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INLEIDING 
  

Net als het vorig jaar lopen ook dit jaar de Algemene Ledenvergaderingen 
(ALV-en) niet volgens schema. Ook voor 2021 is besloten om de voor- en 
najaars ALV te combineren. 
 
En – net als vorig jaar – heeft het bestuur ook dit jaar besloten om alle 
stukken voor de ALV in een handzaam boekje bij elkaar te brengen.  
En net als vorig jaar heet dit boekje De Brugwachter.  
 
Op de foto van het omslag ziet u ‘brugwachters’: mensen die wachten voor 
de geopende brug. Ook dit beeld past bij een Algemene Ledenvergadering. 
De leden wachten op de mededelingen van het bestuur over het gevoerde 
beleid en de nieuwe plannen.  
 
Er is één heel belangrijk verschil met de situatie op de foto: de mensen die 
wachten voor de geopende brug, kunnen de brugwachter niet naar huis 
sturen. Een ALV kan – in het aller, alleruiterste geval het bestuur wel naar 
huis sturen. Dan moet dat bestuur er toch wel een potje van hebben 
gemaakt. 
 
Wij, bestuursleden van de KBO-afdeling Nieuwegein/Vianen, zijn niet bang 
om door de leden te worden weggestuurd. Wij gaan vol vertrouwen het 
gesprek met u aan tijdens de Algemene Ledenvergadering. 
 
We zien u daar graag in levende lijve. 
 
Namens het bestuur, 
De secretaris. 
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Het bestuur van de KBO-afdeling Nieuwegein/Vianen nodigt u van harte uit  
 

voor de  ALGEMENE LEDENVERGADERING  
op dinsdag 16 november 2021  
plaats kerkelijk centrum De Rank Lupinestraat 11, 3434 HA  Nieuwegein 

(eindhalte tram Nieuwegein-Zuid 
aanvang 15:00 uur. (De zaal is open vanaf 14:30 uur) 
 

Bij gezondheidsklachten, BLIJF THUIS. 
Heeft u de inmiddels bekende verschijnselen (koorts, hoesten, verkouden, 
lamlendigheid) dan kunt u niet komen. Blijf dan thuis.    
 

Misschien leest u in deze Brugwachter iets waarop u wilt reageren; of heeft 
u ergens een vraag over. Neem contact op met de secretaris. Hij zal 
proberen uw opmerking afdoende met u te bespreken. Indien nodig zal hij 
uw op- of aan-merkingen in de vergadering ter sprake brengen.  
 

Henk Valkenet 
secretaris KBO-afd. Nieuwegein/Vianen  
Tel. 06 - 21 989 489 
E-mail: secretaris.kbo.nv@gmail.com  

 

AGENDA van de ALV 
 

1. Opening en welkom door onze voorzitter, dhr. Ad Driessen 
    Terugblik op de afgelopen, opnieuw bijzondere periode. 

 

2. Vaststellen van de agenda 
 

3. Ingekomen stukken voor deze vergadering  
     - binnengekomen afmeldingen voor deze ALV 
     - binnengekomen reacties op ALV-agenda en stukken. 

 

4. Vaststellen van de volgende stukken 
     a) Het verslag van de ALV van 5 oktober 2020, verlengd door  
          e-mailoproep tot 22 oktober. 

secretaris.kbo.nv@gmail.com%20
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 b) Het Jaarverslag 2020 van KBO-afdeling Nieuwegein/Vianen,       
       in verkorte versie op blz. 20-26 van De Brug 2021-1. 
 c)  Het financieel jaarverslag 2020.  

       -De Balans en Verlies & Winstrekening. 
 -Verslag van de kascontrolecommissie (Mevr. Ziska van Gulijk en  
 dhr. Herman van Arendonk). 

      -Verlenen van decharge aan het bestuur over het in 2020     
   gevoerde beleid. 

 d) Het beleidsplan 2022. 
 e) De begroting 2022.  

