Jaaroverzicht van de Protestantse Christelijke Ouderenbond Afdeling Halderberge
over het jaar 2019
(Discussie algemene ledenvergadering 19 maart 2020)
Agenda:
(I) Themamiddagen 2019
(II) Bestuursaangelegenheden.
(III) Rapportage Ledenbestand
(IV) Communicatie
(V) Financiën
(VI) Rondvraag.
Toelichting

(I) Themamiddagen en uitstapjes in 2019
(I)

(II)

(III)

(IV)
(V)

(VI)

(VII)

(VIII)

Do 18 april: Algemene ledenvergadering met voor de pauze een overzicht van de verenigingsactiviteiten
en na de pauze een voordracht door dhr. Gerhard Mark van der Waal over een uiteenzetting over Bijbelse
symbolen. Deze vergadering was met een bezoekersaantal van 17 uit een ledenbestand van 82 echter
zeer matig bezocht. Het was verder teleurstellend te vernemen van dhr. Jille (lid van de ledenraad) en
voormalig regiocoördinator dat de voorgenomen integratie van de PCOB en Unie KBO waarschijnlijk niet
verder zal reiken dan een ietwat los federatie verband. Het was eveneens een tegenvaller dat de
voorgestelde fusering tussen de PCOB en de SOOS werd afgewezen door de Soosleden.
Do 16 mei: Muzikale Quiz o.l.v. het echtpaar Corry en André de Vos met muziek van en vragen over
diverse muzieksterren uit het verleden zoals Harry Belavante, Abba, Teddy Scholten, Blue Diamonds, The
Cats en te veel om op te noemen. Ondanks de gevoerde publiciteit campagne en de gratis versnaperingen
was de opkomst met 15 bezoekers echter weer frustrerend laag.
Wo 12 juni: Museumbus naar het Zeeuws museum in Middelburg. Van het maximale aantal beschikbare
plaatsen van 45 waren er uiteindelijk 41 bezet. Dit door een paar afzeggingen op het laatste moment door
ziekte. Gebaseerd op de reacties van de deelnemers viel het bezoek aan het museum met de werkelijk
schitterende wandkleden zeer in de smaak. Het was verder een genoegen om te zien hoezeer Mw.
Bezemer-Jonker in haar rolstoel, onder begeleiding van een verzorgster van Kronestede van het bezoek
genoot.
Vanwege de evenementen georganiseerd in het kader van de zomerschool in de maanden juli en augustus
werden erin deze maanden geen activiteiten ontwikkeld.
OV-Opstapdagen in de Vossenberg op vrijdag 6 september en woensdag 2 oktober
Deze demonstratie ochtenden georganiseerd door de gemeente in samenwerking met de SOH
(Samenwerkende Ouderenorganisaties in Halderberge) over de aanschaf en het gebruik van de OV
Chipkaart bleken te voorzien in een grote behoefte en waren op beide dagen volledig vol geboekt. De
eveneens door de SOH georganiseerde Infomarkt met kraampjes bemand door Surplus (Plusbus) en het
Huis van Morgen (Slimme Zorg), “Graag Gedaan” en een Fysiotherapeut op het gebied van valtechniek
konden zich ook in ruime belangstelling verheugen. PCOB was ook op de markt vertegenwoordigd met
folders over veiligheid en valpreventie
Do 19 september: een voorgenomen bezoek aan het eiland Tiengemeten met eigen vervoer naar en van
de veerboot moest helaas worden afgelast door gebrek aan belangstelling. (Aantal vooraanmeldingen
bedroeg slechts 2!!!)
In plaats hiervan werd er een lezing georganiseerd over de diverse aspecten van de WMO zoals de
Thuiszorg en het criterium ~”schoonhuis”, het “keukentafel” gesprek en de cliëntenondersteuners etc.
Voordracht werd gegeven door dhr. Donkers, secretaris van de Seniorenraad en coördinator van de
cliëntenondersteuners. Opkomst met 9 bezoekers waaronder twee bestuursleden was echter
frustrerend laag!
Do 17 oktober Opfriscursus verkeer: De opkomst voor deze middag gegeven door VVN was met 29
bezoekers vol geboekt. Er was interessant lesmateriaal met keuzevragen wat soms aanleiding gaf tot
verhitte discussies en de cursusleiders aanspoorden tot uiterste krachtsinspanningen om uiteindelijk hun
toehoorders te kunnen overtuigen.
Vrij 20 december: Traditionele gezamenlijke kerstviering georganiseerd in samenwerking met de Soos.
Gezien het recordaantal bezoekers, de inzet van zowel SOOS als PCOB leden, de verzorgde lunch en
goedgekozen liturgie blijven er aan deze viering voor velen warme herinneringen aan bestaan.

