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De Brugwachter 
 
 
Een brugwachter ziet erop toe dat het waterverkeer en het verkeer over 
land harmonieus met elkaar omgaan. Als je – letterlijk – voor de brug moet 
wachten, is dat niet altijd even plezierig. En als de drukte van twee kanten 
te groot wordt, moeten er keuzes gemaakt worden: eerst de ene groep, 
dan de andere. 
 
Een Algemene Ledenvergadering is ook een soort brugwachter. De ALV 
bepaalt de beleidsrichting(en). Het bestuur voert die uit en zal aan de ALV 
verantwoording moeten afleggen over het gevoerde beleid. De leden 
bewaken tijdens die vergadering of de beleidskeuzes voldoende tot hun 
recht komen. De ALV is dan een ‘wachter’ in de betekenis van ‘bewaker / 
hoeder’. Soms moet een ALV letterlijk wachten tot het bestuur met 
resultaten over de brug komt. Als het goed verloopt, werken de ALV en het 
Bestuur harmonieus samen, al heeft in bepaalde situaties soms de een, dan 
weer de ander voorrang.  
 
Het leek ons een passende naam voor deze speciale ALV-uitgave van De 
Brug.  
 
Het bestuur hoopt dat u met deze BRUGwachter uw werk als hoeder van 
het belang van de leden goed kunt uitoefenen. 
 
 
 
Foto omslag: Vanuit de controlekamer op de Gemeentewerf van de 
Gemeente Nieuwegein bedienen Paula van Rijn en haar collega’s bruggen 
in Nieuwegein, Montfoort, Oudewater en Haastrecht. 
 
 
Foto: Henk Valkenet 20200812; gebruikt met verleende toestemming van 
Paula van Rijn. 
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GEACHTE LEDEN, 
  

U ontvangt dit jaar opnieuw een speciale editie van De Brug. Deze keer is deze 
geheel gewijd aan de Algemene Ledenvergadering. 
Ten gevolge van de uitbraak van het Covid-19 virus (het coronavirus) is de ALV van 
april 2020 vervallen. Deze bijeenkomst kon ook voor 1 juli niet plaatsvinden. 
 

Het afdelingsbestuur heeft deze bijzondere situatie besproken en besloten tot het 
volgende: 
 

• De ALV van april wordt verplaatst naar 15 oktober 2020.  
LET OP: MAATREGELEN VAN DE OVERHEID KUNNEN HIERIN VERANDERING 
BRENGEN!  

• Bepaalde agendapunten worden nu wel erg laat besproken (het jaar is al voor 
¾ voorbij), maar het is niet anders. 

• De ALV van november wordt naar voren gehaald en eveneens gehouden op 
15 oktober a.s. 
Dit betekent dat het afdelingsbestuur een aantal beleidsstukken vervroegd 
moet opstellen om deze aan u te kunnen aanbieden. Doordat veel activi-
teiten en plannen van 2020 door de convid-19 pandemie zijn vervallen, zullen 
een aantal van die plannen worden doorgeschoven naar het jaar 2021. 

• De ALV van 15 oktober 2020 wordt dus een gecombineerde bijeenkomst. 
Die zal daardoor ook langer duren. 

• Om alle informatie voor deze bijzondere ALV voor u overzichtelijk te houden, 
wordt een speciale uitgave van De Brug samengesteld, onder de titel ‘De 
Brugwachter’. Dat is dit nummer. 
Dit nummer bevat geen advertenties. 

• Gebruikelijk wordt na een ALV ook een thema-middag georganiseerd. Daarbij 
kunnen ook niet-leden aanwezig zijn. Het is ondoenlijk om dat op een goede 
manier te organiseren. Een thema-middag zal dan ook NIET plaatsvinden. 

 

Bijzonder is ook dat u zich moet aanmelden ! 
 

Afgaand op het aantal leden dat een ALV in voorgaande jaren bezoekt, hebben wij 
opnieuw kerkelijk centrum De Rank als vergaderlocatie gekozen. Daar kan het 
aantal personen dat wij verwachten makkelijk in. In verband met de maatregelen 
tegen het Covid-19 virus is er een beperking aan het maximumaantal aanwezigen 
in De Rank.  
 

De 1,5 meter regel wordt strikt gehanteerd. 
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Het maximum is ook afhankelijk van wie er komt. Als er 2 leden komen die 
partner/huisgenoot van elkaar zijn (die mogen dichter bij elkaar zitten), dan 
kunnen er wellicht meer mensen in de zaal. 
Ook gelden er aanvullende maatregelen zoals ingang / uitgang / toiletgebruik, 
gebruik van kapstokken. 
 
 

U moet zich melden bij de secretaris. 
Dat kan: mondeling, door u persoonlijk bij hem aan te melden 
                telefonisch via 06 21 989 489 
                per e-mail (NIEUW E-MAILADRES) via 
                secretaris.kbo.nv@gmail.com  
 

 

Gezondheidsklachten? BLIJF THUIS 
Heeft u de inmiddels bekende verschijnselen (koorts, hoesten, verkouden, 
lamlendigheid) dan kunt u niet komen. Blijf dan thuis. 
 
Heeft u een vraag of opmerking over de ALV-stukken? 
We kunnen ons voorstellen dat u wel had willen komen, maar nu even niet. 
Misschien leest u in dit speciale ALV-nummer van De Brug iets waarop u wilt 
reageren; of heeft u ergens een vraag over.  
Ook dan kunt u zich melden bij de secretaris. Hij zal proberen uw opmerking 
afdoende met u te bespreken. Indien nodig zal hij uw op- of aanmerkingen in de 
vergadering ter sprake brengen. 

 
Namens het Afdelingsbestuur 

Henk Valkenet 
secretaris KBO-afd. Nieuwegein/Vianen 
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Het bestuur van de KBO-afdeling Nieuwegein/Vianen nodigt u van harte uit voor 
 

  

de   ALGEMENE LEDENVERGADERING 
op    donderdag 15 oktober 2020 
plaats    kerkelijk centrum De Rank 
Lupinestraat 11, 3434 HA Nieuwegein (eindhalte tram Nieuwegein-Zuid). 
aanvang  14:00 uur. (De zaal is open vanaf 13:30 uur). 
 
