Jaarverslag 2018
KBO-Bernadette
19 februari 2019
Beste KBO leden
Mijn naam is Hennie de Gooijer, sinds mei
2018 uw interim voorzitter.
Ik stap even kort terug naar de chaotische
start van 2018. Even voor uw geheugen,
ons bestuur bestond op dat moment uit:
Voorzitter Henriette Verouden, secretaris
Rolf Merle, penningmeester Hubert van
Duppen, activiteitencommissie Frans Jansen
en Chris Koelemij en ik bestuurslid voor de
PR.
Chris gaf meteen de 1e bestuursvergadering
te kennen dat hij door te drukke
werkzaamheden voor de Zonnebloem met
de ledenververgadering in februari afscheid
wilde nemen. U kunt dit ook teruglezen in
het journaal van januari. Frans Jansen wilde
meer gaan reizen en ging uit het bestuur
maar wilde nog wel de Kom bij Ons
middagen organiseren.
Restte dus nog
Henriëtte, Rolf,
Hubert en ik.
Eerder hadden
we als bestuur
in 2017 al
besloten
anders te gaan
werken. Zeker
voor de
continuïteit
was het
belangrijk dat
we wat meer
met processen gingen werken. Klinkt heel
moeilijk maar eigenlijk was het alleen
beschrijven hoe we onze taak verrichten en
wie doet wat. Helaas was dit een
verandermanagement waar achteraf met
name Hubert niet gelukkig mee was, hij
haakte dus ook af. Toen waren er nog maar
3 bestuursleden, te weinig natuurlijk. Rolf
heeft de volledige jaarvergadering
voorbereid en ging met vakantie, helaas hij
werd op vakantie ziek en dus Henriette en ik
stonden 27 februari er alleen voor en toen
misten we ook de processen, we wisten niet
wat er altijd gedaan moest worden en
hebben toen veel moeten improviseren.
Zoals gezegd we namen afscheid van Chris,
hadden een aantal oorkondes om te
overhandigen, alleen voor degene die er was

zat er een fout in en de andere jubilarissen
waren er niet. Afijn we zijn het
doorgekomen en Miny Verhoeven meldde
zich als potentieel penningmeester en dit
werd goedgekeurd door de
Ledenvergadering. Niet wetende dat we een
maand verder waren en zowel Rolf als
Henriëtte per direct opstapten.
Van Chris hadden we wel afscheid genomen,
gelukkig stond hij nog ingeschreven en die
heeft direct beloofd Miny en mij te
ondersteunen in het bestuur zolang als
nodig.
Op 5 juli hebben we een extra
ledenvergadering gehouden om alles uit te
leggen en zijn we gedrieën verder gegaan.
We misten heel erg de processen, want we
wisten niet wat er gedaan moest worden en
hoe. We hebben veel uitzoek werk gehad en
dat is nog niet ten einde.
Wel nu jullie geheugen opgefrist is ga ik
verder met het jaarverslag.

LEDEN ADMINISTRATIE
We zijn op 31 december geëindigd met 440
leden en op 1 januari gestart met 385, we
hebben in 2018 van circa 80 leden afscheid
genomen, opzegging, verhuizing en
overlijden. We hebben circa 40 nieuwe leden
erbij gekregen.
Waar ik heel trots op ben is dat we 267 van
onze leden in 2018 hebben bereikt, wat
betekent dat deze aan een of meerdere
activiteiten hebben deelgenomen.
We kunnen op de lijsten die mijn stagiaire
heeft gemaakt terugzien dat er leden zijn
die overal aan mee doen, maar ook die
slechts aan een activiteit meedoen.
Daar zijn we heel trots op.
We hebben 135 80+ leden, 186 tussen de
80 en 70 jarigen en dus 64 leden onder de
70.
We hebben 3 bestuursleden, 4 leden in de
activiteitencommissie en 15 bezorgers voor
ONS en journaal.
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Ja maar we hebben nog leden nodig die ons
kunnen ondersteunen bij bijhouden van de
website, facebook, opmaken van het
journaal en nog wat taken. Maar ook een
bestuurslid, zodat Chris vervangen kan
worden.

Nieuwe KBO ledenpassen
Miny en ik hebben op 4 dagdelen persoonlijk
de ledenpassen overhandigd aan onze leden
en tegelijk de KBO tas uitgdeeld. Deze
passen zijn van een betere kwaliteit en
onbepaalde tijd geldig, de bedoeling is als u
uw lidmaatschap opzegt de pas teruggeeft
maar van mij mag u deze dan ook
vernietigen.
ACTIVITEITEN
Op 16 januari is er een filmmiddag
georganiseerd bij Pathé. Door wisseling in
de AC heeft dit geen vervolg gekregen.

