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Algemeen 
Eind oktober mochten we met de opening van het multi functionele gemeenschapshuis Het Klavier 
onze prachtige ruimte op de eerste verdieping in gebruik nemen. Deze ruimte die geluidsdicht deelbaar 
is, leent zich uitstekend voor vergaderingen en kleine activiteiten tot circa 25 personen. 
Bestuurlijke zaken 
Tijdens de algemene ledenvergadering op 25 maart 2015 meldt onze voorzitter dat door de grote 
sociale wijzigingen sinds 1 januari 2015 de KBO’s zich in een modern jasje moeten steken. 
In de loop van 2015 hebben we de nodige voorbereidingen getroffen om met KBO-Loon op Zand en 
KBO-De Moer per 1 januari 2016 een gemeentelijke KBO-kring te vormen. De gemeentelijke kring is 
een bestuurlijke laag tussen onze afdeling en KBO-Brabant. Begin 2016 willen we na een gezamenlijke 
voorbereiding en inspanning van de KBO-afdelingen een seniorenraad in onze gemeente oprichten die 
de belangen moet behartigen van alle senioren.   
Het afdelingsbestuur heeft in 2015 negenmaal vergaderd. Vier maal hebben de KBO’s in de gemeente 
Loon op Zand het afgelopen jaar vergaderd om diverse aspecten op elkaar af te stemmen. Dit overleg 
wordt in 2016 in de gemeentelijke kring voortgezet. 
In regioverband (kring De Langstraat) werd met andere KBO-afdelingen uit de gem. Waalwijk, Loon op 
Zand en Heusden 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 is per 31 december 2015 opgeheven en per 1 januari 2016 
opgesplitst  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 en het gemeentelijk 
Wmo beleid van Waalwijk en Loon op Zand.  
Ledenbestand en de informatie voorziening. 
In 2015 hebben zich 96 nieuwe leden aangemeld. Door overlijden, verhuizing en opzeggingen hebben 
we 76 leden moeten uitschrijven. Op 31 december 2015 hadden we 1066 leden in ons bestand.   
Het vernieuwde afdelingsboekje is vijfmaal uitgekomen. De redactie heeft met dit boekje op A5 
formaat, een grote kwaliteitsstap voorwaarts gemaakt.   
Het afgelopen jaar hebben onder leiding van Frans de Vries 22 bezorgers op 790 adressen het blad ONS 
en de overige informatie 11 maal afgeleverd. 
Onze vernieuwde 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 doorslaggevende informatie. Onze 
website werd in 2015 in totaal 5107 maal bezocht. 
Belangenbehartiging en dienstverlening 
In het Wmo adviesraad heeft Ton Honkoop zitting. Deze raad adviseert gevraagd en ongevraagd het 
college van B&W over Wmo-aspecten. Als vrijwillige cliëntondersteuner heeft hij hiernaast vele 
keukentafelgesprekken bijgewoond. Cees Sprangers is in de loop van 2015 gecertificeerd VOA 
geworden. Onze zes VOA’s hebben door de gewijzigde Wmo-regelgeving extra vragen van onze leden 
beantwoord en hen ondersteund. De VOA’s geven ook administratieve ondersteuning of helpen bij het 
invullen van formulieren. Tevens geven zij ondersteuning bij een aanvraag of wijziging in een toeslag en 
het aanvragen van een gemeentelijke zorgpolis. 
Voor het belastingjaar 2014 werden in 2015 door 8 invullers 224 aangiften voor 305 personen gedaan. 
Het resulteerde in een belastingteruggave van circa € 64.000,-- 
Activiteiten 
De periodieke activiteiten zoals nordic walking, fietsen, wandelen en kaarten hadden geen gebrek aan 
belangstelling. Hiernaast organiseerde de activiteitencommissie nog 14 educatieve, informatieve en 
gezellige activiteiten. Met vijf maal “samen aan tafel”, een BBQ en twee maal een brunch werd de 
inwendige mens en het sociale contact niet vergeten. Ook werden er twee scootmobieltochten 



georganiseerd. Met deelname aan de VVN verkeersquiz in Noord-Brabant drong de groep door tot de 
finale in het provinciehuis te ’s Hertogenbosch. In de finale bereikten zij de vierde plaats.  
In totaal organiseerden de activiteitengroep 24 activiteiten waar 817 personen belangstelling voor 
hadden. 
In 2015 organiseerden de dames van “reisactief” 3 bustochten waaraan 117 personen deelnamen. 
De vakantieweek die de reiscommissie eind augustus naar Oldenzaal organiseerde had 17 deelnemers. 
Er werden verscheidene leuke dagtochten gemaakt. Volgens de verslaglegging in het afdelingsboekje 
kunnen zij terugkijken op een gezellige en geslaagde week. Op 15 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 2015 ruim voldoende belangstelling. Het koor Zang & 
Vriendschap, had vanwege de vergrijzing een teruggang in ledental en heeft aangekondigd in 2016 als 
zelfstandige vereniging verder te willen gaan. 
Onze jaarlijkse algemene ledenvergadering trok 166 en de kerstviering 298 leden.  
Op 7 oktober werd samen met KBO De Moer en Loon op Zand in De Wetering een seniorenmiddag 
georganiseerd.  Er hadden zich 270 senioren voor deze middag aangemeld. De twee wijkcoördinatoren 
in onze gemeente gaven voorlichting over “Samen Werken aan de Wijk”. Een koor en een tonproater 
zorgen voor entertainment die middag.  
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! 
Namens het bestuur, Ton Honkoop, secretaris 

 