 

AGENDA 
 
1. Opening en welkom door onze voorzitter, dhr. Ad Driessen. 
    Terugblik op de afgelopen, zeer bijzondere periode. 
2. Vaststellen van de agenda. 
3. Ingekomen stukken voor deze vergadering. 
    - binnengekomen afmeldingen. 
    - binnengekomen reacties op ALV-agenda en stukken. 
4. Vaststellen van de volgende stukken. 
     a) het verslag van de ALV van 14 november 2019 (goedkeuring  
         bestuur d.d. 10/12/2019). Zie bladzijde 6-8.  
    b) Het activiteitenplan Kemp Fonds (goedkeuring bestuur  
         d.d. 10/12/2019) Een verkorte versie is afgedrukt op bladzijde 9-10.  
         Doel 2020: Het bestuur stelt voor deel te nemen aan activiteiten 
         die de sociale verbinding versterken (eenzaamheid bestrijden. 
    c) De herziene versie van de begroting voor het jaar 2020, zie bladzijde 11. 
        Tijdens de ALV van 14/11/2019 is de begroting 2020 vastgesteld. 
         Het bestuur heeft een herziene versie gemaakt  
        en goedgekeurd op 21/02/2020 om de volgende redenen: 
        - Bij inkomsten is toegevoegd: kostenplaats 8300 Bijdrage Kemp-Fonds.  

- Bij uitgaven is toegevoegd kostenplaats 6006: Kosten ten laste van  
Kemp-Fonds. 

- Bij inkomsten 8600 (gemeente Nieuwegein) en uitgaven 5010  
(Thema-middagen) is het bedrag aangepast aan de subsidieaanvraag: 
verlaagd van € 2500,- naar € 2100,-.     

        - Voor het overige is de begroting 2020 gelijk gebleven. 
   d)  Het Jaarverslag 2019 van KBO-afdeling Nieuwegein/Vianen, in verkorte  
      versie afgedrukt op bladzijde 12-18. 
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   e)  Het financieel jaarverslag 2019.  
        - De Balans en Verlies & Winstrekening op bladzijde 19-20. 
        - Verslag van de kascontrolecommissie (Mevr. Ziska van Gulijk en  

dhr. Herman van Arendonk). 
        - Verlenen van decharge aan het bestuur over het in 2019 gevoerde beleid. 

    f)   Het Beleidsplan 2021, in verkorte versie afgedrukt op blz. 21-23.  
    g)  De begroting 2021, zie blz. 24.         
    h)  Doel 2021 van het Kemp Fonds: doel 2020 opnieuw opnemen. 
          Voor 2020 hebben we als doel om het gevoel van saamhorigheid  
          onder senioren te vergroten. 
 
In dit nummer van ‘De Brug’ zijn de stukken genoemd onder b), d), e) en f) in 
verkorte versie opgenomen. Als u de volledige versie wenst te ontvangen, wendt 
u zich dan tot de secretaris. 
Ter vergadering zijn deze stukken ter inzage aanwezig. 

 
(KOFFIE-)PAUZE 

 
5. Samenstelling kascommissie boekjaar 2020.  

Het bestuur stelt voor om dhr. Herman van Arendonk voor zijn 2e termijn en 
mevr. J.G. [Hannie] Sipman voor haar 1e termijn te benoemen tot lid van 
kascommissie 2020. 

6. Bestuursbenoemingen. 
   Het bestuur stelt voor om per 16/11/2020 te benoemen 

a) dhr. Harry Meerts als bestuurslid reis en activiteiten voor een eerste termijn 
(Hij was vanwege overschrijding van de zittingstermijn uit het bestuur 
gestapt.)  

b) Mw. Angela Kok als bestuurslid servicelijn in 2e termijn, wegens het aflopen   
van de 1e termijn. 

 c)  Dhr. Ad Vos als bestuurslid ledenadministratie in 2e termijn, wegens het 
aflopen van de 1e termijn. 

 Het bestuur stelt voor om per 01/01/2021 te benoemen 
d) Dhr. Jan Veenendaal als penningmeester in 2e termijn,  

wegens het aflopen van de 1e termijn.  
7.   Ontspanningsactiviteiten.  
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8.    Mededelingen van het bestuur. 
    a. Mutaties bezorging KBO-PCOB Magazine en De Brug. 
    a. Stand van zaken activiteiten, themamiddagen en vakantie  
        2020 → 2021. 
    b. Stand van zaken aanvraag ANBI-beschikking / SBBI 
    c. Stand van zaken landelijke ontwikkelingen KBO – PCOB 
    d. Stand van zaken automatische incasso 
    e. Digitale communicatie: e-mailadressen, website  
    g. …… 

9.   Rondvraag. 
10.   Sluiting van de ALV door de voorzitter. 
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VERSLAG VAN DE ALV op donderdag 14 november 2019 

Een afmelding is ontvangen van: mw. A. v. Rootselaar, dhr. J. Regtien, en dhr. J. 
Schoordijk. Er zijn 36 leden aanwezig (inclusief bestuur). 
 

 
Agenda 
 
1. Opening en welkom door onze voorzitter, dhr. Ad Driessen, om 14:00 uur. De 

voorzitter memoreert aan goed bezochte dagtochten, een zeer geslaagde 
vakantieweek en de enthousiaste reacties op het jubileumfeest. Dat zijn goede 
resultaten voor onze vereniging met (nu) 843 leden, iets gedaald ten opzichte 
van de vorige ALV. We blijven werken aan communicatie via De Brug, maar 
vooral ook via de website en per e-mail. Plaatselijk werken we aan samen-
werking met andere organisaties onder de coördinatie van het Vrijwilligers-
huis-Nieuwegein.  

2. Vaststellen van de agenda. Die wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
3. Ingekomen stukken voor deze vergadering. Die zijn er niet. 
 
4. Vaststellen van het verslag van 

a) De ALV van 11 april 2019: het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.  
b) Van de schriftelijke ALV van 28-augustus t/m 7 september 2019. Ook die 

wordt vastgesteld. 
c) Het al vastgestelde verslag van de ALV van 17 oktober staat in De Brug nr. 

2019-5. 
 