NS een ochtend georganiseerd om uitleg te
geven aan de OV kaart.
16 mei hebben we een
bezoek gebracht aan
Openlucht museum de
Eynderhof
22 juni hebben we een
bustocht gemaakt naar
het land van Maas en
Waal
19 juni waren we te gast in de Vooruitkomst
in de Elzas Passage in Helmond, een plek
waar alles op gebied van aanpassingen te
vinden en men u ook met raad en daad te
woord
staat.
27 juni zijn
we met een
klein
groepje
gaan reizen
met de OV
kaart,
verder als
Eindhoven
zijn we
helaas niet
gekomen
vanwege
een staking
van de

Op 31 januari is er voor de leden een avond
georganiseerd in samenwerking met de
levgroep om voor ons KBO vrijwilligers te
werven, enkelen hebben zich die avond
aangemeld.
De tablet-cursussen hebben aan de ene kant
door gebrek een deelnemers en aan de
andere kant door de bestuur perikelen geen
doorgang gevonden.
Carnavals bijeenkomst in samenwerking met
het Reumafonds hebben we op 6 februari
georganiseerd.

bussen.

Woensdag 7 maart hebben we een bezoek
gebracht aan Bavaria Brouwerij

5 september de jaarlijkse BBQ alleen dit
keer bij Restaurant de Steenoven.

14 maart hebben voor het eerst onze
vrijwilliger bedank middag gehouden een
traditie
die we
willen
gaan
invoeren.

9 oktober hebben we ook nu weer een iets
anders ingericht Herfstfeest gehad, maar
daarom niet minder gezellig hoorden wij.
18 oktober pompoensnijden
7 november waren we te gast bij de
Gavioliezaal
Kerststukjes maken 17 december o.l.v.Diny
van Loon

Woensdag 28 maart paasstukjes maken met
Diny van Loon

17 december een bezoek aan de aan de
Super Sociaal en aansluitend een diner bij
Ratatouille het sociale restaurant

25 april zijn we ’s middag naar een
Kamelenmelkerij in Berlicum geweest.

Kerstfeest 20 december dit keer bij
Woonzorgcentrum de Ameide

Vrijdag 23 mei hebben we samen met OV

Met dank aan onze activiteitencommissie
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Kom bij ons middagen
Op 24 en 25 januari waren we te gast bij
Lunchroom de Keyser
21 en 22 februari bij Patanegra
21 en 22 maart bij Lunch & Zo
30 mei Frietavond bij Keyserinedael
26 en 28 juni bij Portugal Mar Markt
25 juli waren we in de Stadskamer
21 augustus voor het eerst bij 33 Good food

25 september Lunch café de Bieb
23 oktober Welkom Thuis voorheen
Brownies en Downies
22 november lunchroom de Keyser
Met dank aan onze activiteitencommissie

Clubkas Rabobank
Ook in 2018 mogen we onze trouwe leden
bedanken voor hun stem bij de clubkas actie
van de Rabobank, de opbrengst is € 276.26
Iets minder dan vorig jaar maar er zijn
steeds meer verenigingen die zich hiervoor
bij de Rabobank aanmelden, waardoor we
het bedrag met meer mensen moeten
verdelen.

deel aan culturele en zingevingsactiviteiten
en kunnen ze terecht voor individuele hulp
en ondersteuning. Vooral de vrijwillige inzet
van een groep actieve leden maakt dit alles
mogelijk.
Het lidmaatschap van een lokale Afdeling
betekent tegelijkertijd het lidmaatschap van
KBO-Brabant. Ons grote ledenaantal maakt
ons tot een serieuze gesprekspartner voor
partijen, waaronder de overheid. Het stelt
ons in staat de belangen van senioren op
alle niveaus te behartigen: lokaal,
provinciaal, landelijk.
Als er meerdere Afdelingen binnen een
gemeente zijn, vormen zij gezamenlijk een
gemeentelijke KBO-Kring. Als
representatieve vertegenwoordiger, komt de
Kring op voor de belangen van senioren
richting gemeente en andere instanties. Ook
vertegenwoordigt de Kring de leden in de
Algemene Vergadering van KBO-Brabant.

Rijbewijskeuringen
Automobilisten
die de leeftijd
van 75 jaar zijn
gepasseerd én
hun rijbewijs
moeten
verlengen, zijn
verplicht een
medische keuring
te ondergaan.
Vanaf 75 jaar is
zo’n medische
keuring elke vijf jaar verplicht. De kosten
variëren van € 45,- tot het officiële
landelijke tarief van € 76,60.
Als lid van KBO-Brabant krijgt u op
verschillende locaties korting op uw
rijbewijskeuring. De prijs van de keuring ligt
rond de € 30,-.

