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KBO afd. Nieuwegein/Vianen

De KBO-afdeling Nieuwegein/Vianen is een belangenvereniging van zo’n 850 senioren in
de leeftijd tussen 53 en 99 jaar. Zij zijn voor het grootste deel woonachtig in Nieuwegein
en Vianen. De vereniging stelt zich ten doel de belangen van alle ouderen op het gebied
van welzijn te behartigen en de zelfwerkzaamheid en zelfredzaamheid van ouderen als
individu en als groep te bevorderen.
INLEIDING
Door toegenomen welvaart, verbeterde werkomstandigheden en kwalitatief hoge
zorgstandaard is de levensverwachting van de mens (in Nederland) toegenomen. Dat
gegeven heeft grote gevolgen, zowel voor de individuele persoon als voor de maatschappij
als geheel:
- Mensen zijn langer actief.
- Mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven.
- Senioren vinden steeds meer en makkelijker hun weg met behulp van digitale en
sociale media.
- De vraag om (medische) zorg aan senioren zal toenemen.
- De betaalbaarheid van het stelsel van oudedagvoorziening (AOW – pensioen) staat
onder druk.
De overheid onderkent deze gevolgen en neemt maatregelen (of ontwikkelt beleid om in de
toekomst maatregelen te nemen) om deze ontwikkelingen beheersbaar en betaalbaar te
maken en te houden. Dat mening van ouderen gehoord wordt bij het maken van
overheidsbeleid, is van groot belang. Op landelijk niveau werken twee ouderenbonden, KBO
en PCOB, al sinds 23 januari 2017 samen onder de naam KBO-PCOB. Men streeft ernaar te
komen tot één organisatie met gezamenlijk beleid, die de ouderenbelangen bij de regering
ter sprake brengt.
Ook in onze Afdeling merken we deze veranderingen. Zo bestaat er een toenemende vraag
aan woningen die geschikt zijn voor een langer verblijf thuis, werken senioren langer door,
zijn zij daarna ook actief (maken reizen, doen vrijwilligerswerk) en laten zij zich uitgebreid
informeren over een veelheid aan onderwerpen.
Ook bestuurlijk volgt onze vereniging de landelijke trend. In het laatste kwartaal van dit
verslagjaar heeft onze Afdeling het initiatief genomen om in de Nieuwegein in contact te
komen met alle groeperingen en instellingen die werken met en/of voor ouderen. In 2019
zal dit initiatief verder worden uitgewerkt. Daarnaast werken we op verschillende terreinen
samen met zusterorganisaties in omliggende gemeentes, onder meer tijdens het
zogenoemde afdelingsoverleg bij de provinciale KBO-bond.
Zowel op landelijk, provinciaal en lokaal niveau wordt aan de vragen en de behoeften van
senioren steeds meer en beter gehoor gegeven. Ook onze Afdeling zal zich blijven inspannen
om de belangen van ouderen op een goede manier te behartigen.
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ALGEMEEN
Het verslagjaar 2018 voor onze afdeling een uitstekend jaar gebleken:
• het ledenbestand van de vereniging is buiten de verwachting gegroeid, met maar
liefst 10,1 %. We hebben nu - voor zover we kunnen nagaan - het hoogste
ledenaantal in het bestaan van onze Afdeling bereikt.
• Het overgrote deel van de activiteiten is goed bezocht. Het activiteitenaanbod is dit
jaar flink uitgebreid door het overnemen van de ontspanningsactiviteiten van de
voormalige UVV.
• Een belangrijke gebeurtenis op communicatief gebied is het online-gaan van de
nieuwe website www.kbonieuwegeinvianen.nl
• In het bestuur van de Afdeling hebben zich geen wijzigingen voorgedaan.
• De Nieuwsbrief is door de nieuwe hoofdredacteur, Ad Vos, op een grafisch
vakkundige manier onder handen genomen. Dit jaar met nog meer pagina’s in kleur.
LEDEN
De Algemene Ledenvergadering (de ALV) is het hoogste orgaan binnen onze KBO-afdeling.
Twee maal per jaar worden leden uitgenodigd voor een ALV, waarin het bestuur verslag doet
van het gevoerde beleid, de beleidsvoornemens bekend maakt en verantwoording aflegt
over de (financiële) resultaten. Dit jaar zijn deze bijeenkomsten gehouden op 12 april met 39
aanwezigen en op 15 november met 49 aanwezigen.
Ledenaantal
De grafiek hieronder laat het verloop van het ledenaantal zien in de periode 2012-2018.
Sinds 2014 is een stijging van het aantal leden te zien.

