KBO Kaatsheuvel

Jaarverslag 2019

……………………………………………………………………………………
Bestuurlijke zaken
We hebben weer een druk jaar achter de rug en zien onze positie binnen de lokale gemeenschap
steeds sterker worden. Steeds meer wordt een beroep op ons gedaan , zowel in collectieve zin als
ook individueel. Wij vinden dit belangrijk omdat de vraag om hulp in de toekomst zeker niet zal
afnemen. Tijdens de algemene ledenvergadering op 27 maart 2019 waren 213 leden aanwezig wat
betekende dat de zaal weer maximaal bezet was. Voor de toekomst zal het beschikken over passende
accommodatie daarom een aandachtpunt blijven. Mede om reden van huurkosten moeten we als
bestuur blijven kijken naar alternatieven. Gelukkig kunnen we op basis van eerder gemaakte
afspraken met de gemeente nog beschikken over huursubsidie en subsidie voor WMO gerelateerde
activiteiten. Omdat deze afspraken gemaakt waren voor de periode t/m 2020 zijn we in 2019 al weer
gestart met nieuwe afspraken voor de toekomst. Dit proces zal in 2020 worden voortgezet en wordt
mogelijk negatief beïnvloed door de financiële problemen die in 2019 in onze gemeente zijn ontstaan.
We hebben met Bijzonder Bruisend een huurovereenkomst gemaakt waarin de afspraken voor huur
en gebruik van een aantal ruimten in het Klavier t.b.v. de KBO geregeld zijn. Ook met de beheerder
van de Werft zijn afspraken gemaakt zodat de sportactiviteiten daar kunnen plaatsvinden. Omdat de
Werft nieuw is en details m.b.t. een aantal zaken niet goed geregeld waren is frequent overleg
gevoerd met betrokken ambtenaren en de beheerder.
Met het oog op veranderingen in de bestuurssamenstelling is in 2019 al gestart met het werven van
een nieuw aspirant bestuurslid. Yvonne van der Aa , die ook actief is bij de KDC , heeft zich bereid
verklaard op termijn het secretariaat van Cees Sprangers over te nemen. Yvonne is begonnen met
inwerken en vervangt de secretaris indien nodig bij vergaderingen.
We hebben in 2019 9 keer bestuursvergadering gehouden met het Algemeen Bestuur ( AB ) en
hebben daarnaast deelgenomen aan 4 kring vergaderingen waarvoor we in 2019 ook de voorzitter
geleverd hebben. Onze voorzitter Herman van Gulik is samen met de kring secretaris diverse keren
naar een regionaal overleg van KBO Brabant geweest en heeft daarnaast samen met andere
bestuursleden enkele thema dagen van KBO Brabant bezocht. Thema’s die nadrukkelijk aandacht
krijgen binnen de KBO zijn o.a. “langer thuis wonen” en aandacht voor dementie.
In onze regio bestaat ook nog steeds het zgn. 6 bonden overleg. Oorspronkelijk bedoeld om vooral
goede afspraken te kunnen maken over de kortingspasjes bij lokale leveranciers is dit overleg ook
gebruikt voor andere initiatieven. Hieruit is o.a. een voorstel gekomen om bijeenkomsten rond langer
thuis wonen te organiseren. De voorbereidingen zijn gedaan en we hebben een projectsubsidie
goedgekeurd gekregen zodat we hier in 2020 ook invulling aan kunnen gaan geven.
Deze activiteit zal plaatsvinden vanuit onze Kring Loon op Zand activiteiten.
Omdat we m.b.t. opleidingen voor 2019 nog gebruik konden maken van een overgangsregeling met
KBO Brabant is de subsidie aanvraag door de gemeente afgewezen.
In ons subsidie overleg wat in kring verband gevoerd wordt proberen we zaken ook voor de toekomst
te borgen. Dit overleg krijgt ook in 2020 een vervolg.
Ledenbestand en informatievoorziening.
Ook in 2019 hebben we kans gezien onze vereniging met regelmaat in de schijnwerpers te zetten.
Frequente publicaties in de Duinkoerier ,waarbij verslag werd gedaan van activiteiten of aankondiging
van op handen zijnde activiteiten geven ons de mogelijkheid om ons aan een breed publiek te
presenteren. Helaas is de gemeente vanwege de AVG gestopt met het verspreiden van onze flyer aan
nieuwe 65 jarigen in de gemeente. Mede door de publicaties maar vooral door de in het oog
springende activiteiten hebben we kans gezien ons ledental goed op peil te houden en zelfs iets te
laten groeien. Begin 2019 hadden we 1136 leden. Eind december waren dat er 1170
Helaas zijn ons weer een aantal leden ontvallen waarvan 34 door overlijden en 78 door vertrek om
andere reden zoals verhuizing. Gelukkig hadden we dus ook 146 nieuwe aanmeldingen.
Naast de publicaties in het huis aan huis blad hebben we 11 keer de ONS ( contactblad van KBO
Brabant ) en 6 keer ons eigen nieuwsblad verspreid. De oplage hiervan is toegenomen door het
groeiend aantal leden en de verspreiding naar adverteerders en bij diverse openbare locaties.
(huisartsenpraktijk etc. )
Ons nieuwsblad wordt goed gelezen en de aanmeldstrookjes voor activiteiten worden goed gebruikt.
De website wordt ook goed bezocht ( ca 6700 keer ) maar verdiend wel enige aandacht. We streven
er naar om daar in 2020 verbeteringen in aan te brengen.

