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OEP  
Met kleinkinderen Mats (5) en 

Suus (3) waren we een dagje in 
Dierenpark Amersfoort. Suus wilde 
meteen naar de olifant. Ze moest 
weten of moeder olifant nog een dikke 
buik had. En anders wilde zij de baby 

wel eens 
zien.  
Dikke 
moeder 
wandelde 
voorbij en 

tot verdriet van Mats en blijdschap 
van Suus trapte zij net niet in een 
hoop olifantenmest.  
 
Het begin van een poepie goeie dag. 
Na apen, leeuwen, tijgers, vogels en 
tussendoorspeelplekken was het tijd 
voor koffie.  
 

Naast ons tafeltje, waar we ons taartje 
aan het inladen waren, was een deur 
naar een donker hol, het Grote Poep 
Laboratorium. Echt iets voor Mats, die 
poep als stopwoord heeft.  
 
En zo betraden we de wereld van de 
drol. Je kon ze zien in toiletpotten in 
alle kleuren en ruiken vanonder 
staarten in alle geuren.  
 
Met het schetenorgel werden ze hoor- 
en zichtbaar en met gehandschoende 
vingers mocht je de echte voelen.  

Ik zal er verder niet te plastisch over 
doen. Een drukdoende professor deed 
haar stinkende best om tussen haar 
W(ereld) C(ollectie) WC rollen en 
borstels ons te laten meehelpen het 
klimaatprobleem op te lossen met 
poep.  
 

Het was een kwestie van het op gang 
brengen van haar uitvinding, een 
machine. Mooi om te ervaren dat een 
probleem opgelost kan worden met 
iets dat voor handen ligt. 
 

Zo lag een nieuw idee voor het grijpen 
in de Nieuwsbrief van de afdeling 
Soest. Mensen op eenvoudige wijze 
met elkaar in contact brengen om 
samen activiteiten te ondernemen.  
 

We hebben dit opgepakt en vertaald 
naar een nieuwe rubriek in onze Brug, 
‘Bruggetje slaan’. U leest er verderop 
meer over. 
 

Zo doen we, net als de 
professor, ons ... best 
om op veel fronten en in 
praktische uitwerkingen 
senioren elkaar te laten 
ontmoeten. Om alleen-zijn om te 
zetten in meer-zijn. 
 

Soms is kordaat optreden nodig. 
Moeten we druk zetten, dan zullen we 
dat niet nalaten.  
En dan zullen we ze, en dat mocht ik 
van mijn moeder eigenlijk nooit 
zeggen ‘Een poepie laten ruiken!’  

Ad Driessen, voorzitter. 
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 April 
 

 

do 9 april - ALV + thema middag in  
De Rank 14.00 - 17.00 uur 
 

di 21 april - ontspanningsactiviteit 
(Koningsdag + bingo + verloting 14.00 - ca. 
16.00 uur  

 

• Mei 
 

di 19 mei - ontspanningsactiviteit (terug in 
de tijd + verloting) 14.00 - ca. 16.00 uur 
 

• Juni 
 

di 16 juni - ontspanningsactiviteit (bingo + 
verloting + muziek) 14.00 - ca. 16.00 uur 
 

ma 22 t/m za 27 juni - vakantieweek  
Hotel Ruimzicht Zeddam 
 

• September 
 

di 15 september - ontspanningsactiviteit 
(bingo + verloting) in De Rank 14.00 - ca. 
16.00 uur 
 

• Oktober 
 

di 20 oktober - ontspanningsactiviteit (1/2 
bingo + verloting + muziek) in De Rank 
14.00 - ca. 16.00 uur 
 

 November 
 

di 3 november - modedag Vander Klooster 
Boskoop ca. 8.00 - 17.00 uur 
 

di 12 november - ALV met o.m. 
beleidsplan 2021 + thema middag in De 
Rank 14.00 - 17.00 uur 
 

di 17 november - ontspanningsactiviteit 
(bingo + verloting) in De Rank 14.00 - ca. 
16.00 uur 
 

 December 
 

Do 10 december - dagtocht kerstmarkt 
Duiven 
 

wo 16 december - Kerstlunch in De Rank 
12.00 - ca. 15.00 uur

  

Wegens het 
coronavirus zijn alle 
activiteiten tot 3 april 
geannuleerd. 
 