5. Vaststellen van 
a) De begroting voor het jaar 2020. Deze begroting wordt ongewijzigd vastge-

steld.  
De penningmeester meldt dat het belangrijk is om afmeldingen tijdig door 
te geven; dat zorgt ervoor dan we niet onterecht een bedrag van 16 euro 
p.p. moet afdragen aan de provincie.  

b)  Het Beleidsplan 2020. Aan de hand van de verkorte versie van dit beleidsplan 
worden de plannen van 2020 besproken. Vraag van mw. N. Willems: punt 3. 
Waarom een apart boekje gemaakt voor de ontspanningsactiviteiten? 
Antwoord: Het programma is dat van voorheen de UVV. Veel niet-KBO leden 
nemen daar aan deel. Die activiteiten zijn ruim voor 1 januari van het nieuwe 
jaar bekend. Die van de KBO niet altijd. Qua kosten valt een en ander binnen 
de begroting. 
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Bij punt 7 wordt toegevoegd dat dhr. Harry Meerts (op grond van de 
statuten) tijdelijk uit het bestuur is gestapt. Hij functioneert nu formeel als 
bestuursadviseur. In november 2020 wordt hij voorgedragen als bestuurslid. 
Het beleidsplan 2020 wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

6. Samenstelling kascommissie voor het boekjaar 2019.  
      Mevr. Ziska van Gulijk gaat voor haar 2e termijn. Dhr. Herman van Arendonk 

gaat voor de eerste termijn. Ter vergadering stelt mevrouw J.G. [Hannie] 
Sipman zich beschikbaar als reserve-lid voor de kascommissie. De vergadering 
dankt haar voor haar aanbod. 

 

7. Mededelingen van het bestuur. 
a) Stand van zaken aanvraag ANBI-beschikking. De procedure voor de ANBI-

beschikking is genomen om - enerzijds – geen erfbelasting te hoeven betalen 
over nalatenschappen; anderzijds biedt het schenkers de mogelijkheid om 
bedragen te kunnen aftrekken van de inkomstenbelasting. Hiervoor zijn de 
statuten gewijzigd en is de aanvraag verzonden. De Belastingdienst heeft al 
gereageerd een stelt zich op het standpunt ons verzoek af te wijzen. Dhr. J 
Elbertse vraagt naar de reden. Antwoord: de Belastingdienst is van mening 
dat onze doelstelling en onze activiteiten minder dan 90% het algemeen nut 
bedienen. Daar zijn wij het mee oneens. Sterker nog, onze doelstelling is 
letterlijk dezelfde als van de provinciale bonden (en die hebben wel een 
anbi-status). En activiteiten (zoals een bingo) is niet alleen voor de 
gezelligheid maar hebben ook als doel om mensen bijeen te brengen. Het 
bestuur heeft inmiddels een verzoek om herziening van het voorgenomen 
besluit naar de Belastingdienst gestuurd.  
De nalatenschap omvat een bedrag van € 44.029. Het bestuur is op dit 
moment bezig met het opstellen van een activiteitenplan. Dat zal tijdens de 
ALV van april 2020 aan de leden worden aangeboden.  

b) Stand van zaken landelijke ontwikkelingen KBO – PCOB 
Er zijn strubbelingen in de landelijke/provinciale KBO-organisatie. Die zijn 
nog niet bij een groot publiek bekend. De voorzitter schets eerst de 
hiërarchische opbouw van de KBO. Die is er nog steeds (landelijke Unie, 
provinciale bonden en plaatselijke afdelingen). De PCOB (weliswaar anders 
georganiseerd) heeft gezocht naar samenwerking met KBO. De federatieve 
samenwerking KBO-PCOB heeft geleid tot een actieplan ‘KBO-PCOB 
vernieuwt’. Vier van de 11 provincies (Noord-Brabant hoort niet bij de Unie) 
konden zich niet vinden in de voorgestelde organisatiestructuur die in het 
actieplan wordt voorgesteld. De onenigheid heeft geleid tot een overleg met 
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de 11 provincies. Dat overleg heeft geconcludeerd: men wil doorgaan op de 
oude manier, ‘KBO-PCOB vernieuwt’ wordt niet aanvaard en een scheuring 
binnen KBO is niet geheel uitgesloten.   
KBO-afdelingen binnen de provincie Utrecht willen graag een landelijk 
gezicht behouden, ondersteuning vanuit een landelijk bureau, verjongen en 
vernieuwen. Hiermee neemt de provincie een afwijkend standpunt in. PCOB 
wil de samenwerking met KBO voortzetten, maar niet ten koste van alles. Er 
wordt al gesproken over een nieuw overleg: De Nieuwe Vereniging (DNV) 
waar ook plaatselijke afdelingen bij kunnen aansluiten. Op vrijdag 15 nov 
2019 vergadert de Unie. Wij als plaatselijke afdeling houden vast aan de 
autonomie / de eigenheid van de afdelingen. 
Dhr. J Elbertse vraagt of bestuursleden van KBO-Unie worden betaald. 
Antwoord: Nee, dat zijn vrijwilligers. 
Mw. N Willems: Zijn er moeilijkheden over de K van KBO. Antwoord: Nee, 
over identiteit zijn geen problemen. Daar is tussen KBO en PCOB een grote 
overeenstemming. Hij lijkt er meer op dat enkele heren provincie-
bestuurders bang zijn voor hun positie op de bestuurszetel.  

c) Digitale communicatie: e-mailadressen, website. 
Graag actuele e-mailadressen aan de ledenadministratie doorgeven.  

d) …… Er zijn geen onderwerpen 
 

8. Rondvraag.  
Dhr. J van Gils meldt dat hij geen computer heeft. Antwoord: de communi-
catie door De Brug en de flyers blijft. Wat op de website staat en per e-mail 
wordt verstuurd staat ook op papier; de informatie is dus beschikbaar voor 
leden zonder computer. 

 
9.   Sluiting door de voorzitter om 14:52 uur onder dankzegging aan de leden 

voor ieders inbreng. 
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Het Activiteitenplan Kemp-Fonds - Verkorte versie  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In haar testament heeft een van de oud KBO-leden van onze afdeling bij testa-
ment bepaald dat een gedeelte van de erfenis aan onze vereniging wordt 
nagelaten. Het gaat hier om een bedrag van € 44.029,-- en het bestuur heeft ten 
aanzien van beheer en besteding het volgende activiteitenplan opgesteld. 
 