Belangenbehartiging.
Zoals eerder vermeld groeit de belangstelling voor het onderwerp belangenbehartiging.
Als gevolg hiervan hebben we de eerste stappen gezet om dit onderdeel beter in onze organisatie te
gaan inbedden. We beschikken over een ruim aantal vrijwilligers maar er moet meer structuur komen
in aanpak en taakverdeling. Een start is gemaakt met een organisatieschema waarin de
belangenbehartiging als apart onderdeel is opgenomen. Verdere uitwerking hiervan volgt in 2020
Voor specifieke projecten is Joost van de Wouw als verantwoordelijke benoemd en hij onderhoud
vanuit zijn rol binnen het bestuur contact met o.a. werkgroepen.
Bij de VOA’s is aandacht gevraagd voor het thema eenzaamheid. Een kleine werkgroep heeft een
start gemaakt met het formuleren van de aanpak en zal in 2020 invulling gaan geven aan dit
onderwerp. De belangstelling voor het invullen van belastingformulieren groeit nog steeds. In 2019
hebben we 220 leden en ook 64 niet leden kunnen assisteren waarbij voor veel deelnemers een mooi
bedrag is teruggevorderd. De totale teruggave bedroeg maar liefst € 85.505
Mede om reden van de groeiende vraag bij WMO vraagstukken is ook Joost van de Wouw inmiddels
naast Vrijwillige Ouderen Adviseur ( VOA ) toegetreden tot de groep Cliëntenondersteuners ( CO )
waarmee we binnen onze afdeling over 4 personen met deze kwalificatie beschikken. We hebben in
overleg met de wijkteams enkele bijeenkomsten gehad maar zien voor de toekomst duidelijk meer
behoefte aan uitwisseling van informatie. Kennis uitwisseling en samenwerking verdiend meer
aandacht. We zijn gevraagd om deel te nemen aan diverse overleg bijeenkomsten die over
gemeentelijk beleid gaan en geven daar ook invulling aan.
Thema’s als “langer thuis wonen” en dementie zijn op dit moment erg actueel.
Overleg met de nieuwe wethouder Jan Brekelmans heeft er toe geleid dat de seniorenraad niet meer
actief is. We hebben te weinig respons op onze vragen en blijven via het kring overleg en de WAR (
WMO Advies Raad ) aandacht vragen voor specifieke vraagstukken. De gemeentelijke organisatie
zoekt ook naar nieuwe invulling. Gelukkig worden we wel regelmatig gevraagd om onze mening en
zijn we als organisatie een belangrijke gesprekspartner geworden.
Activiteiten.
De activiteiten commissie heeft ook dit jaar weer enorm veel werk verzet. De agenda’s zijn goed
gevuld en het nieuwsblad vermeld steeds opnieuw mooie uitstapjes.
De aanmeldingen gaan steeds meer via ons administratieve systeem Leaweb waardoor ook
betalingen beter verwerkt kunnen worden. Steeds vaker gaat het om grote bedragen zoals dagreizen
met bus en bezoek aan shows. Mede door het gemeentelijk initiatief om mensen met een smalle
beurs een “samen loont pas” te geven heeft extra leden opgeleverd en ook deelname aan soms
duurdere uitstapjes.
De sportclubs genieten nog steeds een goede belangstelling en fietsen en in de winter vooral
wandelen blijven goed in de smaak vallen.
Over smaak gesproken, erg grote belangstelling voor uit eten en de activiteiten commissie zet dit
daarom regelmatig op de agenda.
De creatieve leden komen ook ruim aanbod door deelname aan het kaarten maken onder leiding van
Mevr van Grinsven en schilderen onder leiding van Hr Molenschot.
De yoga club geniet nog ruime belangstelling en de badmintonclub heeft zijn slag in de Werft ook
goed te pakken. Koffiedrinken is voor de sporters problematisch omdat de sportkantine overdag niet
open is. Sommige zoeken een oplossing door in het Klavier koffie te gaan drinken.
Ook dit jaar hadden we weer een senioren dag, dit keer onder leiding van onze afdeling KBO
Kaatsheuvel. De keuze van het programma gaf enige uitdagingen m.b.t. kosten maar door creatieve
oplossingen te zoeken konden we een TV persoonlijkheid uitnodigen. Eef Opdorp van o.a. het TV
programma “uitstel van executie “ wist de hele zaal als budgetcoach met haar vlotte presentatie een
leerzaam verhaal voor te leggen. Het jaar is weer stijlvol afgesloten met onze kerstviering waar we
naar voorbeeld van de geslaagde aanpak van vorig jaar eerst weer een bezoek aan de kerk brachten
om met name de overleden leden te gedenken en vervolgens voor het feestelijk programma naar
Chalet Fontaine te gaan. De muziek was geslaagd alsmede de koffie, soep en broodjes. We mochten
243 leden verwelkomen waarvan het overgrote deel ook de bijeenkomst in de kerk had bijgewoond.
Gelukkig kunnen we gebruik maken van de inzet van vele vrijwilligers waarvoor een woord van dank
zeker in dit verslag thuishoort.
We kijken terug op een zeer geslaagd 2019 en blikken met vertrouwen naar de toekomst.
Namens het bestuur: Cees Sprangers ( secretaris )

