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KBO afd. Nieuwegein/Vianen

De KBO-afdeling Nieuwegein/Vianen is een belangenvereniging van zo’n 830 senioren in de leeftijd
tussen 55 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. Het streven om te komen tot één sterke seniorenorganisatie heeft
in het verslagjaar fikse vertraging opgelopen. Er is zelfs sprake van een zogenoemd tweesporenbeleid. In samenwerking met de KBO-afdeling Soest/Soesterberg heeft onze afdeling een petitie
opgesteld en naar KBO-afdelingen in het hele land gestuurd in een poging om duidelijkheid te
creëren. In 2020 zal moeten blijken of deze duidelijkheid wordt geboden.
Ook in onze Afdelingsregio merken we dat senioren een toenemende behoefte hebben aan
woningen die geschikt zijn voor een langer verblijf thuis. Stagnatie in de bouw (onder meer door de
stikstofcrisis) zorgt niet voor een spoedige oplossing van dit vraagstuk. Daarnaast werken senioren
langer door en zijn zij daarna ook langer actief (maken reizen, doen vrijwilligerswerk) en laten zij zich
uitgebreid informeren over een veelheid aan onderwerpen.
Ook bestuurlijk volgt onze vereniging de ontwikkelingen op de voet. Ons initiatief om binnen
Nieuwegein in contact te komen met alle groeperingen en instellingen die werken met en/of voor
ouderen heeft geleid tot een eerste bijeenkomst. In 2020 zal dit initiatief verder worden uitgewerkt.
Daarnaast werken we op verschillende terreinen samen met zusterorganisaties in omliggende
gemeentes, onder meer tijdens het zogenoemde afdelingenoverleg bij de KBO provincie Utrecht.
Onze Afdeling zal zich blijven inspannen om de belangen van ouderen op een goede manier te
behartigen.
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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.
Tevens 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 wat wisselend
beeld zien; bingo-middagen worden beter bezocht dan muziekmiddagen.
• In het bestuur van de Afdeling hebben zich geen noemenswaardige 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.
• De Afdeling is verrast met een substantieel bedrag uit de nalatenschap van een van de leden.
Er wordt een plan opgesteld op welke wijze het bestuur dit bedrage wil besteden. (zie verder
paragraaf Financieel)

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 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
Om een eensluidend beeld te krijgen van het verloop van het ledenaantal van onze vereniging,
baseren we ons op de cijfers die de provinciale KBO-bond aan het ledenadministratiesysteem
KBOLeden ontleent. De hierna volgende grafiek laat het verloop van het ledenaantal zien op de
peildatum 31 december in de periode 2011-2019. Na een daling van het ledenaantal in de periode
2011-2015, zien we in 2015 een eenmalige opleving. Sinds 2016 is 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.
* = Dit is het aantal op 1 januari 2020. Voor de duidelijkheid van de grafiek is de datum 31 december
2019 aangehouden.

Met de vorming van de gemeente Vijfheerenlanden op 1 januari 2019 zijn 7 leden uit Leerdam,
Meerkerk en Schoonrewoerd toegetreden tot onze afdeling.
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BESTUURSZAKEN
Bestuurssamenstelling
In 2019 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, Ad Vos en Harry Meerts. Laatstgenoemde is op 14
november 2019 teruggetreden wegens overschrijding van de statutair vastgelegde
zittingstermijn. Hij is met onmiddellijke ingang benoemd tot bestuursadviseur en wordt
tijdens de ALV van november 2020 voorgedragen voor een (voormalige) bestuursfunctie, dan
weer voor 1e termijn.
Bestuursvergadering
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. 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 werkgroepen.
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.
• 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.
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De secretaris heeft deelgenomen aan een bijeenkomst over de omgevingsvisie 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 (raad, College van B&W) 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 november 2019 heeft dit beleidsplan vastgesteld.

Onderscheidingen
Het jaar 2019 is voor drie bestuursleden een bijzonder jaar gebleken: In januari kreeg Harry Meerts
de Anna van Rijnpenning toegekend. Tijdens de zogenoemde lintjesregen in april kregen Angela Kok
en Ad Driessen de versierelen van de Orde van Oranje Nassau opgespeld. Allen kregen deze
onderscheidingen uit handen van burgemeester Frans Backhuijs vanwege hun uitgebreide
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 zo’n 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.