      Het bestuur stelt in de begroting voor om de contributie  
      ongewijzigd te laten op het niveau van 2021. 
 f)  Thema 2022 van het Kemp Fonds. 

 
De stukken genoemd onder b) en d) zijn in verkorte versie opgenomen. 
Indien 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 2021  

mevr. J.G. [Hannie] Sipman voor haar 2e termijn te benoemen tot lid 
van kascommissie over het boekjaar 2021. 

    Tweede lid van de kascommissie: vacature. 
 

6. Bestuursbenoemingen 
    A)  Het bestuur stelt voor om per 16/11/2021 te benoemen  

     dhr. Ad Driessen, voorzitter, voor een tweede termijn,  
     wegens het aflopen van de eerste termijn.  
 

    B) Het bestuur stelt voor om per 01/01/2022 te benoemen 
     dhr. Henk Valkenet, secretaris voor een tweede termijn,  
     wegens het aflopen van de eerste termijn. 
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Einde van deze 
gecombineerde 

 

ALV 2021 

C) Invulling taak van penningmeester 
     Jan Veenendaal heeft zich om gezondheidsredenen teruggetrokken
 als penningmeester. Harry Meerts heeft zich bereid verklaard om 

     vanaf 1 oktober 2021 deze functie over te nemen. 
Het bestuur stelt voor om dhr. Meerts met terugwerkende kracht 
per 1 oktober 2021 als zodanig te benoemen. 
Vooralsnog gaan wij op zoek naar een nieuwe penningmeester. 
 

7. Ontspanningsactiviteiten  
     Afscheid coördinator mw. Feedie von Bannisseht; opvolging    
     door mw. Els Kusters. 
     Stand van zaken activiteiten. 
 

8. Mededelingen van het bestuur 
    a. Gevolgen van de invoering van de WBTR (Wet Bestuur en  

         Toezicht Rechtspersonen).  
  -wijziging Statuten. 

-wijziging Huishoudelijk Reglement. 
(KBO-PCOB heeft modelstatuten opgesteld waarin.  
aanpassingen aan de nieuwe WBTR zijn opgenomen).  

b. … 
 

9. Rondvraag 
 
10. Sluiting van de ALV door de voorzitter 
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4A VERSLAG van de ALGEMENE LEDENVERGADERING 
 

van 15 oktober 2020, verlengd door een e-mailoproep tot 22 oktober 2020. 

 

Na een eerdere opschorting van de ALV van april, moest ook de gecom-
bineerde bijeenkomst van 15 oktober 2020 vervallen. Het bestuur besloot 
daarop een e-mailoproep te doen aan alle leden van wie wij het e-
mailadres hebben om te reageren bij vragen of opmerkingen. Alle leden 
hadden die mogelijkheid ook al eerder, direct na het verschijnen van ‘De 
Brugwachter’ (versie 2020).  
Van beide mogelijkheden om te reageren is geen gebruik gemaakt.  
Het bestuur kan nu de conclusie trekken dat alle voorgenomen besluiten, 
zoals die zijn verwoord in ‘De Brugwachter (2020)’, door de Algemene 
Ledenvergaderingen zijn vastgesteld. Hieronder kunt u deze besluiten 
nogmaals lezen. 
 

Besluiten ALV, genomen en vastgesteld op 23 oktober 2020 
 
Voor de duidelijkheid staan alle besluiten hieronder op een rij. 
 
a)  Het verslag van de ALV van 14 november 2019 is vastgesteld. 
b)  Het activiteitenplan Kemp Fonds is vastgesteld. 

