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JAARVERSLAG 2018 VAN KBO RHEDEN / ROZENDAAL.  

 

INLEIDING. 

In dit jaarverslag worden de werkzaamheden van KBO Rheden-Rozendaal in het jaar 

2018 beschreven. Het bestuur heeft haar werkplan uitsluitend kunnen uitvoeren dankzij 

de belangeloze  inzet van ongeveer 60 vrijwilligers. Bij de KBO worden deze vrijwilligers 

kaderleden genoemd. Zij brengen ieder  eigen kwaliteiten, kennis en vaardigheden mee. 

Kwaliteiten van kaderleden zijn niet alleen goud waard voor de organisatie KBO, maar 

leveren hen zelf ook iets op. Tegenover de geïnvesteerde tijd en moeite staat voldoening 

van het werk. Er zijn resultaten te zien en anderen tonen waardering. Enthousiaste 

vrijwilligers zijn en blijven nodig om de KBO aantrekkelijk te maken en te houden voor de 

leden. Door hún inzet worden senioren van belangrijke informatie voorzien, worden hun 

individuele en collectieve belangen op de terreinen wonen, zorg, identiteit, financiën en 

welzijn behartigd en krijgen senioren de mogelijkheid andere senioren te ontmoeten en 

contacten/vriendschappen aan te knopen. Op deze manier wordt bijgedragen aan hun 

algehele welzijn en daarmee aan het voorkomen van sociaal isolement en gevoelens van 

eenzaamheid. Dit laatste is met name belangrijk voor de groep “oudere senioren”, die 

ook in onze KBO een steeds groter deel van het ledenbestand vormt.  

DOELSTELLING 

Het doel van KBO Rheden/Rozendaal is vastgelegd in de Statuten en is op de eerste 

plaats het behartigen van de belangen van senioren in het algemeen en die van haar 

leden in het bijzonder, op te komen voor hun individuele en collectieve rechten en 

belangen om zo hun sociale, culturele, immateriële en materiële positie te verbeteren.  

De doelstelling van de KBO is vooral gericht op het bevorderen en handhaven van de 

zelfstandigheid van senioren en op hun deelname aan de samenleving, zodat zij als 

volwaardige leden van onze samenleving kunnen blijven functioneren.  

Dit alles tracht KBO Rheden/Rozendaal op plaatselijk niveau te realiseren door samen te 

werken met de zusterorganisaties PCOB en ASVR binnen de stichting COSBO (Centraal 

Overleg Samenwerkende Bonden van Ouderen) in de gemeenten Rheden en Rozendaal; 

Dit uiteraard met inachtneming van ieders eigen identiteit. Kenmerkend voor het jaar 

2018 was dat er nauwer samengewerkt werd met de zustervereniging PCOB. Activiteiten 

zijn toegankelijk voor leden van beide verenigingen. In dit kader vond er ook een 

ontmoetingsbijeenkomst plaats van bestuursleden en kaderleden als redactieraad en 

activiteitencommissie van KBO en PCOB. 

 

Op 1 januari 2018 telde KBO Rheden-Rozendaal 529 leden 

Op 31 december 2018 telde KBO Rheden-Rozendaal 488 leden, 326 vrouwen en 162 
mannen.  De gemiddelde leeftijd was  79,2 jaar;  slechts 60 leden zijn jonger dan 70 jaar. 
 Er is dus sprake van een teruggang in ledental. Daarnaast is bijna driekwart van onze 

leden óuder dan 75 jaar en dat baart het bestuur zorgen voor de toekomst van “onze” 

KBO.   

 

Uit onderzoek is bekend dat het vroeger zo vanzelfsprekende lidmaatschap van- en de 

binding aan een ouderenorganisatie er niet meer zijn. Ouderen worden lid om hetgeen 

het lidmaatschap henzelf of de gemeenschap oplevert. Daarom vertellen we hier 

nogmaals wat het lidmaatschap u als lid oplevert: 

Wanneer men lid is van de KBO Rheden-Rozendaal is men automatisch lid van (de 

provinciale) KBO Gelderland en van de (landelijke) UNIE KBO. 
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Dit landelijk lidmaatschap, van de Unie KBO, levert u onder andere het volgende op: 

- 10 keer per jaar het gratis magazine; 
- De Servicetelefoon voor algemene vragen 

- 030-340 06 55 (maandag t/m donderdag van 10.00 tot 13.00 uur) 

- Gratis (juridisch) advies  via de Juristentelefoon: 030-340 06 55 (donderdag van 

13.00 tot 15.00 uur) 

- Informatie over pensioen: Pensioentelefoon (woensdag van 13.00 tot 15.00 uur) 

- 030-340 06 55 

- Gebruik kunnen maken van ouderenadvisering; 
- Hulp bij belastingaangifte; 
- KBO-tablet met heel veel extra’s; 
- Aanbiedingen via KBO-PCOB ledenvoordeel; 
- De KBO collectieve zorgverzekering van Zilveren Kruis Achmea; 
- Belangenbehartiging op landelijk niveau met een sterke lobby in Den Haag; 
- Korting op de rijbewijskeuring. 
- KBO Juristentelefoon 

 

Gezien het teruglopende ledenaantal zijn en blijven, in verband met het voortbestaan 

van onze Afdeling, PR en ledenwerving zeer belangrijk. 