Verder werden de leden in de maandelijkse nieuwsbrieven uitgenodigd om deel te nemen aan de activiteiten van
de KBO afd. Oudenbosch, Hoeven en Oud Gastel m.b.t.
• Beter bewegen voor ouderen (wekelijks)
• Zwemmen (wekelijks)
• Wandelen in de natuur (maandelijks)
• Operavoorstellingen in De Zellebergen
• Computerlessen.
• Valpreventietraining
(Binnen SOH verband bestaat de afspraak dat zonder uitdrukkelijke vermelding de leden van de KBO afd. Hoeven,
Oudenbosch, Oud Gastel (Bosschenhoofd) en de PCOB Halderberge welkom zijn op de door ieder
georganiseerde activiteiten zonder extra kosten.)

(II) Bestuursaangelegenheden.

(plaatselijk)

Het huidige bestuur bestaande uit de vaste leden Jan Graafland (voorzitter/secretaris a.i) en Bieneke de Waal
(algemeen bestuurslid) is nog steeds naarstig op zoek naar aanvulling op:
•
bestuursniveau (voorzitter en / of secretaris)
•
algemeen bestuur
•
activiteiten commissie
Het is duidelijk dat de voornoemde bestuursleden en derhalve de afdeling, de afgelopen jaren niet hebben kunnen
functioneren zonder de hulp geboden door de volgende vrijwilligers:
•
Annie en André Kraaijenbosch (op financieel gebied)
•
Marry Mol (ledenadministratie)
•
Ger Blok (drukker van de Nieuwsbrieven)
•
Nico Ros (voor onmisbare adviezen m.b.t de geluidsapparatuur)
•
Bezorgers van de Nieuwsbrieven: Marry Mol / Anita Moerings (tot voor kort) / Annemieke Bloois (tot voor kort)
Arie Blom (sinds kort) / Klaarke Voet / Piet Gouw /Jan Keijzer.
en hopelijk binnenkort Jan Suijkerbuijk ter ontlasting van Marry Mol.
NB: Gelukkig hebben we met ingang van 2020 Cees Ampt bereid gevonden om de financiële taken van Annie en
André Kraaijenbosch over te nemen.

Bestuursaangelegenheden (provinciaal/landelijk)
Regionaal Regionale bonden zoals Zevenbergen/Halderberge/Etten-Leur en Bergen op Zoom komen tweemaal
per jaar samen. Volgende vergadering is gepland op 16 april a.s. in de Pastorije. Tijdens één van deze
bijeenkomsten, in het bijzijn van Manon Vanderkaa, is de aanzet gegeven tot de vermindering van de afdracht aan
het landelijk bureau in Nieuwegein, teneinde de financiële positie van de Brabantse PCOB afd. te verbeteren t.o.v.
de kringen van de KBO-Brabant.

Contributie (enkel)
*Afdracht (Bond)
Afdracht (SOH)

PCOB (Halderberge)
Alleenstaand (met partner)
€ 30,€ 50,€ 21,50 € 38,50
€ 1,€ 2,-

Netto plaatselijke bijdrage

€ 7,50

€ 9,50

KBO-Brabant (Oudenbosch
€ 25,€ 11,93 (wordt € 12,93 in 2021)
nil (wordt betaald door KBO Den Bosch)
€ 12,07