Naam 
Ter nagedachtenis aan de schenkster wordt deze nalatenschap  
het Kemp-Fonds genoemd. 
 
Uitgangspunt 
De nalatenschap wordt gezien als een financieel vermogen dat gebruikt dient te 
worden voor activiteiten die het reguliere jaarplan en bijbehorende begroting te 
boven gaan. Kort gezegd: de nalatenschap mag geen invloed hebben op het 
vastgestelde beleid van de afdeling als zou er geen nalatenschap zijn ontvangen. 
Algemeen financiële uitgangspunten 
F1. Het bedrag van de nalatenschap wordt gestort op een spaarrekening(en) die 

behoort bij de reguliere bankrekening van de KBO-afdeling. Op de balans is 
een post voorziening Kemp-Fonds opgenomen. Hierdoor is het mogelijk om 
jaarlijks duidelijkheid te hebben over de financiën van het fonds. 

F2. De looptijd van het Fonds wordt bepaald op 11 kalenderjaren. Dit houdt in dat 
vanaf het boekjaar 2020  tot  en  met  het  boekjaar  2030  jaarlijks  maximaal  
€ 4000,-- uit het fonds beschikbaar wordt gesteld ten behoeve van activiteiten. 

- 
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Op activiteiten gerichte uitgangspunten 
 

Hierbij onderscheiden we drie ‘soorten’ activiteiten: 
Algemene activiteiten 
A1. Het kapitaal wordt niet ingezet voor financiële ondersteuning van individuele 

personen. 
A2. De gelden komen ten goede aan de senioren in de afdelings-regio; daarbij 

wordt niet alleen gedacht aan de senioren die lid zijn van onze KBO-afdeling. 
A3. Er wordt gekozen voor activiteiten die bijdragen aan een samenbindend, 

gezond, actief en gelukkig leven van (de steeds ouder wordende) senioren. 
A4. Per kalenderjaar wordt een thema gekozen waaraan aandacht wordt 

besteed. De thema’s worden ontleend aan de vijf speerpunten die de KBO-
PCOB heeft ontwikkeld: wonen, welzijn / zorg, veiligheid, koopkracht, 
digitalisering en zingeving. 

A5. Bij de uitwerking van het thema en het organiseren van activiteiten wordt 
samengewerkt met andere organisaties binnen de gemeente, gecoördineerd 
door het Vrijwilligershuis-Nieuwegein. 

A6. Het jaarlijks thema wordt vermeld in het beleidsplan van het jaar waarin die 
activiteiten zijn gepland. 

 

Extra bijdrage aan reguliere activiteiten 
A7. Sommige van de reguliere activiteiten kunnen door een extra financiële 

bijdrage aantrekkelijker worden gemaakt.  
A8. Deze extra bijdrage komt het bedrag van € 1000,-- niet te boven. 
 

Speciale (meer)-jaren projecten 
A9. Een project dat het reguliere beleid te boven gaat.  

A10. Een dergelijk project wordt beschreven in het beleidsplan van de afdeling. 
 

Verantwoording 
V1. Als niet het hele bedrag van € 4000,-- per jaar wordt uitgegeven, vloeit het 

terug in het Kemp-Fonds. 
V2. Meer dan € 4000,- per jaar uitgeven kan alleen met instemming van de ALV. 
V3. Het financieel beleid wordt verantwoord in de jaarrekening van ieder jaar. 
V4. Als het Fonds op 1 januari 2031 een saldo heeft, doet het Afdelingsbestuur 

een voorstel aan de ALV over de besteding van dat saldo. 
 

De volledige versie van het Activiteitenplan Kemp-Fonds is verkrijgbaar bij de 
secretaris. 
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JAARVERSLAG 2019 - verkorte versie 
 

Algemeen 
Het verslagjaar 2019 voor onze afdeling een uitstekend jaar gebleken: 

• Het ledenbestand van de vereniging is wederom gegroeid, met 5,7 % ten 
opzichte van het vorige jaar. We hebben nu het hoogste ledenaantal in het 
bestaan van onze Afdeling bereikt. Ook zijn wij de grootste groeiende 
afdeling binnen de KBO provincie Utrecht; het overgrote deel van de 
afdelingen laat een (soms forse) terugloop zien. 

• Alle activiteiten zijn goed bezocht. De ontspanningsactiviteiten laten een 
wisselend beeld zien; de bingo’s worden beter bezocht dan muziekmiddagen. 

• In het bestuur zijn zich geen noemenswaardige wijzigingen. 

• De Nieuwsbrief is door de nieuwe hoofdredacteur, Ad Vos, op een grafisch 
vakkundige manier onder handen genomen. Dit jaar met meer kleurpagina’s.  

• De Afdeling is verrast met een substantieel bedrag uit de nalatenschap van 
een van de leden; zie paragraaf Financieel. 
 

Leden 
De Algemene Ledenvergadering (de ALV) is het hoogste orgaan binnen onze KBO-
afdeling. Tweemaal per jaar worden leden uitgenodigd voor een ALV, waarin het 
bestuur verslag doet van het gevoerde beleid, de voornemens bekend maakt en 
verantwoording aflegt over de (financiële) resultaten. Dit jaar zijn deze 
bijeenkomsten gehouden op 11 april met 40 aanwezigen en op 14 november met 
36 aanwezigen. Op 11 april is een voorstel tot statutenwijziging aangenomen. Op 
14 november heeft de ALV het Beleidsplan 2020 vastgesteld. 
Ledenaantal 
Na een daling van het ledenaantal in de periode 2011-2014, zien we in 2015 een 
eenmalige opleving. Na een daling in 2016 is weer een stijging van het aantal leden 
te zien. Het ledenaantal op 31 december 2019 (827 leden) is het hoogste in de 
geschiedenis van onze afdeling. 
Met de vorming van de gemeente Vijfheerenlanden op 1 januari 2019 zijn 7 leden 
uit Leerdam, Meerkerk en Schoonrewoerd toegetreden tot onze afdeling. 
 