Door vernieuwend aanbod van activiteiten probeert de activiteitencommissie hier ook aan  

bij te dragen. Leden kunnen overigens  ook altijd met nieuwe wensen komen. Zo 

mogelijk worden deze wensen gerealiseerd. 

 

ROOSTER VAN AFTREDEN 

Volgens het Rooster van Aftreden waren in 2018 aftredend de dames Bonnier en Mars en 

de heer Houkes. Zij hebben zich herkiesbaar gesteld en zijn herkozen.  

De bestuurssamenstelling per 31 december 2018 was als volgt: 

Voorzitter(ad interim): dhr. J.M. Bosz uit Dieren; Tevens bestuurslid COSBO; 

Vicevoorzitter: Mevr. E. van den Eijnden-Bisterbosch uit Velp; Tevens belastinginvulhulp; 

Secretaris: mw. B. Bonnier-Verhoeven uit Velp;   

2e Secretaris : mw. R. Mulder-Hoet uit Dieren;  

Penningmeester : dhr. P. Gockel uit Rozendaal;  

2e Penningmeester :  dhr. T. Houkes uit Rozendaal, tevens bestuurslid Cosbo. 

Bestuurslid/Ledenadministrateur: dhr. B. Rood uit Velp.  

Bestuurslid: mw. T. Erren, uit Velp. tevens lid redactieraad van de Nieuwsbrief;  

Bestuurslid: Mw. M. Mars uit Velp, tevens voorzitter activiteitencommissie en 

afgevaardigd namens het Cosbo naar “Veilig Verkeer”. 

Bestuurslid vanuit de kern Rheden: vacant.  

BESTUURSVERGADERINGEN 

Het bestuur kwam in 2018 tien keer bijeen.  

De belangrijkste agendapunten waren: 

Opzet en inhoud van de Vrijwilligersdag in De Harmonie; 

Het Programma van de Activiteitencommissie en de uitvoering van de activiteiten; 

Redactieraad; De Nieuwsbrief;  P.R. en Ledenwerving; Ledenadministratie; Financiën; De 

Website; Belastingservice; Kerstviering; Nieuwjaarsbijeenkomst; Samenwerking met de 

PCOB en ontmoetingsbijeenkomst van bestuursleden en kaderleden als redactieraad en 

activiteitencommissie van KBO en PCOB; SBOG, COSBO; KBO Gelderland en Unie KBO. 

In het jaar 2018 heeft de Algemene Vergadering plaats gevonden op 22 februari in het 

Parkhuis in de Steeg. 
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VRIJWILLIGERSDAG 

 

Om onze vrijwilligers te bedanken voor hun inzet, werd op 15 maart weer een 

vrijwilligersdag georganiseerd in De Harmonie. Mevrouw Carla van Welie, kunsthistorica 

heeft een lezing verzorgd.  

OPENING VERENIGINGSJAAR  

Op woensdag 05 sep 2018 vond in Dieren in de Emmauskerk de KBO Openingsviering 

plaats. Op 21 december vond de Kerstmiddag plaats in het Parkhuis in De Steeg.  
 

VERTEGENWOORDIGINGEN  

Het bestuur was vertegenwoordigd bij: 

- de Algemene Ledenvergaderingen van KBO Gelderland in april en november; 

- het Cosbo  

     

VRIJWILLIGERS.  

Zoals hierboven reeds vermeld kan een ledenorganisatie zoals de KBO uitsluitend 

functioneren door- en dankzij de belangeloze inzet van vele vrijwilligers. 

 

De ongeveer 60 vrijwilligers binnen de KBO Rheden-Rozendaal  hebben zich met name 

ingezet voor bestuurs- en commissiewerk.  