De dagtocht van 2 april 
naar Van Noppen 
wordt verzet naar een 
andere datum. Alle 
aangemelde 
deelnemers worden 
hierover geïnformeerd.  
 
Hou dus vooral (via de 
website en uw e-mail). 
de aankondigingen in 
de gaten  
 

 

Wegens het coronavirus 
zijn ALLE activiteiten tot 
nader bericht 
GEANNULEERD. 
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Het bestuur van de KBO-afdeling Nieuwegein/Vianen nodigt u van harte uit voor 
de ALGEMENE LEDENVERGADERING (ALV) op donderdag 9 april 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. 
2. Vaststellen van de agenda. 
3. Ingekomen stukken voor deze vergadering.  
4. Vaststellen van het verslag van de ALV van 14 november 2019, zoals 

geplaatst in De Brug nummer 1-2020, pagina 4 t/m 7. (TIP: Neem deze 
Nieuwsbrief mee naar de ALV).  

5. Vaststellen van: 
a. Het activiteitenplan Kemp Fonds, zoals goedgekeurd door het 

Afdelingsbestuur op 10 december 2019. Een verkorte versie is afgedrukt in 
dit nummer van De Brug. 
Het bestuur stelt voor om in 2020 deel te nemen aan activiteiten die de 
sociale verbinding versterken (eenzaamheid bestrijden). 

b. De herziene versie van de begroting voor het jaar 2020. Op 14 november 
2020 is de eerste begroting 2020 vastgesteld. Er is een herziene versie 
gemaakt vanwege de verwerking van het Kemp-Fonds. Deze herziene versie 
in door het Afdelingsbestuur goedgekeurd op 21 februari 2020.  

 

 

KBO afd. Nieuwegein/Vianen 
 
UITNODIGING 
 
Algemene  
Ledenvergadering 
op 
donderdag 09/04/2020 
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De herziening bestaat uit:  
 

 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 
(Themamiddagen) is het bedrag aangepast aan de subsidieaanvraag: 
verlaagd van € 2500,- naar € 2100,-.  

 Voor het overige is de begroting 2020 gelijk gebleven. 
 

6. Vaststellen van het Jaarverslag 2019 van KBO-afdeling Nieuwegein/Vianen, 
in verkorte versie afgedrukt in dit nummer van De Brug. 

7. Vaststellen van het financieel jaarverslag 2019: (Balans en Verlies & 
Winstrekening zijn als bijlagen bij dit nummer van De Brug toegevoegd. 
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. 

8. Samenstelling kascommissie 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. 

9. Mededelingen van het bestuur: 
a. Stand van zaken aanvraag ANBI-beschikking.  
b. Stand van zaken landelijke ontwikkelingen KBO - PCOB. 
c. Betaling administratiekosten / overgang naar automatische incasso. 
d. Digitale communicatie: e-mailadressen, website. 
e. …… 

10.  Rondvraag. 
11.  Sluiting van de ALV door de voorzitter. 
 

NB:  Wie het gehele activiteitenplan Kemp-Fonds en/of een exemplaar van de 
herziene begroting en/of het gehele Jaarverslag 2019 en/of de jaarrekening 
2019 wenst te ontvangen, kan zich wenden tot de secretaris. Elk van deze 
stukken ligt voorafgaand aan de ALV ter inzage. 

 

De secretaris, H.L.M. [Henk] Valkenet. 
 

Na een korte pauze wordt het programma vervolgd met de Themamiddag.  
 

