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1. Voorwoord
De samenwerking met de PCOB wordt steeds intensiever, een natuurlijke
ontwikkeling en dat is ook goed gezien de steeds teruglopende ledentallen bij beide
verenigingen. Wij organiseren tezamen busreizen, maandelijkse
ledencontactmiddagen, nieuwjaarsbijeenkomsten enz. en maken daarvoor een
activiteitenkalender We gaan hiermee door en hopen daarbij op uw waardering en
medewerking. Alle activiteiten zijn toegankelijk voor leden van beide verenigingen.
De maandelijkse nieuwsbrief, 10 x per jaar, sinds oktober 2019 gezamenlijk met de
PCOB, blijft in 2020 gezamenlijk.
2. Bestuursleden en vrijwilligers
De bestuurssamenstelling per 1 januari 2019 was als volgt:
Voorzitter(ad interim): dhr. J.M.Bosz uit Laag Soeren; tevens bestuurslid COSBO;
Vicevoorzitter: Mevr. E. van den Eijnden-Bisterbosch uit Velp; tevens
belastinginvulhulp;
Secretaris: mw. B. Bonnier-Verhoeven uit Velp;
Penningmeester : dhr. P. Gockel uit Rozendaal; tevens lid van de redactieraad.
2e Penningmeester : dhr. T. Houkes uit Rozendaal, tevens bestuurslid Cosbo.
Bestuurslid/Ledenadministrateur: dhr. B. Rood uit Velp.
Bestuurslid: Mw. M. Mars uit Velp, tevens voorzitter activiteitencommissie en
afgevaardigd namens het Cosbo naar “Veilig Verkeer”;
Bestuurslid vanuit de kern Rheden: vacant.
Volgens het Rooster van Aftreden waren in 2019 aftredend de heren Bosz en Gockel.
Zij hebben zich herkiesbaar gesteld en zijn herkozen.
Het bestuur kwam in 2019 tien maal bijeen.
De belangrijkste agendapunten waren:
Opzet en inhoud van de Vrijwilligersmiddag;
Het Programma Activiteitencommissie en de uitvoering van de activiteiten;
Redactieraad; De Nieuwsbrief; P.R. en Ledenwerving; Ledenadministratie;
Financiën; De Website; Belastingservice; Kerstviering; Nieuwjaarsbijeenkomsten;
Samenwerking met de PCOB; COSBO; KBO Gelderland en Unie KBO.
In het jaar 2019 heeft de Algemene Vergadering plaats gevonden op donderdag 21
februari 2019 in De Elleboog in Velp. In die vergadering werd afscheid genomen van
twee bestuursleden de dames Mulder en Erren.
Naast bovengenoemde bestuursleden zijn er nog tientallen andere vrijwilligers, zoals
de coördinatoren, de vele bezorgers van het Magazine inclusief de nieuwsbrief en
redactieraadleden. Zonder de trouwe inzet en samenwerking van al deze
vrijwilligers zouden we als vereniging niet zo succesvol kunnen werken.
Om onze vrijwilligers te bedanken voor hun inzet werd op 21 maart een geslaagde
middag georganiseerd. Mevr. Mars hield een mooi verhaal.

3. Financieel Jaarverslag 2019
Contributie
Voor 2019 hebben bestuur en ledenvergadering de contributie vastgesteld op €
28,00 per lid. De jaarstukken 2019 zullen op de ledenvergadering van 20 februari
2020 worden toegelicht. De kascommissie bestaat uit de heren Haarlemmer en
Kramer. Zij zullen in de ledenvergadering verslag doen van hun controle.
4. Ledenbestand
Op 1 januari 2019 telde KBO Rheden-Rozendaal 481 leden.
Bijna driekwart van onze leden is óuder dan 75 jaar en dat baart het bestuur zorgen
voor de toekomst van “onze” KBO.
Wanneer men lid is van de KBO Rheden-Rozendaal is men automatisch lid van
(provinciale) KBO Gelderland en de provincie is lid van de landelijke Unie KBO.
5. Pogramma 2019
De contactmiddagen worden georganiseerd door de activiteitencommissies van de
PCOB Rheden-Rozendaal en KBO Rheden-Rozendaal.
Iedere maand vond er een contactmiddag plaats in de Elleboog van Nieuw
Schoonoord in Velp, en in Het Dorpshuis te Rheden. In de zomermaanden juli en
augustus, zijn er geen bijeenkomsten georganiseerd.
Speciale contactochtend en -middagen, zoals de openingsviering te Dieren, en de
jaarvergadering waren alleen voor de KBO leden. Op woensdag 4 september 2019
vond de openingsviering van het nieuwe verenigingsjaar plaats in de Emmauskerk te
Dieren. Op 21 december vond de kerstmiddag plaats in het Parkhuis in De Steeg.
Felicitaties: de felicitatiedienst zorgt er voor dat de jarigen vanaf 75 jaar bij ieder
lustrum een kaartje krijgen.
6. PR en Vertegenwoordiging
Website: alle informatie is te vinden op onze website ww.kborheden-rozendaal.nl
Vertegenwoordiging: De drie senioren bonden (KBO, PCOB en ASVR) hebben zich
georganiseerd in een koepelorganisatie, de stichting het Cosbo. Onze bestuursleden
Bosz en Houkes nemen deel in dit bestuur.
Binnen de gemeente Rheden is een aantal Vrijwillig Ouderen Adviseurs
(VOA’s) werkzaam, die georganiseerd zijn binnen de stichting STOER.
Alle senioren binnen de gemeenten Rheden en Rozendaal kunnen hier
een beroep op doen.
7. Belasting invulhulp en kortingsregeling
Op verzoek van veel leden wordt er hulp geboden bij het invullen van
de jaarlijkse belastingaangifte.. De belastinginvullers volgen ieder jaar aanvullende
scholing om volledig op de hoogte te blijven. Deze cursus wordt verzorgd door de
KBO-Gelderland. De vrijwilligers, die helpen bij de belastingaangifte staan vermeld
op de activiteitenkalender.
Kortingsregeling
Ledenkortingskaart: in 2019 heeft u weer een ledenkortingskaart
ontvangen. Deze biedt u korting in een aantal zaken in Velp, Rheden
en in Dieren. Wij doen deze actie samen met de PCOB Rheden-Rozendaal
Rozendaal en de ASVR. In 2019 maakt u gebruik van de
lidmaatschapskaart van de KBO.