*Was € 24,- en € 41,- respectievelijk in 2018

Provinciaal: Speciaal door het aandringen op bestuurlijke vernieuwingen van de PCOB is deze vergadering
bijeengeweest op 24 oktober in Waalwijk in de aanwezigheid van de voorzitter van de ledenraad dhr. Jo(op )
Kodde en onze nieuwe regionale consulent Edward Niessen. Hier werden de aanwezigen door het bestuur verteld
dat het teruglopende aantal leden van de PCOB hen noopte tot vernieuwingen in onder meer de zoektocht naar
jongere leden. Dit had alles te maken met de aarzelende houding van de Unie-KBO in met name de provincies
Gelderland, Limburg, Overijssel en Noord Holland m.b.t. het aangaan van sterkere banden met de PCOB.
NB: Dit heeft uiteindelijk geleid tot het informatiebulletin verspreid door de PCOB op 27 november onder de kop:
KBO-PCOB Vernieuwt (rechtstreeks per email gericht aan uw adres en waar nodig bijgesloten bij de
dec. nieuwsbrief.

Landelijk: Uit de regionale en landelijke dagbladen zult u waarschijnlijk kunnen opmaken dat alle ouderenbonden
trachten te scoren in Den Haag op het gebied van pensioenen, rijbewijzen, veiligheid, babbeltrucs, valpreventie,
armoede, mobiliteit, aanpak van de eenzaamheid en wat dies meer zij.
Te vaak echter op eigen houtje en langs elkaar heen. De SOH heeft derhalve op de laatste SOH-vergadering op
18 februari j.l. een motie aangenomen waarmee ze er bij de KBO-Brabant en KBO-PCOB op aan gaan dringen om
nauwer samen te werken.
NB: Na de opheffing van de VBOB (Verenigde Bonden Overleg Brabant) is er ook op provinciaal gebied veel
blijven liggen. Waar eerst de gedeputeerde, dhr. Swinkels (SP), d.m.v. zijn stokpaardje “Sociale Veerkracht”
nog bepaalde projecten op het Sociale Domein financierde houdt de Provincie N. Brabant nu op het oog de
vingers op de knip, terwijl het niet in de bedoeling van de WMO ligt dat de gemeente voor alle kosten op moet
draaien op het gebied van het Sociale Domein.

(III) Rapportage ledenbestand.
Ondanks fervente pogingen om leden te werven door het maandelijks verspreiden van gratis KBO-PCOB
magazines in de kerk in Oud Gastel en het uitdelen van promotiemateriaal en gratis magazines op de OV–
Opstapdagen op respectievelijk 6 september en 2 oktober in de Vossenberg in Oudenbosch en op de Ouderendag
op 4 oktober in het Veerhuis in Oud Gastel zijn we er niet in geslaagd om het aantal leden uit te breiden. Terwijl
we 2019 in gingen met 83 leden zijn we begin 2020 tot een ledenaantal van 80 gezakt.
Afzeggingen door gezondheidsredenen: Fam. Kabel en Mw. Jonker- Bezemer
Overleden
Mw. Pesser-van Til
Nieuwe leden: Dhr. W. Namen (De Zellebergen)
Fam. Bastiaansen, Julianalaan 12 in Oudenbosch.
Huidig aantal: 34 alleenstaanden plus in partnerverband 22 (x2)
(Ter vergelijking het aantal leden van de afd. Zevenbergen en die van Etten-Leur en Bergen op Zoom zweven ook
rond de 80 leden):
SOH: (geen exacte aantallen bekend van onze KBO Brabant collega’s)
• KBO Oudenbosch : 846
• KBO Hoeven
: 619
• KBO Oud Gastel : 402
• KBO Stampersgat : 148
• KBO Halderberge 2015
PCOB Halderberge 80
SOH
2095
NB: Ouderenbond in Bosschenhoofd o.l.v. de huidige voorzitter dhr. Nol Krijnen heeft tot dusverre alle verzoeken
tot samenwerking afgewezen