Deze keer staat de middag in het thema van VERKEER & VERKEERSREGELS. 
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Themamiddag: Voorlichting verkeersregels speciaal voor senioren 
 

Sinds de jaren 1930-1960 is er het 
nodige veranderd in het verkeer: het 
is drukker geworden, er rijden nu 
voertuigen die toen niet eens waren 
uitgevonden en de hoeveelheid 
verkeersregels en borden is 
uitgebreid.  
 

Veel senioren die nog actief 
deelnemen aan het verkeer zijn 
misschien niet helemaal op de hoogte 
van al die nieuwe borden, lijnen en 
kleuren op het wegdek en 
verkeersregels.  
 

Speciaal voor senioren organiseert de 
KBO-afd. Nieuwegein/Vianen  
op 9 april a.s. een 
voorlichtingsbijeenkomst over dit 
onderwerp.  

In samenwerking met Veilig Verkeer 
Nederland wordt deze middag 
verzorgd. Na afloop kunt u zich 
aanmelden voor een opfriscursus. 
Naast een theoretische cursus kunt u 
ook deelnemen aan een praktische 
opfrissing.  
 

U wordt van harte uitgenodigd in 
kerkelijk centrum De Rank aan de 
Lupinestraat in Nieuwegein-zuid. 
Deze themamiddag begint om circa 
15:00 uur en duurt tot 17:00 uur.  
 

(Deze middag staat open voor alle 
geïnteresseerde senioren.  
 

Voor meer informatie kunt terecht bij 
de secretaris van de KBO-afdeling:  
Henk Valkenet (tel. 06 - 21 98 94 89) 
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Verkort jaarverslag 2019  
 

 

 
ALGEMEEN 
 

Het verslagjaar 2019 is 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 wat 
wisselend beeld zien; bingo-middagen worden beter bezocht dan muziek-
middagen. 

• 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. Tweemaal 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 15 november met 
36 aanwezigen.   
 
Op 11 april is een voorstel tot statutenwijziging aangenomen. Op 15 november 
heeft de ALV het Beleidsplan 2020 vastgesteld. 
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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 KBO Leden ontleent. De hiernavolgende 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 Vijfheeren-
landen op 1 januari 
2019 zijn 7 leden uit 
Leerdam, Meerkerk en 
Schoonrewoerd 
toegetreden tot onze 
afdeling. 

 

Zie pag. 19 voor een specificatie van de leden per leeftijd. 

 
BESTUURSZAKEN  

 
Bestuurssamenstelling 
In 2019 heeft het Afdelingsbestuur het hele 
jaar door in dezelfde samenstelling als in 2018 
gewerkt. 
Bestuursvergadering 
Het bestuur heeft 11 keer vergaderd met een 
vaste agenda. Vaste bespreek-punten 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. 
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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 paragraaf hoofdstuk reizen en activiteiten. 

• 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 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 versierselen 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 
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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 Nieuws-
brief 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 fullcolour 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. 
 
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. 
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• 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 meege-
leverd. 

• 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 pro-
blemen 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 organi-
seert. 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 (v/h 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 3 januari met de Nieuwjaarsbijeenkomst met bingo, 
aangevuld met een quiz, samengesteld en gepresenteerd door dhr. Ad 
Driessen. 

file:///K:/Documenten/0%20KBO/0%20-%202018%20AV%20Nieuwsbrieven/0%20-%202018%20door%20AV%20gemaakte%20Nieuwsbrieven/2020%20Nieuwsbrieven/2020%20De%20Brug%202-2020/www.kbonieuwegeinvianen.nl
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Op de vrijwilligersbijeenkomst op 14 maart worden de vrijwilligers door het 
bestuur bedankt voor enorme inzet. Zonder hun aandeel vinden de activitei-
ten geen doorgang en worden 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. 

• 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 (waaronder 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.  
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• 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.  
 

Vrijwillige Ouderen Adviseurs (VOA’s) 

• Senioren kunnen een beroep doen op de VOA’s als 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 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 & PROVINCIALE ONTWIKKELINGEN 

 
• Het landelijk bureau van KBO-PCOB is ver-

huisd van de Europlaan in Utrecht naar de 
Ravenswade in Nieuwegein. 