De ALV stemt in met het doel 2020: deelname aan activiteiten die de 
sociale verbinding versterken (eenzaamheid bestrijden). 

c)  De herziene versie van de begroting voor het jaar 2020 is vastgesteld.  
d)  Het Jaarverslag 2019 van KBO-afdeling Nieuwegein/Vianen is vast-

gesteld. Onderdeel hiervan is het financieel jaarverslag 2019.  
De ALV verleent decharge aan het bestuur over het in 2019 gevoerde 
beleid. 

f)  Het Beleidsplan 2021 is vastgesteld.  
g)  De begroting 2021 is vastgesteld. 
h)  Het doel 2021 van het Kemp Fonds: het gestelde doel van het jaar 

2020 opnieuw opnemen (zie bij b).  
i)  De ALV stemt in met de samenstelling kascommissie boekjaar 2020, 

door de benoeming van dhr. Herman van Arendonk voor zijn 2e 
termijn en mevr. J.G. [Hannie] Sipman voor haar 1e termijn. 
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j) De ALV stemt in met de benoeming per 16/11/2020 van  
 -  dhr. Harry Meerts als bestuurslid reis en activiteiten voor een eerste 

termijn;  
-  mw. Angela Kok als bestuurslid servicelijn in 2e termijn en 
-  dhr. Ad Vos als bestuurslid ledenadministratie in 2e termijn. 

en per 01/01/2021 van  
- dhr. Jan Veenendaal als penningmeester in 2e termijn. 

 
Opgesteld op 23 oktober 2020.  

 
 

4B+C Verkort jaarverslag 2020 
 
ALGEMEEN 
 
Het verslagjaar 2020 is een verslag over een bijzonder jaar, want vanwege 
de Covid-19 pandemie is vanaf 14 maart het verenigingsleven zo goed als 
stilgevallen. De meeste activiteiten zijn geannuleerd, enkele verplaatst 
naar 2021. De Algemene Ledenvergaderingen zijn samengevoegd tot een 
geplande bijeenkomst op 15 oktober en is – uiteindelijk – op 23 oktober op 
een digitaal/schriftelijke manier verlopen. 
 
Zo goed en zo kwaad als het ging hebben we toch geprobeerd onze leden 
nog te betrekken bij ons verenigingsleven door 

• het uitbrengen van twee speciale edities van onze nieuwsbrief De Brug 

• het versturen van een kerstgroet aan alle leden 

• het afleveren van een bloemetje aan onze bezorgers 

• en het organiseren van enkele activiteiten. 
 
Het ledenbestand van de vereniging is licht gedaald; maar met een kleine 
800 leden zijn we wel de derde afdeling binnen de KBO-provincie Utrecht. 
 
Bijzonder is ook de nominatie van De Brug tot één van de vijf beste 
afdelingsbladen van KBO-PCOB landelijk (uit een bestand van 118 deel-
nemers!). 
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LEDEN 

 
De Algemene Ledenvergadering (de ALV) is het hoogste orgaan binnen 
onze KBO-afdeling. Door de covid-maatregelen is die van april geannuleerd. 
Die van november is naar voren gehaald en zo ontstond een gecombi-
neerde ALV van 16 oktober. Die kon uiteindelijk niet fysiek plaatsvinden; 
maar door de leden voldoende mogelijkheden te bieden om wel op de 
voorgenomen besluiten te kunnen reageren, heeft het bestuur besloten 
om een reactietermijn van schriftelijk reageren aan te houden. Op 23 
oktober zijn alle voorgenomen besluiten omgezet in vastgestelde besluiten 
en vastgesteld beleid. Bijzonder was dat alle stukken in De Brugwachter, 
een speciale editie van de nieuwsbrief, aan de leden zijn gestuurd. 

 
Ledenaantal 
Het ledenaantal is ten opzichte van 2019 licht afgenomen, van 820 naar 792 
(gebaseerd op provinciale telling per 1 januari). We zijn daarmee derde in 
grootte binnen de KBO-provincie Utrecht. 

 
BESTUURSZAKEN 

 
Bestuurssamenstelling 
In 2020 is het Afdelingsbestuur op volle sterkte gekomen door de (her-) 
benoeming van Dhr. Harry Meerts tot bestuurslid in 1e termijn (na een 
verplichte periode van 1 jaar als bestuursadviseur).  