Ledenaantal op 31 december
900
850
800
750
700
650
600
1

2

2012

2013

3

2014

4

5

6

7

2015

2016

2017

2018

Aan de hand van de gegevens die onze ledenadministrateur Ad Vos heeft aangeleverd,
kunnen we de balans van dit verslagjaar opmaken. In het verslagjaar zijn er 124 nieuwe
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leden bijgekomen. Helaas moeten we 21 leden uitschrijven wegens overlijden. Na
verwerking van andere mutaties bestaat onze afdeling op 31 december 2018 uit 849 leden.

BESTUURSZAKEN
Bestuurssamenstelling
In 2018 heeft het Afdelingsbestuur het hele jaar door in dezelfde samenstelling gewerkt:
• Voorzitter dhr. Ad Driessen
• Secretaris dhr. Henk Valkenet
• Penningmeester dhr. Jan Veenendaal
• Overige bestuursleden mw. Angela Kok, Harry Meerts en Ad Vos
Het nieuwe jaar ging van start met een vacature voor de functie eindredacteur. Die is in
januari/februari tijdelijk ingevuld door Ad Vos. Daarna is hij benoemd tot eindredacteur. Uit
de kwaliteit van onze Nieuwsbrief blijkt dat hij deze taak met zorg en aandacht uitvoert.
Het bestuur heeft 11 keer vergaderd met een vaste agenda. Vaste bespreekpunten zijn:
financiën, reis- en activiteitcommissie, KBO digitaal en het functioneren van verschillende
werkgroepen.
Bestuurlijk jaarplan
Het Afdelingsbestuur presenteert op 12 april het bestuurlijk jaarplan 2018. Daarin worden
werkzaamheden aangekondigd die in de loop van het jaar worden uitgewerkt:
• Samenwerking met andere organisaties: speerpunt is de samenwerking met PCOBafdeling Nieuwegein/IJsselstein. De ledenraad van deze vereniging ziet de
samenwerking met de KBO niet zitten en kiest voor opheffing van de PCOB-afdeling
per 1 januari 2019.
• Communicatie: zie de paragraaf communicatie)
• Activiteiten: zie de paragraafhoofdstuk reizen en activiteiten
• Belangenbehartiging: in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen hebben wij
een vragenlijst aan de politieke partijen voorgelegd. Met de uitkomsten hiervan gaan
wij in 2019 de politiek (in Nieuwegein) bevragen op het omzetten van woorden in
daden.
• Actualiseren van bestuursdocumenten: de secretaris is begonnen met het
actualiseren van diverse documenten (zoals taak-functiebeschrijvingen).
• De invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG): het
bestuur heeft een protocol samengesteld en zorgt ervoor dat binnen onze
organisatie deze wetgeving wordt nageleefd.
Het bestuur heeft een eerste stap gezet om de samenwerking met andere organisaties die
zich bezighouden met ouderenzorg te intensiveren. In samenwerking met het
VrijwilligersHuis Nieuwegein bereidt zij een kennismakingsbijeenkomst in 2019 voor.
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COMMUNICATIE
Er zijn verschillende vormen van communicatie binnen onze vereniging:
De Nieuwsbrief van de afdeling Nieuwegein/Vianen. Er zijn dit jaar zes Nieuwsbrieven
uitgebracht die door de hoofdredacteur dhr. Ad Vos zeer professioneel zijn samengesteld.
De Nieuwsbrief gestoken in een kleurige omslag. De full colour uitgave wordt op de website
getoond; de leden ontvangen het exemplaar met alleen de gekleurde kaft.
Voor het eerst wordt er in enkele nieuwsbrieven een puzzel opgenomen.
Het landelijk KBO blad “KBO-PCOB magazine”. Leden ontvangen dit blad tien keer per jaar.
In 2018 is nog sprake van een apart KBO c.q. PCOB -katern in het Magazine; vanaf 2019 is er
geen apart katern meer.
Een grote groep bezorgers in 32 rayons zorgt ervoor dat Nieuwsbrief en Magazine bij de
leden thuis wordt 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 en lost zelf problemen op of legt dit neer bij de juiste
persoon.
Op 1 november 2018 is de website van onze Afdeling weer functioneel. 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 webadres is:
www.kbonieuwegeinvianen.nl
REIZEN EN ACTIVITEITEN
Een grote variatie aan activiteiten wordt jaarlijks aan de leden aangeboden. Vanaf 1 januari