● De leden van de Activiteitencommissie droegen zorg voor het plannen, voorbereiden 

en (doen) uitvoeren van het activiteitenprogramma in de verschillende kernen.  Het 

activiteitenaanbod staat weergegeven op de activiteitenkalender. Dit aanbod staat ook 

vermeld op de website van KBO Rheden-Rozendaal. (www.kborhedenrozendaal.nl) 
● Vrijwilligers van de Redactieraad zorgden voor het opzetten, uitgeven en distribueren 

van de maandelijkse Nieuwsbrief. 
● Hetzelfde geldt voor  het bezorgen van het magazine KBO/PCOB bij de leden.  
● De felicitatiedienst zorgde er voor dat de jarigen vanaf 75, 80 enz. enz. een kaartje 

kregen, een gebaar dat  doorgaans erg wordt gewaardeerd.  
● Vrijwillige ouderenadviseurs ondersteunden op verzoek leden met diverse vragen/ 

problemen. 
● Belastinginvulhulpen hielpen bij het invullen van de belastingformulieren. 

 

 

EDUCATIE EN RECREATIE. 

De volgende activiteiten zijn door de afdeling in 2018 ter hand genomen:  

● Opzetten, uitgeven en uitvoeren van het activiteitenjaarprogramma 2018. U kunt deze 

vinden in de aan alle leden uitgereikte activiteitenkalender en op de website: 

www.kborhedenrozendaal.nl 
● Het elke maand organiseren van een contact (thema)middag in Velp of Rheden–De 

Steeg. 
● Deelname aan Dag van de Ouderen i.s.m. Cosbo en Stoer. 
● Aanbieden van Cursus- en terugkomdagen voor Belastinginvulhulpen en voor 

Vrijwillige Ouderenadviseurs. 
● Scootmobiel- en E-bike cursus in Cosbo verband. 

 

INDIVIDUELE BELANGENBEHARTIGING 

Bij een vereniging waarin senioren zich thuis voelen, past een cultuur van aandacht en 

zorg voor elkaar. Ouderen moeten bij de KBO-Afdeling terecht kunnen wanneer zij  met 

problemen of vragen worstelen. Daarom staat de individuele belangenbehartiging ook 

hoog in  het vaandel van de Afdelingen. Ouderen kunnen individueel advies en hulp 
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vragen bij de vrijwillige ouderenadviseurs en bij de belasting-invulhulpen. Zij zijn de 

beste ambassadeurs voor onze individuele belangenbehartiging en daar zijn we blij mee. 

Contactadressen staan vermeld op de website 

 

COLLECTIEVE BELANGENBEHARTIGING 

 KBO Rheden-Rozendaal tracht de collectieve belangen van haar leden en overige 

ouderen in haar werkgebied op het terrein van welzijn, inkomen (ledenkortingskaart bij 

lokale ondernemingen), wonen en zorg, en vervoer  (PLUSbus), te behartigen via de 

vertegenwoordigers in het Cosbo. N.B. het doel van de PLUSBUS is dat ouderen die 

geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer of regiotaxi, zich met deze bus 

kunnen verplaatsen en daardoor kunnen blijven participeren. Het risico op eenzaamheid 

door mobiliteitsproblemen wordt hierdoor verkleind. Door deze voorziening kunnen 

burgers blijven deelnemen aan activiteiten en familie of bijvoorbeeld een arts bezoeken.  

 

TOT SLOT 

 

Het behartigen van de collectieve en individuele belangen van ouderen op het terrein van 

Inkomen, Welzijn, Wonen, Mobiliteit en met name de Zorg blijft onze permanente 

aandacht vragen: We worden nog steeds geconfronteerd met nieuwe ontwikkelingen en 

daarmee samenhangend met problemen en uitdagingen.  

KBO Afdeling Rheden-Rozendaal wil, daarbij ondersteund door de (landelijke) Unie KBO 

en door de (provinciale) KBO Gelderland vele zaken ter hand blijven nemen om daarmee 

de belangen van de ouderen op de hierboven genoemde terreinen te blijven behartigen.  

Het is niet alleen de wens van de sterk groeiende groep (oudere)senioren zelf maar ook 

bittere noodzaak dat zij  zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en leven. Het is dan 

ook noodzakelijk de vinger aan de pols te houden en voortdurend alert te zijn om de 

voorwaarden voor het zelfstandig kunnen wonen en leven te handhaven en waar 

mogelijk nog te verbeteren. 

Ook wil KBO Afdeling Rheden-Rozendaal de solidariteit van senioren onderling en met 

andere generaties bevorderen.  

Hiertoe is en blijft de inzet en medewerking van veel vrijwilligers/kaderleden  

noodzakelijk. Voor het bestuur is hun inzet van onschatbare waarde en het bestuur is de 

kaderleden hier zeer erkentelijk voor. 

In 2019 wil het bestuur dit beleid voortzetten. 

Februari 2019 

 

EAM Bonnier-Verhoeven, 

secretaris  

 

Bent u al lid en weten wij uw e-mailadres niet? 

Geef dit even door aan de heer Ben Rood: benencarola@ziggo.nl 

 