Bestuurszaken 
 

Bestuurssamenstelling 
In 2019 heeft het Afdelingsbestuur vrijwel het hele jaar door in dezelfde samen-
stelling als in 2018 gewerkt. Harry Meerts is op 14 november 2019 teruggetreden 
wegens overschrijding van de statutair vastgelegde zittingstermijn. Hij is met 
onmiddellijke ingang benoemd tot bestuursadviseur. 
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Bestuursvergadering 
Het bestuur heeft 11 keer vergaderd met een vaste agenda. In gesprekken met enkele 
belastinghulpen (HUBA’s, op 8 januari) en enkele ouderenadviseurs (VOA’s, op 12 
februari) houdt het bestuur zich op de hoogte van ontwikkelingen in deze werk-
groepen. 
Van Bestuurlijk jaarplan naar Beleidsplan 
Het Afdelingsbestuur presenteert op 15 november 2018 het bestuurlijk jaarplan 2019. 
Daarin worden werkzaamheden aangekondigd die in de loop van het jaar door het 
bestuur worden uitgewerkt: 
 

• Samenwerking met andere organisaties, vooral tijdens het maandelijks 
provinciaal afdelingenoverleg. Binnen Nieuwegein wordt – onder coördinatie 
van het Vrijwilligershuis Nieuwegein – contact gelegd met andere instellingen 
en organisaties die werken met/voor senioren. 

• Belangenbehartiging: in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen 
hebben wij een vragenlijst aan de politieke partijen voorgelegd. 

• De secretaris heeft deelgenomen aan een bijeenkomst over de omgevings-
visie in Nieuwegein. De voorzitter en de secretaris hebben een gesprek 
gevoerd met dhr. Herman van Wiggen (nu wethouder te Montfoort). Hem 
werd om advies gevraagd hoe met de gemeente te communiceren om de 
belangen van senioren op een effectieve manier te behartigen. 

• Actualiseren van bestuursdocumenten: de secretaris heeft het bestuurlijk 
draaiboek verder geactualiseerd. 

• De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG): het bestuur zorgt 
ervoor dat binnen onze organisatie deze wetgeving wordt nageleefd. 

• Het aangekondigde bestuurlijk jaarplan 2020 wordt in september omgezet in 
een Beleidsplan 2020. De ALV van 14-11-2019 stelt dit beleidsplan vast. 

Onderscheidingen 
Het jaar 2019 is voor drie bestuursleden een bijzonder jaar gebleken: In januari kreeg 
Harry Meerts de Anna van Rijnpenning toegekend. Tijdens de lintjesregen in april 
kregen Angela Kok en Ad Driessen de versierselen van de Orde van Oranje-Nassau 
door burgemeester Frans Backhuijs opgespeld, van vanwege hun uitge-breide 
verdiensten op maatschappelijk terrein. 
Samenwerking op plaatselijk niveau 
Het gesprek met het Vrijwilligershuis-Nieuwegein eind 2018 krijgt in 2019 een vervolg 
door een samenkomst van circa 35 organisaties uit Nieuwegein die met/ voor senioren 
werken. Het levert een eerste kennismaking op en bekendheid met elkaars 
werkterrein, doelgroep en organisatie. In mei is een vervolggesprek geweest. Daar is 
het samenstellen van een zoekkaart / sociale kaart van Nieuwegein ter sprake 
gekomen. In 2020 hopen we dit verder uit te werken.  
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Communicatie 
Er zijn verschillende vormen van communicatie binnen onze vereniging: 

• De Nieuwsbrief van de afdeling Nieuwegein/Vianen.  
De vacature voor de functie eindredacteur is in januari/februari tijdelijk 
ingevuld door Ad Vos. Daarna volgde een definitieve benoeming. Uit de 
kwaliteit van onze Nieuwsbrief blijkt dat hij deze taak met zorg en aandacht 
uitvoert. Er zijn zes Nieuwsbrieven uitgebracht. Vanaf nummer 3 heeft dit 
communicatiemedium een eigen naam: ‘De Brug’. De naam (ingebracht door 
Ad Driessen) symboliseert de verbinding tussen de twee grote gebieden 
binnen onze afdeling: Nieuwegein en Vianen, nu onderdeel van Vijfheeren-
landen. Maar staat ook voor de verbinding tussen bestuur en leden, dat mede 
vorm krijgt door de nieuwsbrief. De full colour uitgave wordt ook op de 
website getoond. Door het drukwerk uit te besteden bij een andere drukker, 
wordt een substantieel bedrag aan kosten bespaard. 
Dit jaar zijn artikelen opgenomen geweest vanwege het 35-jarig jubileum met 
leuke wetenswaardigheden uit de historie van de afdeling, maar ook de 
geschiedenis van verschillende bruggen in onze regio, puzzels. 
Sinds oktober stuurt het bureausecretariaat van de KBO provincie Utrecht de 
nieuwsbrieven van de Utrechtse afdelingen door naar alle KBO-afdelingen 
binnen de provincie Utrecht. Op die manier zijn we op de hoogte van elkaars 
plannen, ideeën en ontwikkelingen. Ook De Brug wordt op deze wijze onder 
de afdelingen verspreid. Ook danken wij de adverteerders voor hun 
financiële ondersteuning. 

• Het landelijk KBO-blad ‘KBO-PCOB magazine’. Leden ontvangen dit blad tien 
keer per jaar. Een grote groep bezorgers in 32 rayons zorgt ervoor dat 
Nieuwsbrief/De Brug en Magazine bij de leden thuis worden bezorgd. Soms 
worden er ook losse flyers over activiteiten meegeleverd. 

• Veel leden weten ook dit jaar de servicelijn van onze afdeling te vinden. 
Angela Kok is de spin in dit telefonisch informatie-web. Ze lost zelf problemen 
op of verwijst naar de juiste persoon / instelling. 

• De website van onze Afdeling heeft het eerste volledig functionele jaar achter 
de rug. De webmaster, dhr. Henk Valkenet, houdt de informatie actueel, 
zodat u te allen tijde op de hoogte bent van de nieuwe ontwikkelingen, zowel 
binnen onze eigen afdeling als landelijk. Het aantal buttons is uitgebreid met 
ANBI (per december 2019 gewijzigd in: SBBI); zie paragraaf FINANCIEEL. 

• De website is te vinden op: www.kbonieuwegeinvianen.nl  
 

 

file:///D:/Documents/0%20KBO/0%20-%202018%20AV%20Nieuwsbrieven/0%20-%202018%20door%20AV%20gemaakte%20Nieuwsbrieven/2020%20Nieuwsbrieven/2020%20De%20Brug%203-2020/www.kbonieuwegeinvianen.nl
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Reizen en activiteiten 
 

• In 2019 is kerkelijk centrum De Rank, aan de Lupinestraat in Nieuwegein-zuid 
het vaste adres geworden waar onze afdeling veel van haar activiteiten 
organiseert. Hier volgt een chronologisch verslag van de activiteiten. 