neemt onze Afdeling de ontspanningsactiviteiten van het voormalig UVV over. De UVVvrijwilligers zijn ‘mee overgekomen’ en organiseren als vanouds op vakkundige wijze deze
activiteiten.
Het nieuwe jaar start met de Nieuwjaarsbingo, aangevuld met een ZZ-quiz door dhr. Ad
Driessen.
De dagtochten naar VanderKlooster in Boskoop (6 maart, 3 april en 23 oktober) zijn een
groot succes. De dagtochten naar Yakult en naar de Joodse wijk in Antwerpen worden
afgelast wegens te weinig belangstelling. De dagtocht naar het Klok- en Peelmuseum in
Asten (30 oktober) gaat wel door. De vakantiereis naar Valkenburg a/d Geul(25 t/m 30 juni)
is eveneens een groot succes. Bij de reünie van deze groep in oktober blijkt dat zij het
onderling ook goed kunnen vinden. Zij willen graag de vakantietrip van 2019 meemaken.
Na elke Algemene ledenvergadering wordt ook dit jaar een themamiddag georganiseerd. Op
12 april verzorgt dhr. Frans Brinkman (KBO-provincie Utrecht) een bijeenkomst over
veiligheid in en om het huis. Op 15 november verzorgt mw. Marieke Henselmans een
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bijeenkomst over het thema ‘Vrolijk besparen”. De themamiddagen zijn ook voor niet-leden
opengesteld.
De wandelclub van onze afdeling verzamelt elke donderdagmiddag om 14:00 uur bij Jack’s
Grillhouse.
De IPad- /tabletcursus is volledig volgeboekt en voorziet in een groeiende behoefte van
ouderen om ook de moderne sociale media te kunnen gebruiken.
Op 18 december vindt de kerstlunch in De Rank plaats (met zo’n 120 deelnemers) op
20 december gevolgd door de kerst-eucharistieviering in de Nicolaaskerk met ruim 100
kerkgangers. Bij beide gelegenheden is pastoor Van der Vegt aanwezig.
Op de vrijwilligersbijeenkomst op 15 maart in De Bron worden de vrijwilligers door het
bestuur bedankt voor enorme inzet. Zonder hun aandeel kunnen de activiteiten geen
doorgang vinden en de bladen (Nieuwsbrief/Magazine) niet bezorgd.
Alle vrijwilligers van onze vereniging, ook dit jaar heel erg bedankt voor jullie inzet en
bijdrage aan een goed verloop van onze activiteiten!
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 indien zij advies of ondersteuning wensen.
De vier VOA’s van onze afdeling, die daarvoor een speciale opleiding hebben gevolgd,
kunnen in de loop van het jaar een 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.
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FINANCIEEL JAARVERSLAG
Uit de jaarrekening 2018 blijkt dat we een ook in financieel opzicht het jaar goed kunnen afsluiten
met een positief saldo. De financiële positie van onze vereniging is gezond. Een woord van dank voor
de penningmeester, dhr. Jan Veenendaal, is op zijn plaats.
Vanaf 1 januari 2018 heeft de KBO de ontspanningsactiviteiten van de UVV overgenomen. De UVV
heeft daartoe een financiële bijdrage aan de KBO overgemaakt om dit mogelijk te maken. Daarnaast
ontvangt onze afdeling een gift van € 500,-- van mevrouw P. te Nieuwegein. Dit bedrag wordt
toegevoegd aan de bestemmingsreserve voor de ontspanningsactiviteiten. Namens de leden bedankt
het Afdelingsbestuur mevrouw P. zeer voor deze geste.
Bij de gemeente Nieuwegein is subsidie aangevraagd en verkregen voor het organiseren van de beide
themamiddagen en de aanschaf van een geluidsinstallatie met microfoon. Die installatie is
aangeschaft en bewijst goede diensten tijdens de verschillende activiteiten.
Tijdens de ALV van 15 november 2018 is de begroting 2019 volgens het voorstel van het
Afdelingsbestuur vastgesteld.
Automatische incasso
De inning van de contributie gaat een stuk eenvoudiger, en goedkoper, als dit geschiedt door middel
van automatische incasso. Het bestuur heeft zich ingespannen om het aantal leden dat op deze
manier de contributie betaalt te vergroten. Het resultaat van deze inspanning viel wat tegen. Nog
ruim honderd leden zullen in het nieuwe jaar 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 per verzonden factuur.