 
Afdelingenoverleg 

• Vertegenwoordigers (veelal de voorzitters) 
van de KBO-afdelingen in de provincie Utrecht komen 12 x 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. 
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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 een nalatenschap van mw. M.T. Kemp zouden ontvangen. 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 aange-
boden. Een 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 zoge-
naamde ANBI -beschikking (Algemeen Nut Beogende Instelling) 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. 
Als 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 (Sociaal Belang Behartigende Instelling) om die mogelijke belasting niet te 
hoeven betalen. 
 

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 € 2.789,--. De financiële positie van onze 
vereniging is gezond. Een woord van dank voor de penningmeester, dhr. Jan 
Veenendaal, is op zijn plaats. 
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Vanaf 1 januari 2018 heeft de KBO de ontspanningsactiviteiten van de UVV over-
genomen. 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. Ook worden leden aangespoord om per automatische 
incasso te betalen. Vanaf 1 januari 2019 geldt een toeslag van € 1,50 per 
verzonden factuur. 

 
Wilt u het complete jaarverslag 2019 (inclusief jaarrekening 2019) ontvangen, 
laat het de secretaris weten.  
 
Dan krijgt u de stukken thuis.  
 
Het concept jaarverslag 2019 
is op 21 februari 2020 door 
het Afdelingsbestuur 
goedgekeurd.  
 
Dit verslag wordt ter 
vaststelling voorgelegd 
tijdens de ALV van  
9 april 2020. 
 
De secretaris KBO-afd. 
Nieuwegein/Vianen,  
Henk Valkenet.  
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Verkorte versie van het Activiteitenplan Kemp-Fonds 
 

In haar testament heeft een van de oud KBO-leden van onze afdeling bij testament 
bepaald dat een gedeelte van de erfenis aan onze vereniging zou worden nage-
laten. Het gaat hier om een bedrag van € 44.029,-- en het bestuur heeft ten aan-
zien 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 t/m het boekjaar 2030 jaarlijks maximaal € 4000,-- 
uit het fonds beschikbaar wordt gesteld ten behoeve van activiteiten. 

 

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 afdelingsregio; 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 5 speerpunten die de KBO-PCOB heeft ont-
wikkeld: wonen, welzijn/zorg, veiligheid, koopkracht, digitalisering en zingeving. 
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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. 

 
Beste leden, ik doe maar weer eens beroep op uw medewerking. Onlangs stuurde 
ik ± 500 mails rond en daarvan kreeg ik weer een 20-tal verkeerde mailadressen 
retour. Dus nogmaals de vraag om a.u.b. iedere verandering in mail, adres of 
anderszins aan de ledenadministratie te melden. Met dank voor uw medewerking. 
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2019, leden onderverdeeld in:  Totaalaantal leden op 31/12/2019: 827   
    

Aantal leden per geboortejaar: Waarvan dames: Waarvan heren:  

1919 1 0   

1922 2  0   

1923 1  0   

1924 7  0   

1925 3  0   

1926 3  0   

1927 8 3   

1928 9 1   

1929 8 3   

1930 6 1   

1931 8 4   

1932 15 10   

1933 13 8   

1934 15 8   

1935 17 12   

1936 18 13   

1937 18 14   

1938 21 14   

1939 24 13   

1940 24 21   

1941 31 12   

1942 21 9   

1943 38 15   

1944 24 18   

1945 23 13   

1946 34 15   

1947 35 17   

1948 38 14   

1949 13 10   

1950 16 7   

1951 16 7   

1952 11 6   

1953 4 4   

1954 6 1   

1955 6 4   

1956 4 0   

1957 5 2   

1958 5 1   

1959 2 1   

1960 0 1   

1961 1 0   

1962 2 1   

1965 0 1   

1973 0 1   

    

Mutaties in 2019: Opgezegd: 29 Overleden: 36 Verhuisd: 16 Nieuwe leden: 47 
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De CinePlus bij Kinepolis is de ideale gelegenheid om op een 
rustig moment in de bioscoop te genieten van speciaal 
geselecteerde kwaliteitsfilms, met een gratis kopje koffie of 
thee én wat lekkers. Een gezellig en voordelig filmuitje, want 
tickets kosten slechts € 7,50.  
 