• Een grote diversiteit aan ontspanningsactiviteiten wordt jaarlijks aan de 
leden aangeboden. Het aanbod van staat vermeld in een apart programma-
boekje. De (voorheen UVV-) vrijwilligers zijn ‘mee overgekomen’ en organi-
seren deze activiteiten als vanouds op vakkundige wijze. In het verslagjaar is 
tijdens een aantal overlegmomenten gesproken over en gewerkt aan een 
betere verhouding tussen de inkomsten en de uitgaven. Die zijn ten behoeve 
van het jaar 2020 meer in balans gebracht, zodat ook in en na 2020 deze 
ontspanningsactiviteiten kunnen worden voortgezet. 

• Het nieuwe jaar 2019 start op 4 januari met de Nieuwjaarsbijeenkomst met 
bingo, aangevuld met een quiz, samengesteld en gepresenteerd door dhr. Ad 
Driessen. 

• Op de vrijwilligersbijeenkomst op 14 maart worden de vrijwilligers door het 
bestuur bedankt voor enorme inzet. Alle vrijwilligers van onze vereniging: ook 
dit jaar heel erg bedankt voor jullie inzet en bijdrage aan een goed verloop 
van onze activiteiten!  

• De dagtochten naar Vanderklooster Mode in Boskoop (op 18 maart en 5 
november) zijn een groot succes. De bezoekers en de gastheer waren 
enthousiast. 

• Ook de Amstelcruise van 9 april kan zich verheugen in een grote belang-
stelling. 

• Na elke Algemene ledenvergadering wordt ook dit jaar een themamiddag 
georganiseerd. Op 11 april verzorgen de wethouders mw. Ellie Eggengoor en 
dhr. Hans Adriani een bijeenkomst over ontwikkelingen op het gebied van 
Wonen voor senioren in de gemeente Nieuwegein.  Op 15 november verzorgt 
dhr. Marcel Woudman een voordracht over de ontwikkelingen op gebied van 
zorgverzekering. De themamiddagen zijn ook voor niet-leden opengesteld. 

• De vakantiereis naar Het Landhuis in Oldenzaal (24 t/m 29 juni) is eveneens 
een groot succes en eigenlijk al zo goed als volgeboekt door reünisten van de 
vakantiereis van 2018. Na terechte opmerkingen van leden, is de toewijzing 
van plaatsen voor de vakantiereis 2020 aangepast. 

• Op 29 juni 2019 wordt het 35-jarig jubileum gevierd in zalencentrum ’t 
Veerhuis in Nieuwegein-Zuid. Zo’n 200 leden genieten van het optreden van 
de zang-/muziekgroep De Weduwen, afgewisseld met koffie en gebak en een 
drankje. Het levert veel enthousiaste reacties op. 
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• De wandelclub van onze afdeling verzamelt elke donderdagmiddag om 14:00 
uur bij Jack’s Grillhouse om van daaruit te gaan wandelen. 

• Op 24 september hebben senioren (waar onder leden van onze Afdeling) 
meegedaan aan de NOC/NSF ouderen-beweegdag. Er is een record gevestigd 
(meer dan 240 ouderen tegelijk in beweging). Op die dag heeft de KBO zich 
gepresenteerd op een informatiemarkt. 

• De IPad- /tabletcursus is dit jaar op een andere wijze georganiseerd: van een 
klassikale aanpak is nu gekozen voor het werken in kleinere groepen. 
Hierdoor is het mogelijk de individuele begeleiding van cursisten te 
vergroten. Ook kunnen nu meer specialistische onderwerpen worden 
behandeld, zoals foto’s bewerken, e-mailen en internetbankieren.  

• Op 12 december vindt de dagtocht naar de kerstmarkt in Antwerpen plaats. 
De trip is volledig volgeboekt met 51 leden. 

• Kerstactiviteiten: op 18 december vindt de sfeervolle kerstlunch in De Rank 
plaats (met zo’n 140 deelnemers). Sprekers zijn dominee mevrouw Anne-
Mieke van der Plaat en wethouder John van Engelen. Op 20 december 
gevolgd door de kerst-eucharistieviering in de Barbarakerk met een, 
tegenvallend, aantal van circa 60 kerkgangers. Pastoor Van der Vegt is de 
voorganger. 

 
Belastinghulp 
De HUBA’s hebben dit jaar hun werk zien toenemen. Hoewel de belastingdienst 
de aangifte al makkelijker maakt, zijn er toch veel leden (en niet-leden!) die 
dankbaar gebruik maken van de hulp bij het invullen van de aangifte 
inkomstenbelasting. 
Vrijwillige Ouderen Adviseurs (VOA’s) 
Senioren kunnen een beroep doen op de VOA’s als zij ondersteuning of advies 
wensen. De vier VOA’s van onze afdeling, die daarvoor een speciale opleiding 
hebben gevolgd, kunnen in de loop van het jaar verschillende leden (in de regio) 
helpen. Soms is een kort gesprek voldoende, soms gaat een VOA vaker bij een 
cliënt langs. De hulpvragen betreffen zorg, verzekeringskwesties, veiligheid in en 
om het huis en vragen over de administratie.  
 
Landelijke en provinciale ontwikkelingen 
Het landelijk bureau van KBO-PCOB is verhuisd van de Europlaan in Utrecht naar 
de Ravenswade in Nieuwegein.  
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Afdelingenoverleg 
 

Vertegenwoordigers (veelal de voorzitters) van de KBO-afdelingen in de provincie 
Utrecht komen 12x per jaar bijeen voor een Afdelingenoverleg. Hier worden 
ontwikkelingen op landelijk, provinciaal en plaatselijk niveau met elkaar gedeeld. 
Veel aandacht is besteed aan de ontwikkelingen binnen de Unie KBO. Mede op 
initiatief van onze afdeling is in februari / maart een petitie gestuurd naar alle KBO-
afdelingen in het land om hen op de hoogte te brengen van onze bezorgdheid over 
de toekomst van de Unie en het vernieuwingsproces binnen KBO-PCOB.  
Initiatief Dag van de Afdelingen 
Vanuit onze afdeling wordt het initiatief genomen om eenmaal per jaar de 
afdelingen bijeen te laten komen om informatie uit te wisselen, scholings-
activiteiten efficiënter te organiseren, elkaar beter te leren kennen. Het 
provinciebestuur omarmt dit initiatief dat in het jaar 2020 verder zal worden 
uitgewerkt. 
 