 
Bestuursvergadering 
Het bestuur heeft slechts 7 keer vergaderd en is daarbij van vergaderlocatie 
gewisseld om tegemoet te komen aan de covid-maatregelen. We hebben 
dit jaar geen HUBA’s  en VOA’s kunnen uitnodigen. Wel is in januari een 
gesprek gevoerd met de coördinator van de ontspanningsactiviteiten, Mw. 
F. von Bannisseht. 
 

In augustus is een bestuurlijke werkgroep, aangevuld met Mw. Van 
Leusden-Baars, bijeengeweest om een kerstviering voor te bereiden. Die 
kon uiteindelijk ook niet doorgaan. 



8     -     De Brugwachter speciale editie ALGEMENE LEDENVERGADERING 2021        
 

Beleidsplan 2021 
Het Afdelingsbestuur presenteert op het beleidsplan 2021 dat op 16/23 
oktober 2020 door de ALV wordt vastgesteld. Het is grotendeels hetzelfde 
als het beleidsplan 2020, dat grotendeels niet kon worden uitgevoerd. 
Overigens is het nog maar de vraag, welke onderdelen van 2021 doorgang 
kunnen vinden, gezien de voortgang van de pandemie. 

 
Onderscheidingen 
Vanwege zijn verdiensten voor onze Afdeling, heeft het bestuur besloten 
Dhr. Johan Regtien de zilveren KBO-speld uit te reiken op 15 december 
2020. Een officieel tintje heeft dit (nog) niet kunnen krijgen, vanwege de al 
vaker genoemde maatregelen. Wij danken Johan voor zijn niet-aflatende 
inzet.  
 
Samenwerking op plaatselijk niveau 
Ook hier zijn de mogelijkheden beperkt gebleven. Op 15 september is de 
nieuwjaarsquiz van en door de secretaris in iets aangepast vorm gepresen-
teerd aan circa dertig 75-plussers van het MEVE-project van Geinoord. Aan 
het einde van het jaar hebben wij in samenwerking met de Voedselbanken 
Nieuwegein/IJsselstein en Vijfheerenlanden 155 scheurkalenders onder de 
deelnemers laten verspreiden. De sociale kaart Nieuwegein is geactuali-
seerd en onze afdeling staat nu ook afzonderlijk genoemd, naast de 
verwijzing naar de landelijke organisatie. 

 
COMMUNICATIE 

 
Er zijn verschillende vormen van communicatie binnen onze vereniging: 

 
➢ De Nieuwsbrief van de afdeling Nieuwegein/Vianen.  

Dit jaar moeten we het noodgedwongen doen met artikelen die van 
elders zijn gehaald of met meer informatieve verhalen, zoals de geschie-
denis van bruggen in onze regio. In april verschijnt een speciale uitgave 
onder de titel ‘De Ophaalbrug’. Hierin zijn verhalen van leden, puzzels 
en andere wetenswaardigheden bijeengebracht om bij onze leden 
gedachten aan vroeger ‘op te halen’. Nr. 3 is gewijd aan 75 jaar vrijheid.  



   De Brugwachter speciale editie ALGEMENE LEDENVERGADERING 2021    -     9 
  

In augustus wordt onder de leden een speciale ALV-uitgave, onder de 
titel ‘De Brugwachter’ verspreid. Alle stukken voor de geplande ALV van 
15 oktober staan hierin vermeld.  

 
Onze afdeling neemt deel aan de KBO-PCOB wedstrijd ‘beste afdelings-
blad’. In december wordt bekend dat De Brug behoort tot de vijf 
genomineerden voor de prijs. De uitslag wordt begin 2021 bekend 
gemaakt. Deze nominatie is ook een blijk van waardering voor het vele 
werk dat dhr. Ad Vos, de hoofdredacteur, aan onze nieuwsbrief be-
steedt. 

