 
webmaster. 

2c. Website (voor leden, toekomstige leden en 
andere belangstellenden): 
actueel houden van de website. 
De website is eind 2019 uitgebreid met een 
button ‘anbi’, waaronder drie subgroepen zijn 
ondergebracht: Algemene gegevens, Doel en 
beleid en Jaarverslagen. 

Ad 2c 
januari t/m december:   
door de webmaster 

2d. E-mailaccount voor Afdelingsbestuur: 
Besluitvorming of het wenselijk / noodzakelijk 
is dat bestuurders een apart e-mailaccount ten 
behoeve van hun KBO-activiteiten krijgen? 

Ad 2d 
januari t/m maart: 
besluitvorming 
april t/m juli: eventuele 
implementatie en bekend 
maken binnen de 
organisatie 

3 Activiteiten 3a. De ontspanningsactiviteiten (voorheen 
UVV-activiteiten) vallen vanaf 01/01/2020 
volledig onder KBOaNV programma.  Er is een 
activiteitenoverzicht 2020 gemaakt, vastgelegd 
in een boekje. Ook voor 2021 wordt een apart 
boekje gemaakt. 

Ad 3a 
juni t/m oktober:  
besluitvorming over 
activiteiten nieuwe jaar 

3b. Zomermaandenactiviteiten 
Oriëntatie op uitbreiding van het programma-
aanbod tijdens de zomermaanden, bezien 
vanuit eenzaamheidspreventie. 

Ad3b (zie ook 4c) 
januari t/m mei:  
oriëntatie en eventuele 
uitwerken van plannen 
juli t/m augustus: 
mogelijke uitvoering 



 

  3c. Activiteitenplan nalatenschap (Kemp-
Fonds): 
Opstellen van een (meerjaren-) 
activiteitenplan met financiële paragraaf. In 
het jaarverslag wordt verantwoording van 
uitgaven afgelegd. 

Ad 3c (zie 6d) 
januari t/m maart:  
opstellen door afdelings-
bestuur. 
april: vaststellen door 
ALV 

3d. Voortgang van ‘vaste’ 
activiteitenprogramma: door het organiseren 
van dagtochten naar interessante 
bestemmingen, het aanbieden van een 
vakantieweek, de organisatie van IPad- en 
tabletcursussen bieden we de leden een 
gevarieerd aanbod aan activiteiten 

Ad 3d 
januari t/m december:   
 

4 Belangen- 
behartiging 

4a. Overleg met gemeente Nieuwegein: 
Het bestuur voert gesprekken met de 
betrokken wethouder van Nieuwegein waarbij 
het 10-punten-plan als leidraad wordt 
gebruikt. 
 
Onderzoeken of overleg met gemeente en/of 
politieke partijen van de gemeente 
Vijfheerenlanden wenselijk is. 

Ad 4 
januari t/m december:   
 
 
 
 
 
 
januari t/m december:   

4b. Afstemmen van activiteiten met / het 
overdragen van verzoeken om actie aan 
andere Nieuwegeinse organisaties; dit alles 
mogelijk onder de koepel van het 
Vrijwilligershuis. 

Ad4b (zie ook 1d) 
januari t/m december:   

4c. Eenzaamheidspreventie 
Initiatieven nemen om (meer) zicht te krijgen 
op eenzaamheidsproblematiek in de gemeente 
(Nieuwegein). Afhankelijk van de uitkomsten 
hiervan, bezien welke acties kunnen worden 
ontwikkeld / uitgevoerd ter bestrijding van de 
eenzaamheidsproblematiek. Hierbij is 
samenwerking met andere partijen (zie ook 
4b) van belang.  

Ad 4c (zie ook 4a, 4b en 
3b) 

5 Jubileum KBO 
afd.  
Nieuwegein/ 
Vianen 

5. Op 14 december 1984 is de vereniging 
opgericht.  
Voorbereiding 40-jarig jubileum in 2024/2025.  
 
Onderzoeken of op dat moment (of met het 
50-jarig jubileum in 2034/2035) een boek over 
onze KBO-afdeling nuttig/wenselijk is. 

Ad 5  
 
 
 
 
 
januari t/m december: 
verkennen van ideeën 

6 Financieel 6a. Beheer van de financiën overeenkomstig 
de vastgestelde begroting 2020.  

Ad 6a 
januari t/m december:   
overeenkomstig 
begroting. 
Maandelijkse budget- 
vergelijkingsoverzichten 
naar bestuursleden. 