Financieel 
 

• Nalatenschap: Op 19 januari 2019 ontving onze afdeling een bericht van 
notaris van Heesen die meedeelde dat onze vereniging werd gemeld als een van 
de vijf partijen die deelden in de nalatenschap van mw. M.T. Kemp. Na de 
afwikkeling van de hiervan en het opstellen van de akte werd duidelijk dat wij een 
bedrag van € 44.029,-- tegemoet konden zien. 
Het Afdelingsbestuur heeft zich in het laatste kwartaal gebogen over de vraag op 
welke wijze wij dit grote bedrag zullen inzetten. In de eerste ALV van 2020 zal een 
activiteitenplan voor het Kemp-fonds, zoals het wordt genoemd, worden aange-
boden. Eén belangrijk uitgangspunt is dat dit fonds apart in de reguliere jaar-
rekening zal worden beheerd. 

• Aanvraag ANBI-beschikking 
Het Afdelingsbestuur heeft zich beijverd om bij de Belastingdienst een zgn. ANBI* 
-beschikking te verkrijgen. * = ANBI > Algemeen Nut Beogende Instelling  
Hiertoe was een aanpassing van de statuten noodzakelijk. Dit is in de loop van het 
jaar geregeld. Aan het einde van het jaar beslist de Belastingdienst de gevraagde 
beschikking niet af te geven. Een bezwaar wordt niet gehonoreerd. 
We kunnen nu wel aanspraak maken op de zogenaamde SBBI**-status. 
** = SBBI > Sociaal Belang Behartigende Instelling 
Jaarrekening 2019 
Uit de jaarrekening 2019 blijkt dat we in financieel opzicht het jaar goed kunnen 
afsluiten met een positief saldo. Het positieve resultaat wordt beïnvloed door de 
storting van het bedrag van de nalatenschap (zie hiervoor).  
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Na aftrek van dit bedrag is het reguliere positieve resultaat € 2.789,00. De 
financiële positie van onze vereniging is gezond. Een woord van dank aan de 
penningmeester, dhr. Jan Veenendaal, is op zijn plaats. De Balans per 31 
december 2019 en de Winst- en Verliesrekening (Staat van Baten en Lasten) 2019 
staan op de volgende bladzijden. 
 
Vanaf 1 januari 2018 heeft de KBO de ontspanningsactiviteiten van de UVV 
overgenomen. De UVV heeft daartoe een financiële bijdrage aan de KBO 
overgemaakt. Daardoor en door een gift van € 500,-- van mevrouw P. te 
Nieuwegein, zijn de activiteiten ook in 2019 mogelijk gemaakt. Namens de leden 
bedankt het Afdelingsbestuur mevrouw P. opnieuw zeer voor deze geste. 
Bij de gemeente Nieuwegein is subsidie aangevraagd en verkregen voor het 
organiseren van de beide themamiddagen en het geven van IPad- en Tablet-
cursussen.  
Tijdens de ALV van 14 november 2019 is de begroting 2020 volgens het voorstel 
van het Afdelingsbestuur vastgesteld. 
 
Het blijft van belang dat leden die zich willen afmelden dit voor 1 december 
moeten doen. Hiermee voorkomen we dat we geen contributie ontvangen, terwijl 
we wel worden aangeslagen voor de (eerste) provinciale afdracht. 
 
Automatische incasso 
De inning van de contributie gaat een stuk eenvoudiger, en goedkoper, als dit 
geschiedt door middel van automatische incasso. Circa honderd leden zullen in 
2020 een factuur thuisgestuurd krijgen. Om de kosten van het uitprinten van de 
facturen en het verzenden daarvan te bekostigen, geldt vanaf 1 januari 2019 een 
toeslag van € 1,50 administratiekosten per verzonden factuur. 
 
Het conceptjaarverslag is op 21 februari 2020 door het Afdelingsbestuur 
goedgekeurd. 
 
Het afdelingsbestuur dankt de leden voor 
het door hen gestelde vertrouwen en alle 
vrijwilligers voor al het voortreffelijk gele-
verde werk. 
 

 
H.L.M. [Henk] Valkenet, Secretaris KBO-afd. 
Nieuwegein/Vianen.   
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BELEIDSPLAN 2021 – verkorte uitgave 

Het beleidsplan 2021 is in grote lijnen hetzelfde als het plan van 2020. Dat 

kon onder invloed van de covid-19 maatregelen voor een flink deel niet 

worden uitgevoerd. Of de (beperkende) maatregelen ook in 2021 gelden, 

is op dit moment niet duidelijk. 

 

Het beleidsplan 2021 bevat 9 hoofdstukken.  
 

Samenwerking:  

· Binnen de provincie Utrecht hebben we contact met andere Afdelingen. 
Door het uitwisselen van de nieuwsbrieven blijven we ook op de hoogte 
van elkaars activiteiten en kunnen we nieuwe ideeën opdoen.  

·  Een tweede Dag van de Afdelingen hangt mede af van de evaluatie van 
deze bijeenkomst op 6 oktober 2020. 

·  Ontwikkelingen over de (samenwerking) KBO-PCOB in den lande en bij 
andere provinciale Bondsbesturen volgen we op de voet. 

· Op plaatselijk niveau zoeken we samenwerking met andere plaatselijke 
instanties en instellingen ten behoeve van senioren. 
 

Communicatie: 

·  Contact met de leden wordt onderhouden door nieuwsbrief De Brug en 
d.m.v. de website. Die wordt zo actueel mogelijk gehouden. 

·  We breiden de communicatie door het versturen van e-mails uit. Leden 
wordt gevraagd hun actuele e-mailadres door te geven.  
 