 
➢ 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 wordt door de webmaster, dhr. Henk 

Valkenet actueel gehouden, 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 
 
In 2020 zou kerkelijk centrum De Rank, aan de Lupinestraat in Nieuwegein-
zuid het vaste adres zijn voor onze activiteiten. Na de Nieuwjaarsbijeen-
komst van 3 januari zal alleen de vrijwilligerslunch van 12 april kunnen 
worden gehouden.  
 
Daarna wordt het stil, heel stil.  
Pas op 23 september is er een dagtocht die doorgaat; de reis naar 
Chocolade-atelier Van Noppen is een succes. En dan wordt/is het weer stil.  

www.kbonieuwegeinvianen.nl%20
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➢ Dus geen ontspanningsactiviteiten, dagtochten en zelfs de vakantie 
wordt geannuleerd en verplaatst naar 2021.  
 

➢ Door het vervallen van de Algemene Ledenvergaderingen, kunnen er 
ook geen themamiddagen worden gehouden. U houdt ze tegoed.  
 

➢ De wandelingen van de wandelclub en de IPad-/tabletcursus (waar we 
een nieuw opzet voor hadden bedacht) zijn allemaal in de ijskast gezet. 

 

Belastinghulp 
De HUBA’s hebben – op gepaste afstand – dit jaar hun werk gedaan.  
 

Vrijwillige Ouderen Adviseurs (VOA’s) 
Senioren kunnen een beroep doen op de VOA’s indien zij advies of onder-
steuning wensen. De vier VOA’s van onze afdeling, kunnen in de loop van 
het jaar een verschillende leden (in de regio) helpen.  
 

LANDELIJKE EN PROVINCIALE ONTWIKKELINGEN 
 

Het landelijk bureau van KBO-PCOB is verhuisd van de Europlaan in Utrecht 
naar de Ravenswade in Nieuwegein. 
 

Afdelingenoverleg 
De vertegenwoordigers (veelal de voorzitters) van de KBO-afdelingen in de 
provincie Utrecht komen ook dit jaar beperkt bijeen. Een enkele keer wordt 
digitaal vergaderd, een methode die even wennen is. Veel aandacht is 
opnieuw besteed aan de ontwikkelingen binnen de Unie KBO, waar 
bezorgdheid over de toekomst van de Unie en het vernieuwingsproces 
binnen KBO-PCOB nog groot is. Aan het einde van het verslagjaar lijkt er 
toch een zonnetje aan de horizon te zien. Het jaar 2021 zou wel eens het 
jaar van de waarheid kunnen worden. 
Een initiatief van onze afdeling om een Dag van de Afdelingen te 
organiseren, vindt weerklank binnen de provinciale KBO-bond; later sluit 
ook PCOB aan. Deze dag is bedoeld om informatie uit te wisselen en 
afdelingen dichter bij elkaar te brengen. Maar ook hier gooit Covid-19 de 
boel in de war. 
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FINANCIEEL 
 
➢ In het verslagjaar is het activiteitenplan Kemp-fonds vastgesteld.  

 
Voor 2020 zijn de volgende uitgaven gedaan: 
- donatie aan het koor De Lekzangers: zij zullen als tegenprestatie 

optreden bij/voor onze leden. In 2020 is dit om de bekende redenen 
geannuleerd. 

- een bloemetje voor de bezorgers van De Brug/Het Magazine, die 
ondanks de lockdown toch op pad gaan. 

- een kerstactie met een scheurkalender ten behoeve van de Voedsel-
banken van Nieuwegein/IJsselstein, Vianen en Leerdam. In totaal zijn 
155 kalenders verspreid. In de Molenkruier en op Pen.nl is hiervan 
melding gemaakt. 

 
➢ Jaarrekening 2020 

Uit de jaarrekening 2020 blijkt dat we in financieel opzicht het jaar goed 
kunnen afsluiten met een positief saldo, dat aan de algemene reserve 
wordt toegevoegd.  

 
Pagina 2 (de balans op 31 december 2020) en pagina 3 (de staat van 
baten en lasten 2020) uit de door het bestuur goedgekeurde jaar-
rekening 2020 zijn in De Brug uitgave maart 2020-2 gevoegd. 