Zorgverzekering
Ook voor het jaar 2019 kunt u als lid van
KBO-Brabant korting en/of extra’s krijgen bij
het afsluiten van een zorgverzekering van
IAK, CZ, VGZ of ZilverenKruis via onze
partner AON.

Wat is KBO-Brabant?
Wij zijn een actieve vereniging voor mensen
vanaf 50 jaar. Onze circa 130.000 leden zijn
tevens lid van een Afdeling: een lokale
seniorenvereniging. Onze 300 Afdelingen
vormen het hart van onze organisatie. Daar
ontmoeten onze leden elkaar, doen ze
samen aan ontspanning en sport, nemen ze

Ons ledenvoordeel
Als lid van KBO-Brabant profiteert u van
interessante aanbiedingen en voordelen die
het leven makkelijker, veiliger, gezonder,
goedkoper en leuker maken. Van goedkope
energie en hoorbatterijen tot voordelig
bellen en leuke uitjes. Kijk snel en profiteer
ook!
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Ons Energievoordeel
U herkent het ongetwijfeld. De talloze
energieleveranciers, vergelijkingssites en
collectieven die u met tijdelijke kortingen,
welkomstcadeaus of andere lokkertjes
verleiden om over te stappen. En als u
overstapt, kan na de actieperiode zomaar
blijken dat u ineens hógere tarieven betaalt.
Of de jaarrekening valt onverwacht hoger uit
omdat u een onjuist maandelijks
termijnbedrag is voorgespiegeld. Samen
met onze partner Energiebesteding doen we
het graag anders en beter voor onze leden.

KBO-Brabant en ANWB AutoMaatje
Even boodschappen doen, een bezoekje aan
de huisarts brengen, een partner in het
verzorgingshuis bezoeken of een dagje
verder weg naar de verjaardag van die
vriend of vriendin. Het is niet voor iedereen
vanzelfsprekend. Als actief partner van
ANWB AutoMaatje helpen wij mensen die
minder mobiel zijn om er weer op uit te
gaan.
Lokale vrijwilligers vervoerder met eigen
auto en tegen een bescheiden
kilometervergoeding minder mobiele
plaatsgenoten. De ANWB AutoMaatjes
komen in heel Nederland van de grond,
maar Brabant is koploper. We werven niet
alleen gebruikers, maar ook vrijwillige
chauffeurs en planners. En we stimuleren
gemeenten om ook aan te haken. Want
samen komen we er wel!
Helmond, bel (0492) 75 17 35

Onafhankelijke cliëntondersteuning
in Helmond
De verenigde ouderenbonden in Helmond
(VBOH), waaronder KBO-Helmond,
verzorgen al enige tijd onafhankelijke
cliëntondersteuning voor senioren. Helmond
is één van de zogenoemde
koplopergemeenten cliëntondersteuning.

Kortingslijst VBOH per 1 november
2018

Let op de volgende spelregels:  De korting
geldt alleen op VOORAF vertoon van uw pas
van de ouderenbond. Dus: GEEN PAS - GEEN
KORTING!  Meldt vóór uw aankoop dat u

gebruik wilt maken van de VBOH-korting. 
ACHTERAF een beroep doen op korting is
NIET mogelijk.  De korting geldt niet voor
aanbiedingen en arbeidsloon.  De
ondernemers behouden zich het recht voor
wijzigingen in de korting aan te brengen. De
deelnemende ondernemers worden verzocht
wijzigingen per e-mail door te geven.
Van de bestuurstafel
In 2019 hebben we ingevoerd dat een
bestaand lid die iemand anders aanbrengt
als nieuw lid een cadeaubon ontvangt van
Hellemond Gift van € 5.00
Inmiddels hebben wij al 6 personen een
cadeaubon mogen overhandigen.
Eind 2018 bestaat het bestuur uit
Interim voorzitter Hennie de Gooijer
Penningmeester Miny Verhoeven
Bestuurslid Chris Koelemij

Activiteitencommissie

Gerry van Liempt
Jo Gruijters
Beppie van den Crommenacker
Diny Claassen
Vanuit het bestuur Miny Verhoeven

Bezorgers ONS en journaal
Henk Arts
Mieke van der Els
Toos Hollestelle
Mieke van de Leur
Annemarie Schouten
Cobi van der Els
Antoon van Eemeren
Rieky de Bruyn
Jacqueline Comello
Gerry van Liempt
Hennie de Gooijer
Diny Claassen
Rian Verberne
Chris Koelemij
Miny Verhoeven
Ria de Waal
Beppie van de Crommenacker

correspondentie adres:
KBO Bernadette,
Frans Joseph van Thielpark
48,
5707 BX Helmond
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