Activiteiten: 
·  De activiteiten, in 2019 overgenomen van de voormalige UVV, zijn 

opgenomen in het activiteitenplan van onze KBO-afdeling. De manier 
van communiceren naar de betrokkenen (in 2020 door middel van een 
apart boekje) wordt opnieuw bekeken en zo nodig aangepast. 

· Voor dit jaar wordt een actieplan Kemp Fonds opgesteld. Het bestuur 
doet een voorstel voor de besteding van het bedrag van 2021 en legt dit 
voor aan de ALV. 

·   We onderzoeken dit jaar of een mogelijk zomerprogramma wenselijk is. 
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· Belangenbehartiging:  
We zetten de samenwerking met andere (senioren)-organisaties 
binnen Nieuwegein voort; zulks onder de paraplu van het Vrijwilligers-
huis Nieuwegein.  
Daarnaast is in 2019 een begin gemaakt met overleg met de gemeente 
Nieuwegein. Dat overleg willen we uitbreiden en verdiepen. Ook zullen 
we contact leggen met de gemeente Vijfheerenlanden om te zien of 
ook daar een structureel overleg kan ontstaan.  
Mogelijke concrete acties die hier uit voortvloeien worden uitgewerkt 
in overleg en samen met de eerdergenoemde andere (senioren)-
organisaties. 
Met name op het gebied van vergroting van de saamhorigheid (de 
bestrijding van eenzaamheid) voeren we overleg om te onderzoeken op 
welke wijze wij daadwerkelijk tot actie(s) kunnen overgaan. 
 

· Jubileum (40-; 50-jarig bestaan):  
We beginnen alvast met het verzamelen van ideeën voor deze 
festiviteiten in 2024/2025 en 2034/2035) 
 

· Financieel:  
Naast de gewone financiële zaken (begroting, jaarrekening en maande-
lijkse budgetoverzichten) wordt in 2021 ook gewerkt aan een financiële 
paragraaf over het Kemp Fonds. 
Leden worden dringend gevraagd de contributie per automatische 
incasso te voldoen. 
 

Bestuurszaken:  

· Het Huishoudelijk reglement zal worden geëvalueerd en waar nodig 
aangepast.  

· Het bestuursdraaiboek Van A tot Z (verzameling documenten t.b.v. 
bestuur) wordt actueel gehouden.  
De bestuursleden AM [Ad] Driessen en HLM [Henk] Valkenet gaan op 
voor hun tweede termijn als bestuurslid van onze afdeling. 

·  Bestuursleden en leden van werkgroepen nemen naar eigen inzicht 
deel aan bijeenkomsten om kennis en vaardigheden bij te houden dan 
wel te vergroten. 
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· AVG (privacyregelgeving):  
Wij zien toe op naleving van de wet- en regelgeving.  
Het overnemen van teksten en foto’s van anderen is eveneens aan 
strikte regels (naast privacy ook copyright) gebonden. 
 

· Beleidsplan 2022: 
Vanaf de zomervakantie 2021 beginnen we met opstellen van concept. 
Na goedkeuring door het Afdelingsbestuur wordt het eind 2021 aan de 
ALV voorgelegd. 
 

 
 
Dit Beleidsplan 2021 is goedgekeurd door het bestuur op 11 augustus 2020.  



24     -     De Brugwachter - speciale editie ALGEMENE LEDENVERGADERING        
 

 



De Brug is een uitgave van de                afd. Nieuwegein/Vianen 
 

Bestuur en medewerkers: 
  

Voorzitter: 
 : Ad Driessen  
 : 030 - 606 55 30 

📧 : a3ssen51@gmail.com  
 

Penningmeester: 
 : Jan Veenendaal 
 : 030 - 604 53 53 

📧 : j.veenendaal46@gmail.com 
 

Bankrek.nr. van de penningmeester: 
NL94 INGB 0005 8562 55  
t.b.v. KBO afd. Nieuwegein 
 

Reis-activiteitencommissie: 
 : Coördinator, Harry Meerts 
 : 030 - 605 67 78  

📧 : harrymeerts@ziggo.nl 
 : Angela Kok 
 : 030 - 606 39 65 

📧 : angelakok@casema.nl 
 : Ad Vos 
 : 030 - 604 604 7 

📧 : advos@casema.nl 
 

Bestuursadviseur/financiën 
 : Harry Meerts 
 

Redactie Nieuwsbrief: 
 : Ad Driessen   
 : Jan Veenendaal 
 : Ad Vos 
 

(Eind) redactie/vormgeving Nieuwsbrief: 
 : Ad Vos 
 

Lief en Leed: 
 : Bets Veenendaal 
 : 030 - 604 53 53 

Secretaris: 
 : Henk Valkenet 
 : Elandweide 109, 3437 CP  Nieuwegein 

 : 06 - 21 98 94 89  

📧 : secretaris.kbo.nv@gmail.com ◄NIEUW   
 

Ledenadministratie: 
 : Ad Vos 
 : Matkopsingel 17, 3435 BW  N’gein 
 :  030 - 604 604 7 
 : 06 - 39 78 48 84 

📧 : advos@casema.nl 
 

Servicelijn: 
 : Angela Kok 
 : 030 - 606 39 65 

📧 : angelakok@casema.nl 
 

Coördinator belastinghulp: 
 :  Chester Molleman 
 : 030 - 605 42 72 
 

Rijbewijskeuring landelijk afsprakenburo: 
 : 036 - 720 09 11 
Zelf een datum reserveren kan via de site: 
www.rijbewijskeuringsarts.nl 
 

Coördinator tabletcursussen: 
 : Bert Baars  
 : 030 - 605 41 12 
 

Tablet coaches: * alleen Apple apparaten 

 : Bert Collewijn     :  06 - 13 01 66 80  
 : Ad Driessen        :  030 - 606 55 30 
 : Eric Jochems *     :  06 - 53 22 79 25 
 : Corrie Poirters     :  030 - 601 40 20 
 : Jan Veenendaal   :  030 - 604 53 53 
 : Ad Vos               :  030 - 604 604 7 

 

KBO, de grootste seniorenorganisatie van Nederland 
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Brugwachter Verspeek bedient de draaisleutel van de oude Rijnhuizer-
draaibrug te Jutphaas. 
 
Foto uit: Nieuwegein, uitgave gemeente Nieuwegein, circa 1975. 
 

 

KBO afdeling Nieuwegein/Vianen 
Nieuwegein/Vianen 