 
Ook dit jaar ontvingen wij weer een gift van € 500,-- van mevrouw P. te 
N’gein voor de ontspanningsactiviteiten. Namens de leden bedankt het 
Afdelingsbestuur mevrouw P. opnieuw zeer voor deze geste. 

 
Bij de gemeente Nieuwegein is subsidie 2020 aangevraagd en verkregen 
voor het organiseren van de beide themamiddagen en ICT-activiteiten. 
Deze activiteiten zijn door de Covid-19 maatregelen geannuleerd.  
De Gemeente heeft zich zeer coulant opgesteld door toe te staan dat 
het subsidiegeld anders wordt besteed. In onze situatie is het bedrag 
besteed aan de speciale uitgaven van ‘De Ophaalbrug’ en ‘De 
Brugwachter’.  



12     -     De Brugwachter speciale editie ALGEMENE LEDENVERGADERING 2021        
 

Aan het einde van het kalenderjaar 2020 wordt ook de subsidie 2021 
aangevraagd en verkregen. 
 
Wilt u het complete jaarverslag 2020 (inclusief jaarrekening 2020) 
ontvangen, laat het de secretaris weten. Dan krijgt u de stukken thuis. 
Het concept jaarverslag 2020 is op 16 februari 2020 door het Afdelings-
bestuur goedgekeurd. Dit verslag wordt ter vaststelling voorgelegd 
tijdens de eerstvolgende ALV van 2021. Onder invloed van de covid-
pandemie is nu nog niet bekend wanneer deze ALV plaatsvindt. 
 
De secretaris KBO-afd Nieuwegein/Vianen. 
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4D Verkort BELEIDSPLAN 2022 
 
Het beleidsplan 2022 is in grote lijnen hetzelfde als het plan van 2020 en 
2021. Door de covid-19 maatregelen kon het overgrote deel van die 
beleidsplannen niet worden uitgevoerd. Of de (beperkende) maatregelen 
ook in 2022 gelden, is op dit moment niet duidelijk. Het beleidsplan 2022 
bevat 9 hoofdstukken.  

 
1 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.  

• De Dag van de Afdelingen, gepland voor 2021, kan nu misschien in 
2022 plaatsvinden. 
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. 
 
2 Communicatie: 

• Contact met de leden wordt onderhouden door nieuwbrief De Brug 
en d.m.v. de website. Die wordt zo actueel mogelijk gehouden.  
We breiden de communicatie uit door het versturen van e-mails. 
Leden wordt gevraagd hun actuele e-mailadres door te geven. 

 

3 Activiteiten: 

• De ontspanningsactiviteiten, per 2020 overgenomen van de voor-
malige UVV, zijn opgenomen in het activiteitenplan van onze KBO-
afdeling. Het programma staat in een apart programmaboekje. 

• Het actieplan 2022 Kemp Fonds wordt opgesteld. Het bestuur stelt 
de ALV voor om het plan van 2021 integraal over te nemen naar 
2022: vergroting van deelname aan de samenleving. 

• We onderzoeken dit jaar of een mogelijk zomerprogramma wense-
lijk is. 
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4 Belangenbehartiging:  

• We zetten de samenwerking met andere (senioren)-organisaties 
binnen Nieuwegein voort; dit onder de paraplu van het Vrijwilligers-
huis Nieuwegein.  

• Ter voorbereiding van de Gemeenteraadsverkiezingen vragen wij 
de verschillende politieke partijen te reageren op een 10-punten-
plan. Daarnaast proberen we overleg met de gemeente Nieuwegein 
uit te breiden en te 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 uitge-
werkt 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 onder-
zoeken op welke wijze wij daadwerkelijk tot actie(s) kunnen 
overgaan. 

 

5 Jubileum (40-; 50-jarig bestaan):  

• We beginnen alvast met het verzamelen van 
ideeën voor deze festiviteiten in 2024/2025 en 
2034/2035).  
 