 

  6b. Opstellen van de jaarrekening 2019 en 
volgen van besluitvormingsprocedure 
(kascontrole; goedkeuring bestuur; vaststellen 
door ALV; publicatie) 

Ad 6b 
januari en februari: 
concept opstellen 
maart: kascontrole 
maart: goedkeuring 
bestuur 
april: vaststelling door 
ALV 
mei: publicatie op 
website 

6c. Opstellen van de begroting 2021 volgens 
van de besluitvormingsprocedure 
(goedkeuring bestuur, vaststellen door ALV; 
publicatie). 

Ad 6c 
mei en juni: opstellen 
concept 
juli en augustus : 
goedkeuring bestuur 
oktober: publicatie 
goedgekeurde begroting 
november: vaststellen 
door ALV 
december: publicatie 
website 

  6d. Beheer nalatenschap: 
Opstellen van (een meerjaren-) 
activiteitenplan met financiële paragraaf, 
paragraaf over verantwoording van uitgaven. 

Ad 6d (zie ook 3c) 
januari t/m maart: 
opstellen concept 
april: voorleggen concept 
aan ALV 
mei t/m  oktober 
uitwerking naar definitief 
plan 
november: vaststelling 
door ALV 

7 Bestuurszaken 
 

7a. Huishoudelijk reglement 
Aanpassen aan vereisten ANBI status (zie brief 
20190722 goedkeuring Bondsbestuur inzake 
voorstel statutenwijziging). Het betreft de 
opmerking dat het onwenselijk is dat twee 
personen met een onderlinge relatie beide lid 
zijn van het bestuur. 

Ad 7a 
januari t/m maart 
concept 
april: goedkeuring ALV 
 

7b. Bestuursdraaiboek (Van AtotZ) 
Ten behoeve van het functioneren van het 
afdelingsbestuur is een document (onder de 
titel Van AtotZ) gemaakt waarin alle geldende 
stukken zijn verzameld. De secretaris zorgt 
voor het  actueel houden van dit draaiboek. 

Ad 7b 
januari t/m december:   

7c. Taakomschrijving 
Opstellen van de taakomschrijving: 
coördinator servicepunt, commissielid reis-en 
activiteitencommissie 

Ad 7c 
januari t/m december:   

7d. Bestuurssamenstelling 
De 1e termijn van mw. AEJ [Angela] Kok en dhr. 
A [Ad] Vos verloopt op 16 november 2020. 
Bestuursvoordracht benoeming in 2e termijn 
voor beide. 
 
Bestuursvoordracht benoeming in 1e termijn 
van dhr. HHP Meerts per 16 november 2019 
tot bestuurslid coördinator reis-& 
activiteitencommissie en 2e penningmeester. 

Ad 7d 
oktober: 
bestuursvoordracht 
 2e termijn. 
november:  ALV besluit 2e 
termijn 
 
 
Oktober 
bestuursvoordracht 1e 
termijn 
November: ALV besluit 1e 
termijn. 



 

  7e. Professionalisering 
Bestuursleden en leden van werkgroepen 
(VOA’s, HUBA’s IPad-coaches) nemen naar 
eigen inzicht deel aan bijeenkomsten, volgen 
cursussen, bezoeken seminars en provinciale 
bijeenkomsten om eigen kennis en 
vaardigheden  op peil te houden c.q. nieuwe 
kennis en ervaringen op te doen. 

Ad 7e 
januari t/m december:   

8 AVG De AVG (Algemene Verordening 
Gegevensbescherming – privacywetgeving) 
Regelmatige actualisatie van de AVG en 
toezien op naleving van de geldende 
voorschriften. 

Ad 8 
januari t/m december:   

9 Beleidsplan 
2021 

Na de zomervakantie beginnen met het 
opstellen van het beleidsplan 2021. 

Ad 9 
juli: uitwerking eerste 
concept beleidsplan 2021 
augustus: bespreking 
concept in 
bestuursvergadering  
september en oktober: 
beleidsplan 2020 
publiceren in Nieuwsbrief 
november: vaststellen 
beleidsplan 2021 tijdens 
ALV. 

 
 