(IV) Communicatie
*Nieuwsbrief: Jan Graafland is door zijn functie als secretaris van de SOH (Samenwerkende Ouderenorganisaties
in Halderberge) op de hoogte van de activiteiten van de KBO-afdelingen in Oudenbosch, Hoeven, Oud Gastel en
Stampersgat en zal over deze en andere relevante zaken m.b.t. “Graag Gedaan”, de aanpak van de eenzaamheid
in het kader van het programma naar een “Hechte Samenleving” en de activiteiten van o.a. de Seniorenraad
rapporteren in de maandelijkse Nieuwsbrieven.
Teneinde de omvang van de Nieuwsbrief wat te beperken zal in de loop van 2020 het aantal rubrieken met
standaard items worden teruggebracht.
U wordt derhalve aangeraden deze voorheen maandelijkse terugkerende informatie over o.a. Sociale Wijkteams,
Mobiliteitconsulentes, Buurtbemiddeling, Huis van Morgen, Gemeentelijke Ambassadeurs, Cliëntenondersteuners
en Ouderen adviseurs eenmalig op een vaste plaats te bewaren (in de meterkast b.v.?),
Buiten de Nieuwsbrieven wordt getracht de leden, die hier prijs op stellen, eveneens op de hoogte te houden via
een tussentijds directe digitale berichtgeving over onder meer de activiteiten van het landelijke bestuur.
Dit alles met in achtneming van de AVG (Algemene verordening bescherming persoonsgegevens). Na telefonisch
contact hebben we nu met uitzondering van 13 leden zonder internetverbinding de beschikking over nagenoeg
alle e-mailadressen van de overige leden.)
Leden worden er nogmaals op gewezen dat ze direct toegang kunnen hebben tot de landelijke activiteiten van
KBO-PCOB aanvragen via : www.kbo-pcob.nl/nieuwsbrieven

Landelijk is het ledenaantal van KBO/PCOB als volgt:
UNIE-KBO: 170.521
PCOB
67.000 leden
(KBO-Brabant met ongeveer 130.000 leden heeft tot dusverre zijn onafhankelijkheid weten/willen bewaren! en
rapporteert maandelijks over hun eigen activiteiten naar de leden in het blad “ONS”)

(V) Financiën:.
Kascontrole door de dames Blok en Blom heeft ondertussen plaats gevonden en deze hebben zoals verwacht
decharge verleend aan de penningmeester a.i. Mw. Annie Kraaijenbosch.
Vermeldenswaardige feiten:
Eigen vermogen 31 dec 2018 € 4.936,- (incl. legaat van € 1.402,- ter ondersteuning contributie bijdragen)
Eigen vermogen 31 dec 2019 € 4.772.-(incl. legaat van € 1.402,- (
--id.-)
NB:

voorgaande toont een negatief resultaat over 2019 van € 164,- ondanks de subsidie over dit jaar van € 415,en een schenking van de Elisabethstichting van € 250,- als bijdrage voor de kerstviering.

De begroting voor 2020 toont eveneens een klein tekort van € 178,- ondanks de toegekende subsidie door de
gemeente van € 1165,-. (Dit wordt veroorzaakt door een ietwat andere presentatie van de kosten voor het gebruik
van de Pastorije).
NB: we hebben echter toezeggingen ontvangen van de PCOB in Utrecht dat de afdeling voor de bijdrage van Є 1.per lid aan de SOH gecompenseerd zal worden!!!!.
Nog te ontplooien activiteiten:
19 mrt:
Jaarvergadering voor SOH en Soosleden ( 55+ Conference door dhr. Piet Bekkers)
16 apr:
Regiovergadering in de Pastorije
18 jun:
Gezond genieten plus valpreventie etc
jul/aug:
Zomerschool
sept:
Jaarlijkse busreis (suggesties welkom)
15 okt:
Molenlezing van billen en kruien
19 nov:
themamiddag verzorgd door b.v. Peter Stam uit Etten Leur (wat betreft onderwerpen is er te kiezen
uit o.a.: Bijbelverhalen / Pierre Cuypers, straatnamen etc.)
22 dec:
Kerstviering

(VI) Rondvraag en sluiting
Ook tijdens deze vergadering is er een dringend verzoek aan de aanwezigen om kandidaten voor de vacante
bestuursfuncties zoals: Voorzitter, Secretaris, Penningmeester en leden van de activiteitencommissie en
vrijwilligers voor “Graag Gedaan” (de laatsten opgeven via: 0165-313100)

.