6 Financieel:  

• De reguliere financiële zaken over 2022 (maandelijkse budgetover-
zichten en jaarrekening) en de begroting 2023 worden behandeld. 
Leden worden dringend gevraagd de contributie per automatische 

incasso te voldoen. 
 
Onderzocht wordt om ook 
bij de gemeente Vijfheeren-
landen subsidie aan te 
vragen ter bekostiging van 
activiteiten. 
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7 Bestuurszaken:  

• De Invoering van de WBTR (op 1 juli 2021) noopt tot aanpassing van 
het Huishoudelijk reglement en de Statuten. Het bestuur formu-
leert wijzigingsvoorstellen. Het bestuursdraaiboek Van AtotZ 
(verzameling documenten t.b.v. bestuur) wordt actueel gehouden.  

• De definitieve invulling van het penningmeesterschap wordt gere-
geld. 
Bestuursleden en leden van werkgroepen nemen naar eigen inzicht 
deel aan bijeenkomsten om kennis en vaardigheden bij te houden 
dan wel te vergroten. 

 
8 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 gebonden. (naast privacy ook copyright). 

 
9 Beleidsplan 2023: 

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

 
Dit Beleidsplan 2022 is goedgekeurd door het bestuur op 25 september 2021. 

2022 
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4 E BEGROTING 2022 
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4F THEMA 2020 HET KEMP FONDS 
In het activiteitenplan van het Kemp-Fonds is onder A vastgelegd dat er jaarlijks 
een bedrag uit het Fonds beschikbaar wordt gesteld voor activiteiten rondom een 
thema. 
 
In het jaar 2021 stond het thema ‘meerzaamheid’ op de agenda. De term 
‘meerzaamheid’ is gekozen als tegenhanger van eenzaamheid. Onze afdeling wil 
proberen om met activiteiten de senioren te betrekken bij de samenleving, wil 
proberen ze uit een (sociaal) isolement te halen. 
 
Hierbij zoeken wij nadrukkelijk de samenwerking met andere instanties en 
organisaties binnen de gemeente (in eerste instantie gericht op Nieuwegein). Zo 
is eind 2020 in samenwerking met de voedselbanken Nieuwegein/IJsselstein en 
Vijfheerenlanden een scheurkalenderactie gehouden. 
 
THEMA 2022: MEERZAAMHEID  
 
Het afdelingsbestuur heeft in haar vergadering van 14 september 2021 besloten 
het thema van 2021 ook te kiezen voor 2022. Dit voorgenomen besluit wordt aan 
de ALV van 16 november 2021 ter goedkeuring voorgelegd.  
 
Op dit moment is niet duidelijk welke concrete activiteiten we in 2022 kunnen/ 
willen realiseren. Door publicaties in De Brug en op onze website houden we de 
leden op de hoogte. 



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

Bestuur en medewerkers: 
 

Voorzitter: 
 : Ad Driessen  
 : 030 - 606 55 30 

📧 : a3ssen51@gmail.com  
 

Penningmeester: 
 : Harry Meerts  
 : 030 - 605 67 78  

📧 : harrymeerts@ziggo.nl 
 

2e 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: 
 : Harry Meerts, Coördinator  
 : 030 - 605 67 78 
 

 : Angela Kok 
 : 030 - 606 39 65 
 

 : Ad Vos 
 : 030 - 604 604 7 
 

 : Joke Kersten 
 : 030 - 604 09 73 
 

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  
 

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: 
 : VACATURE  
 :  
 

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 
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De oude Lekbrug, ook wel boogbrug, ligt al meer dan 80 jaar 
bij Vianen. In 1936 werd de brug geopend en werd tot 2003 

gebruikt voor verkeer.  
 

De naastgelegen Jan Blankenbrug nam de functie over van 
de boogbrug en in 2004 werd deze afgesloten van verkeer. 

 

De oude vertrouwde boogbrug wordt binnenkort, tot 
verdriet van velen gesloopt! 

 