COMMUNICATIE
Er zijn verschillende vormen van communicatie binnen onze vereniging:
➢ De Nieuwsbrief van de afdeling Nieuwegein/Vianen.
Het nieuwe jaar 2019 ging van start met een vacature voor de functie eindredacteur. Die is in
januari/februari tijdelijk ingevuld door Ad Vos. Daarna is hij definitief benoemd tot eindredacteur. Uit
de kwaliteit van onze Nieuwsbrief blijkt dat hij deze taak met zorg en aandacht uitvoert.
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 Vijfheerenlanden. Maar ook de verbinding tussen bestuur en leden,
dat mede vorm krijgt door de nieuwsbrief.
Ook dit jaar zijn zes Nieuwsbrieven uitgebracht die door de hoofdredacteur dhr. Ad Vos zeer
professioneel zijn samengesteld. De Nieuwsbrief is gestoken in een kleurige omslag. De full colour
uitgave wordt op de website getoond; de leden ontvangen het papieren exemplaar met alleen de
gekleurde kaft. Het laatste nummer van dit jaar is wel in fullcolour onder de leden verspreid. Door
het drukwerk uit te besteden bij een andere drukker, wordt een substantieel bedrag aan drukkosten
bespaard.
Dit jaar zijn artikelen opgenomen geweest vanwege het 35-jarig jubileum; de secretaris heeft
in het archief leuke wetenswaardigheden gevonden over onze afdeling. Ook de geschiedenis van
verschillende bruggen in onze afdelingsregio leverde artikelen op. De puzzel heeft een vaste plek in
de nieuwsbrief gevonden.
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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.
➢ 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 de optie ANBI (inmiddels per december gewijzigd in SBBI; zie
verder onder de paragraaf FINANCIEEL).
Het webadres is: www.kbonieuwegeinvianen.nl

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. Hierna wordt een chronologisch
verslag gedaan van de activiteiten.
➢ Een grote diversiteit aan ontspanningsactiviteiten wordt jaarlijks aan de leden aangeboden.
Het aanbod van staat vermeld in een apart programmaboekje. De (voorheen UVV-)vrijwilligers zijn
‘mee overgekomen’ en organiseren 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 na 2020 deze ontspanningsactiviteiten kunnen worden voortgezet.
➢ Het nieuwe jaar 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. 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!
➢ 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 belangstelling.
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➢ Na elke Algemene ledenvergadering wordt ook dit jaar een themamiddag
georganiseerd. Op 11 april verzorgen de wethouders mevrouw 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 enthousiaste reacties op.
➢ De wandelclub van onze afdeling verzamelt elke donderdagmiddag om 14:00 uur bij
Jack’s Grillhouse.
➢ Op 24 september hebben senioren (waar onder leden van onze Afdeling) meegedaan
aan de NOC/NSF ouderenbeweegdag. 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. Tevens 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 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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LANDELIJKE & PROVINCIALE ONTWIKKELINGEN
Het landelijk bureau van KBO-PCOB is verhuisd van de Europlaan in Utrecht de Ravenswade in
Nieuwegein.
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. Het jaar 2020 zal een belangrijk jaar
worden, want dan moet duidelijk worden op welke wijze de KBO en de PCOB verder gaan.
Initiatief Dag van de Afdelingen
Vanuit onze afdeling wordt het initiatief genomen om één maal per jaar
de afdelingen bijeen te laten komen om informatie uit te wisselen,
scholingsactiviteiten efficiënter te organiseren, elkaar beter te leren
kennen. Het provinciebestuur omarmt dit initiatief dat in het jaar 2020
verder zal worden uitgewerkt.
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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 een nalatenschap van
mw. M.T. Kemp. Na de afwikkeling van de nalatenschap 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 het activiteitenplan Kemp-fonds, zoals het
wordt genoemd, worden aangeboden. Eén belangrijk uitgangspunt is dat dit fonds apart van de
reguliere jaarrekening zal worden beheerd.
➢ Aanvraag ANBI-beschikking
Na het bekend worden van het ons toegewezen gedeelte van de nalatenschap heeft het Afdelingsbestuur zich beijverd om bij de Belastingdienst een zogenaamde ANBI *-beschikking te verkrijgen.
Hiertoe was een aanpassing van de statuten noodzakelijk. Aan het einde van het jaar beslist de
Belastingdienst de gevraagde beschikking niet af te geven.
* = ANBI > Algemeen Nut Beogende Instelling
Indien de Belastingdienst ons een aanslag erfbelasting zal opleggen, kunnen we geen gebruik maken
van de ANBI-status. Wel kunnen we aanspraak maken op de SBBI *-status om die mogelijke belasting
niet te hoeven betalen.
* = 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). Na aftrek van dit bedrag is het reguliere positieve resultaat € 2789,00.
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. 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 om leden die zich willen afmelden erop te wijzen dit voor 1 december van het
boekjaar te 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. Het Afdelingsbestuur heeft zich extra ingespannen om het aantal leden
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dat op deze manier de contributie betaalt, te vergroten. Het resultaat van deze inspanning viel wat
tegen. 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 per verzonden factuur.

Uit de jaarrekening 2019 zijn pagina 2 (de balans op 31 december 2019) en pagina 3 (de staat van
baten en lasten 2019) 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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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, 21 februari 2020
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