Adres: Kinepolis Jaarbeurs / Jaarbeursboulevard 300 / Utrecht / Tel. 030 - 203 000 
 

 
Hieronder is te zien welke film er in de CinePlus vertoond wordt op 2/3 april. Kom 
langs en geniet samen met andere filmfans van de mooiste bioscoopfilms! 
 

A Rainy Day in New York  
 

gaat over rijkeluiskinderen die zich willen 
losmaken van hun afkomst, maar nog 
nauwelijks weten wie ze zijn. Hun 
zoektocht naar liefde is daarvan een 
afspiegeling: om te weten wie er bij je 
past, heb je op zijn minst een toe-
komstbeeld nodig. Allen maakt hun 
onzekerheid goed duidelijk, met hulp van het sterke spel van Chalamet, Fanning 
en Gomez. Voor een romantische komedie telt de film weinig sterke grappen, 
maar de liefde, die overtuigt – zeker in het prachtig druilerige New York van 
cameraman Vittorio Storaro. 
 
 
 

Het kind uit Toscane / Rhys Bowen  
 

Deze prachtig geschreven roman speelt zich afwisselend af in Toscane 
in 1944 en 1973.  
 

Na de dood van haar vader op hun Engelse landgoed ontdekt de 25-
jarige Joanna dat haar vader, Hugo, een piloot was tijdens de Tweede 
Wereldoorlog en neergeschoten werd in de heuvels van Toscane.  



Kom Bij Ons - De Brug - nr. 2 - 2020     -     21 
 

Zij ontdekt een brief aan een jonge vrouw en reist naar Toscane om erachter te komen hoe 
het zit. In de andere tak van het verhaal (1944) wordt Hugo verborgen in een oud klooster 
door de jonge moeder Sophia. Hij is zwaargewond na zijn crash en overleeft dankzij 
Sophia's goede verzorging.  
 
Het verhaal beweegt zich helder en mooi tussen de twee takken, totdat ze aan het eind bij 
elkaar komen in een zeer verrassend slot. Het is tegelijkertijd een prachtig liefdesverhaal en 
een zeer realistisch verhaal over de perikelen van de oorlog.  

 
Liefde & bedrog / José Vriens 

 
Wanneer Nienke Somers plots niets meer van haar minnaar Joep 
verneemt, gaat ze op onderzoek uit.  
 
Gaandeweg komt ze erachter dat alles dat zij van Joep leek te weten een 
grote leugen is. Wanneer een aantal weken later de broer van Joep aan 
haar deur staat, wordt de grond onder haar voeten weggeslagen. Joep 
is overleden. Ze valt in een zwart gat. Ze moet echter verder voor haar 

dochtertje. Het gaat voor Nienke van kwaad tot erger wanneer de weduwe van Joep, die 
achter hun affaire is gekomen, haar begint te stalken. Ze is ten einde raad en overweegt 
zelfs te verhuizen.  
 
Dan doen de vrouwen een ontdekking die Joep voor altijd in een ander daglicht zet en ervoor 
zorgt dat het leven van Nienke en haar dochter een drastische wending neemt.  
 

Deze boekentips worden u aangeboden door Anne Terwisscha van onze Bibliotheek. 
 

 

Wildplukwandeling 
 

Zondag 19 april 13:00 uur, Beesd, 
Landgoed Marienwaerdt. Heerlijkheid 
Marienwaerdt houdt in samenwerking met 
De Kruidenbrouwerij een wildpluk-
wandeling. Tijdens de wandeling wordt 
gezocht naar eetbare bloemen en planten. 
Het landgoed staat er namelijk vol mee.  
 
