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Onzekerheid alom over stijging kosten voor seniorenverenigingen 

 
 

Seniorenvereniging KBO-Brabant hield een flitsonderzoek onder haar lokale 

Afdelingen, 278 aangesloten seniorenverenigingen in heel Brabant. Gevraagd 

werd of de stijgende kosten voor met name energie en consumpties het 

verenigingsleven in de gevarenzone brengen. Een aantal geeft aan in de 

problemen te komen.  

 

Gevraagd is naar stijging van energiekosten, van huur en van consumptieprijzen. Waar 

voorheen de jaarrekening voor energie bijvoorbeeld op 4.000 euro uitkwam, moet over 

dit jaar opeens 12.000 worden afgetikt door een Afdeling. Dit is niet meer zelf op te 

brengen en de vraag is of er wel een tegemoetkoming vanuit de gemeente komt. Er 

heerst ook veel onduidelijkheid over de stijging van energieprijzen: met welk percentage 

en per wanneer? Ook al betalen veel Afdelingen nu een huurprijs inclusief energie, de 

totale prijs gaat per 2023 omhoog, zo verwacht men. 

 

Na de coronajaren is bovendien de deelname door senioren aan activiteiten vaak nog niet 

op het oude niveau. Seniorenverenigingen hebben nogal eens aanvullende inkomsten uit 

de omzet van consumpties. Tijdens het hoogtepunt van de pandemie lagen de 

activiteiten echter stil en nog altijd is het aantal bezoekers niet op het oude niveau. De 

vaste lasten bleven echter wel doorlopen en sinds dit jaar in een schrikbarend tempo. 

Verhogen van de consumptieprijzen stellen de verenigingen zo lang mogelijk uit om geen 

extra drempels op te werpen voor senioren om weer deel te nemen aan activiteiten. 

Waar mogelijk worden reserves aangesproken, maar de bodem daarvan is in zicht en een 

enkeling is dat stadium voorbij.  

 

Het is vooral de onzekerheid die de vrijwilligers van seniorenverenigingen parten speelt. 

Wat gaat er per 2023 aankomen? Als verhuurders van accommodaties – vaak 

gemeentelijke instellingen – de huren verhogen kunnen zij dat niet meer opbrengen en 

hogere consumptieprijzen houden senioren thuis. Een tegemoetkoming van de gemeente 

zou daarom op zijn plaats zijn. KBO-Brabant doet een dringende oproep aan gemeenten: 

zet deze verenigingen – zó onmisbaar nu senioren zo lang mogelijk zelfstandig thuis 

moeten blijven wonen – niet in de kou! 
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Voetnoot voor de redactie: 

KBO-Brabant telt circa 120.000 leden die in 278 lokale Afdelingen zijn vertegenwoordigd. 

De KBO werd bijna 75 jaar geleden in Brabant opgericht en KBO-Brabant behoort tot de 

grootste seniorenverenigingen in Nederland.  

 

Aan dit onderzoek deden tot op heden 180 Afdelingen mee. Het onderzoek loopt nog 

door. 

 

Voor meer informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met Marieke Hageman 

communicatiemedewerker, e-mail: mailto:mhageman@kbo-brabant.nl, telefoonnummer: 

(073) 644 40 66. 
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