Uit de jaarrekening 2018 zijn pagina 2 (de balans op 31 december 2018) en pagina 3 (de staat van
baten en lasten 2018) hierna opgenomen. Geïnteresseerden die de volledige jaarrekening willen
inzien, worden gevraagd contact op te nemen met de penningmeester van onze vereniging.
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KBO afdeling Nieuwegein/Vianen

Jaarrekening 2018

Balans per 31 december

2018

2017

€

€

271

414

b) Liquide middelen

40.797

25.843

Totaal activa

41.068

26.257

€

€

6.066

6.066

d) Bestemmingsreserves

24.987

14.630

e) Overlopende passiva

10.015

5.561

Totaal passiva

41.068

26.257

ACTIVA
a) Overlopende activa

PASSIVA
c) Eigen vermogen
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KBO afdeling Nieuwegein/Vianen
Jaarrekening 2018
Staat van baten en lasten
BATEN
8002
8040
8045
8200
8400
8500
8600

Contributies
Ov.activiteiten (reiscomm
e.d.)
Ontspanningsactiviteiten
Bingo/verloting
Advertenties
Rente
Gemeente Nieuwegein*

8700

Overige baten

1

2

3

4

rekening

begroting

saldo

rekening

2018

2018

1 minus 2

2017

€

€

€

€

22.223

21.600

623

21.690

32.598
17.546
175
983
0
2.480

35.500
0
200
800
0
2.500

-2.902
17.546
-25
183
0
-20

33.474
0
228
773
0
1.983

497

250

247

262

Totaal baten

76.502

60.850

15.652

58.410

LASTEN
4000
4010
4020
4030
4040
4050
4055
4060
4070
4110
5000
5005
5009
5010
5020
5025
5030

175
476
289
4.185
0
1.432
0
397
268
11.159
314
78
0
2.480
1.265
113
150

500
500
300
4.000
200
1.500
200
400
300
11.800
550
100
0
2.500
1.100
500
100

-325
-24
-11
185
-200
-68
-200
-3
-32
-641
-236
-22
0
-20
165
-387
50

150
341
230
3.976
0
1.527
45
250
257
10.567
381
86
0
1.983
1.062
589
137

33.271
17.546
500
300

35.000
0
500
300

-1.729
17.546
0
0

30.735
0
500
300

334

500

-166

278

74.732

60.850

13.882

53.394

1.770

0

1.770

5.016

5040
5045
6001
6005

Telefoon-/portokosten
Bureaukosten
Bankkosten
Drukwerk/Nieuwsbrieven
Ledenwerving
Bestuurs-/vergaderkosten
Kosten samenw. Lekstroom
Attentiefonds
Reiskostenvergoedingen
Afd. Unie KBO/Prov.
Nieuwjaarsbijeenkomst
Bingo/verloting
ALV
Themadagen*
Vrijw.bijeenkomsten
Kosten vrijwilligers
Kerstviering
Ov.activiteiten (reiscomm
e.d.)
Ontspanningsactiviteiten
Reserv. overige activiteiten
Reserv. Lustrumvieringen

6010

Kosten onvoorzien

Totaal lasten
RESULTAAT

*2018 subsidie en verantwoording door de KBO en de PCOB.
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Het afdelingsbestuur dankt de leden voor het door hen gestelde vertrouwen en alle
vrijwilligers voor al het voortreffelijk geleverde werk.

H.L.M. [Henk] Valkenet
Secretaris KBO-afd. Nieuwegein/Vianen
Nieuwegein, 12 februari 2019
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