Wat kun je bijvoorbeeld met al die 
brandnetels, madeliefjes en vlieren die op 
het landgoed groeien en welk plantje heeft 

een pittige/mosterdachtige smaak en is 
heerlijk op een broodje kaas. Ook komt de 
geneeskrachtige werking van kruiden aan 
bod. Tijdens de wandeling worden ook 
verschillende kruidenhapjes geproefd en 
natuurlijk is er een heerlijke kruidendrank. 
Aansluitend koffie/thee en walnotentaart in 
de Stapelbakker. De wandeling is van 
13:00 tot 15:00 uur en kost € 24,50.  
 

Aanmelden kan via 
info@dekruidenbrouwerij.nl. Voor meer 
informatie: www.dekruidenbrouwerij.nl.  
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nieuw!   -   nieuw!   -   BRUGGETJE SLAAN   -   nieuw!   -   nieuw!   
 

Het aantal alleenwonende senioren blijft toenemen. Kinderen hebben een druk leven en 
wonen niet altijd om de hoek. Vrienden zijn een belangrijk wapen in de strijd tegen 

eenzaamheid. Vroeger was het gemakkelijker om nieuwe 
vrienden te maken. Maar tegenwoordig gaat dat niet altijd van 
een leien dakje. U kunt behoefte hebben aan een gezellig 
contact om bijvoorbeeld samen een kopje koffie te drinken, te 
gaan wandelen, een terrasje te pakken of een museum te 
bezoeken. Misschien heeft u een hobby die u graag met 

iemand anders wilt delen of gaat u graag samen naar de film. Ons doel is om mensen met 
elkaar in contact te brengen om het leven een stukje gezelliger te maken. 
 

De redactie start daarom een nieuwe rubriek waarin u een zogenaamd ‘bruggetje’ kunt 
plaatsen.  
 

Hieronder volgen een aantal voorbeelden: 
 

Bruggetje (voorbeeld nr. 1) 
Man, 82 jaar, woonachtig in Nieuwegein, zoekt een maatje om af te toe eens bij te praten 
en samen iets te ondernemen. Ben zelf nog mobiel en actief en in bezit van rijbewijs. 
 

Bruggetje (voorbeeld nr. 2) 
Vrouw, 73 jaar, woonachtig in Vianen, zou graag samen met een of meerdere mensen 
fietsen. Ik heb een e-bike.  
 

Bruggetje (voorbeeld nr. 3) 
Man, 80 jaar zoekt iemand of meerdere mensen om af en toe een klassiek concert te 
beluisteren en daarover na te praten. 
 

Bruggetje (voorbeeld nr. 4) 
Vrouw, 79 jaar, woonachtig in Nieuwegein, in bezit van treinabonnement zoekt iemand om 
samen musea of tentoonstellingen te bezoeken.  
 

Hoe werkt het:  
Schrijf een briefje naar het Servicepunt van de KBO afd. Nieuwegein/Vianen (Guldenroede 
36, 3434 CM  Nieuwegein) of u mailt naar angelakok@casema.nl en geeft daarin kort aan 
wie u bent (naam, geslacht, leeftijd, adres, e-mailadres en telefoonnummer) en met wie u 
graag in contact zou willen komen.  
 

Uw gegevens worden anoniem als ‘bruggetje’ geplaatst in De Brug. Reacties worden bij 
binnenkomst direct aan u doorgespeeld.  
 

