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Bestuurlijke zaken 
Tijdens de algemene ledenvergadering op 26 maart 2014 meldt onze voorzitter dat we op een geslaagd 
jubileumjaar kunnen terugkijken. Hijzelf was dit jaar aftredend en werd door leden voor deze functie 
herkozen. Frans de Vries heeft zich om persoonlijke reden in januari uit het bestuur teruggetrokken. 
Het afdelingsbestuur heeft op 2 juli met onze VOA’s en enkele genodigden indringend over onze 
toekomst van gedachten gewisseld. De aankomende bestuurlijke veranderingen bij KBO-Brabant en 
wijzigingen in de sociale wetgeving hebben er toe geleid dat we onze focus meer op belangen-
behartiging voor onze leden gaan richten. Kennis en bemensing van deze taak wordt in 2015 een grote 
uitdaging. 
Het afdelingsbestuur heeft in 2014 achtmaal vergaderd. Zij heeft dit jaar besloten om tezamen met 
KBO-Loon op Zand en De Moer een seniorenraad in onze gemeente op te gaan richten. In 2015 zal dit 
zijn beslag krijgen.  De raad komt op voor de belangen van alle senioren in onze gemeente.   
Vier maal hebben de KBO’s in de gemeente Loon op Zand het afgelopen jaar vergaderd om diverse 
aspecten op elkaar af te stemmen. De nieuw te vormen gemeentelijke kring, belangenbehartiging voor 
senioren binnen onze gemeente en de Wmo waren de meest besproken onderwerpen. 
De afdelingsvoorzitters hebben met wethouder W. Ligtenberg overlegd gehad over een subsidie 
structuur voor de komende jaren. 
Ook in regioverband (kring De Langstraat) werd met andere KBO-afdelingen vergaderd. Gezamenlijk 
hebben wij het beleid en de financiële informatie van KBO-Brabant beoordeeld en hierop commentaar 
gegeven. Ook werden ervaringen en lopende activiteiten met elkaar uitgewisseld. Kring De Langstraat 
zal eind 2015 op houden te bestaan en opgaan in drie gemeentelijke kringen.   
Het gezamenlijk overleg tussen de samenwerkende seniorenbonden uit de gemeenten Loon op Zand 
en Waalwijk spitste zich hoofdzakelijk toe op de kortingspasjes voor senioren.  
Ledenbestand en de informatie voorziening. 
In 2014 hebben zich 99 nieuwe leden aangemeld. Door overlijden, verhuizing en opzeggingen hebben 
we 53 leden moeten uitschrijven. Op 31 december 2014 hadden we 1046 leden in ons bestand.   
Onder leiding van Frans de Vries is het blad ONS met activiteitenoverzicht en overige KBO informatie 
het afgelopen jaar 10 maal door 21 bezorgers op 825 adressen afgeleverd. 
Ons verenigingsblad “het KBO’tje” verscheen 4 keer. De redactie en verschillende leden zorgden dat er 
leuke interviews, mededelingen, verslagen etc. met bijbehorende foto’s in stonden. Dit jaar verscheen 
het blad voor het laatst op A4 formaat. In 2015  zal het frequenter en op A5 formaat uitkomen. 
Onze website is een belangrijkere informatiebron voor leden en niet leden. Voor mensen die nog geen 
lid zijn maar dit wel overwegen, geeft de website vaak doorslag gevende informatie. Onze website 
werd in 2014 in totaal 7894 maal bezocht. 
Belangenbehartiging en dienstverlening 
In het Wmo adviesraad heeft Ton Honkoop zitting. Deze raad beoordeelt en adviseert het college van 
B&W over de nieuwe Wmo regels die per 1 januari 2015 in werking zijn getreden. Bij de VBOB heeft 
Ton een opleiding gevolgd voor Wmo-cliëntondersteuner senioren. Onze VOA-groep geeft regelmatig 
kleine zinvolle adviezen aan onze leden. Er wordt ook met administratieve ondersteuning, het invullen 
van formulieren en aanvraag of wijzigen van toeslagen regelmatig geholpen. 
Voor het belastingjaar 2013 werden door 8 invullers 213 aangiften voor 263 personen gedaan. Het 
resulteerde in een belastingteruggave van circa € 55.000,-- 



Activiteiten 
De periodieke activiteiten zoals nordic walking, fietsen, wandelen en kaarten hadden geen gebrek aan 
belangstelling. Hiernaast organiseerde de activiteitencommissie nog 17 educatieve, informatieve en 
gezellige activiteiten. Met zes maal “samen aan tafel”, een BBQ en een brunch werd de inwendige 
mens en het sociale contact niet vergeten. In totaal organiseerden de activiteitengroep 25 activiteiten 
waar 781 personen belangstelling voor hadden.In 2014 organiseerden de dames van “reisactief” 5 
bustochten waaraan 235 personen deelnamen. 
De vakantieweek die de reiscommissie eind augustus naar Appelscha organiseerde had 30 deelnemers. 
Er werden verscheidene leuke dagtochten gemaakt. Volgens de verslaglegging in het KBO’tje kunnen zij 
terugkijken op een gezellige en geslaagde week. Op 2 oktober hadden zij een terugkommiddag waar 
herinneringen werden opgehaald en foto’s uitgewisseld. 
Ondanks de contributieverhoging door subsidievermindering was er voor onze sportieve binnen 
activiteiten Gym, Yoga en Koersbal in 2014 iets meer belangstelling. Het koor Zang & Vriendschap, had 
vanwege de vergrijzing een teruggang in ledental. 
Onze jaarlijkse algemene ledenvergadering trok 155 en de kerstviering het record aantal van 360 leden.  
Op 8 oktober werd samen met KBO De Moer en Loon op Zand in ‘t Moaske een seniorenmiddag in 
onze gemeente georganiseerd.  Er hadden zich 241 senioren voor deze middag aangemeld. Door 
Zorgbelang Midden-Brabant  werd voorlichting gegeven over de aanstaande veranderingen in de zorg. 
Het bestuur is alle vrijwilligers die “onze KBO” van dienst zijn geweest veel dank  verschuldigd.  
Zij zijn het cement tussen onze bouwstenen!  Onze hartelijke dank hiervoor! 
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