Schroom niet, wie weet levert uw oproep een leuke reactie en een gezellig contact op.  

mailto:angelakok@casema.nl
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Verschijningsdata Magazine/De Brug - 2020 
 

 

Word ook lid van de KBO-afdeling Nieuwegein/Vianen 
de GROOTSTE seniorenorganisatie van Nederland 

 
 
 

Dag/maand        KBO-PCOB Magazine  KBO De Brug  

     29 januari  januari/februari nr.  1 nr.  1 ☺ 

   4 maart maart nr.  2   

 25 maart april nr.  3 nr.     2 ☺ 

 29 april mei   nr.  4   

 27 mei juni nr.        5 nr.     3 ☺ 

 24 juni juli    nr.  6   

 26  augustus aug./sept. nr.  7 nr.     4 ☺ 

 23  september oktober nr.        8     

 28 oktober november nr.  9 nr.      5  ☺ 

 25 november december nr.  10 nr.      6  ☺ 
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Wie heeft er deze keer de juiste oplossing en wint de € 25,--? 
  

 

HORIZONTAAL:  
 

1 schijnkunst 5 hard werken 10 langs 11 wanneer 12 reeds 14 voetbalclub 
16 Algemeen Nederlands Persbureau 17 later 18 reptiel 20 leidinggevende 
22 alvorens 23 100 gram 25 autobrandstof 26 heftig 27 benarde situatie 28 
vereniging 29 vlies op de melk 30 sukkel 32 horizon 34 Amsterdamse 
beursindex 35 omhaal 37 vreemde munt 39 selenium 40 vervolgens 41 
hoeveelheid 43 zangnoot 44 deel van het zitvlak 45 mannelijk dier 47 
voorlopig 48 raadgeving 

 

1 19 72 74 47 14 
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VERTICAAL: 
 

1 schram 2 televisie 3 teleurgesteld 4 contant 6 grondsoort 7 kostbare stof 
8 briefaanhef 9 akelig 13 bos 15 afbetalen 16 jaloezie 17 zelfkant 19 
belendend 21 verbruikt 22 eens 24 zangnoot 26 boom 29 boerderijdieren 
31 vogelproduct 33 snijwerktuig 34 deel van een kolenkachel 35 
lichaamsdeel 36 natuur 38 proest 40 projectieplaatje 42 Bulgaarse munt 44 
besloten vennootschap 46 bolgewas. 

 

 
De redactie trekt uit de goede oplossingen een winnaar welke wordt beloond met 
een prijs van € 25,--. De uitslag van deze puzzel vindt u in de volgende ‘Brug’. Er is 
geen correspondentie mogelijk over de uitslag. Geef bij de oplossing s.v.p. uw 
banknummer door dan kunnen wij de prijs aan u overmaken. Veel succes! 
 

Stuur uw oplossing tot uiterlijk 1 mei 2020 aan: 
 

Ad Vos, Matkopsingel 17, 3435 BW  Nieuwegein, of per e-mail naar advos@casema.nl. 
 

De oplossing van de puzzel uit De Brug 1-2020 is: ‘Lammetje’, en is gewonnen door 
Mw. J. Kersten. Wij feliciteren u van harte. De prijs wordt naar u overgemaakt. 

 
Tip voor een trip naar Utrecht  
 
Op een terrasje kun je natuurlijk iets te drinken. Daarnaast is het ook leuk om te 
genieten van de zon (als die schijnt?) of zo maar even heerlijk onderuit te zakken 
en om je heen kijken.  
 
Neem nou bijv. de Winkel van 
Sinkel aan de Oudegracht 158, 
Utrecht. Het terras is onder aan 
de kade en vlak aan het water 
gelegen. 
 
Leuke bijkomstigheid is de tegen-
over gelegen waterfietsen verhuur. Het gehannes van de (buitenlandse) toeristen 
is alleen al een bron van vermaak.  
 
Moet u gewoon eens doen, samen met een gezellige vriend/vriendin! 

mailto:advos@casema.nl
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Vrijwilligersmiddag/lunch 
 

Donderdag 11 maart hielden we weer de jaarlijkse vrijwilligersmiddag met lunch. 
 

Het ging er weer gezellig aan toe en iedereen kon weer eens bijpraten met een 
collega bijvoorbeeld en… 

 

   De door catering Verhoef geserveerde lunch viel in de smaak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

…Ad en Henk konden weer 
eens flink ‘opscheppen’! 



 



 


