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JAAROVERZICHT 2018 

Beleidsplan. De KBO afdeling Valkenswaard wil een belangenorganisatie zijn voor 50-plussers in de 

breedste zin van het woord.  

KBO-afdeling Valkenswaard wil een organisatie zijn waar senioren terecht kunnen voor ontmoeting, 

informatie en belangenbehartiging.                                                                                                                                   

Om aan de  doelstelling,  geformuleerd in het beleidsplan 2016-2020 te voldoen hebben we  ook in 2018 

weer onze activiteiten en bezigheden georganiseerd.   

De Organisatie               

De contributie , vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 2017  bedroeg    € 22,50  

                                                                                                                                                                                          

Het ledenaantal  bleef goed op peil                                                                                                                                         

Op 31-12-2017 bedroeg het aantal leden   1201 :    791 vrouwen   410 mannen.                                                          

Op 31-12-2018 was dat                                  1198 :    783 vrouwen   415 mannen.  

De ledenpassen voor het jaar 2018 kwamen, door onduidelijke redenen, pas tegen het einde van het jaar 

in ons bezit. Nieuw in dit verband is ook dat op de ledenpas geen jaartallen meer zijn weergegeven. In 

het verslagjaar vierde ons lid mevr. Rijkers haar 100-ste verjaardag. KBO Brabant heeft voor haar een 

mooi felicitatiegeschenk verzorgd, een  geschenk dat wij haar op de feestelijke receptie mochten 

overhandigen. Helaas hebben we in december afscheid moeten nemen van de eeuweling. Felicitaties 

waren er ook voor mevr. Cox. voor haar 30-jarig lidmaatschap en voor de dames Boersma, de Bruyne en 

School voor hun 25-jarig lidmaatschap. Deze leden kregen de gebruikelijke “oorkonde”van KBO.     We 

hebben ook 18 leden gefeliciteerd met hun 90-ste verjaardag.                                                                                       

Voor hun 10-jarige inzet als vrijwilliger voor onze afdeling kregen  E. v.d.Geer, A.Wuyts, L.Peels en 

P.v.d.Boogert de gemeentelijke vrijwilligerspenning uitgereikt.   
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Het bestuur  bleef bij aanvang van het verslagjaar  ongewijzigd en op volle sterkte aan de slag. De 

voorzitter, Leny Peels, had wel aangegeven, na 3 bestuursperiodes, te willen stoppen in haar functie. Zij 

zou wel onze afgevaardigde blijven in het bestuur van de KBO-kring Gemeente Valkenswaard en haar 

werkzaamheden in het SBV verderzetten. Op de ALV op 13 maart 2018 hebben we afscheid genomen 

van  de voozitter. Aan onze oproep voor vrijwilliger bestuurleden werd gevolg gegeven  door  Luk 

Leclercq. Hij werd dan ook in diezelfde ALV  als voorzitter benoemd. Al vrij snel na de aanstelling van de 

nieuwe voorzitter maakte  Petra Verberne bekend dat ook zij stopte met haar  functie als secretaris.Op 

vrij korte termijn werd deze positie ingevuld door Ria Frijters.   Vrij onverwacht werd besloten door de 

voorzitter en de secretaris dat zij per 1 oktober hun functie zouden neerleggen. De 4 overblijvende 

bestuursleden hebben afspraken gemaakt die de voortgang van de afdeling konden waarborgen. De 

taken werden onderling verdeeld waarbij Peter Plompen het voorzitterschap zou waarnemen en Walter 

Mertens een deel van de werkzaamheden van het secretariaat . Ook Jan Geurts en Jan Sanders namen 

een aantal werkzaamheden tijdelijk voor hun rekening.  De oproep aan leden om zich als kandidaat te 

melden heeft nog geen resultaat gehad. 

Ontmoeting. 

 Om elkaar te ontmoeten en samen bezig te zijn, konden de leden terecht bij de vaste activiteiten : line 

dance, biljarten, koersballen, kienen, fietsen, wandelen , schilderen, tablet-café, opfriscursus dansen. De 

inloopmiddag op dinsdag voor kaarten, biljarten, maandelijkse uitslag van de puzzle uit ons Journaal, of 

zomaar voor een praatje. Die inloopmiddag zou naar de mening van het bestuur,  beter bezocht kunnen 

worden.  Van de bewegingsactiviteiten is algemeen bekend dat zij een goede bijdrage zijn voor de 

gezondheid omdat de weerstand goed wordt opgebouwd.                                                                                          

Op 9 januari was de nieuwjaarsreceptie.                                                                                                                          

De Algemene Leden Vergadering vond plaats op 13 maart.                                                                                                    

Op 21 maart was de muzikale voorjaarsmiddag bij de Graver.Terwijl de schilders van de club de wanden 

van de zaal hadden versierd met hun creaties werden er optredens verzorgd door ons KBO-orkest  en 

brachten de leden van de LineDance –groep fraaie optredens .                                                                                        

Op 19 juni konden we weer genieten van een bezoek aan het Openluchtmuseum  in Arnhem, dankzij de 

Museumplusbus.                                                                                                                                                          

De Kring verzorgde op 5 juli de georganiseerde reis naar Oudenbosch en de Biesbosch.                                     

Onze jaarlijkse brunch -c.q. vrijwilligersdag vond plaats op 19 september in de Zwaan in Borkel. Vier 

trouwe vriijwilligers kregen voor hun  inzet de “vrijwilligerspenning van de gemeente”uitgereikt.                                   

Van 3 t/m 21 oktober verzorgde onze eigen schilderclub een expositie in Kempenhof.                                                  

25 Oktober was in de Graver de Ledendag van de kring.                                                                                                

De 6-de van de”Kerstmaand”  bezochten we de kerstmarkt in Keulen. en de 13-de hielden we een 

sfeervolle kerstviering.                                                                                                                                                   

Raadpleeg voor alle informatie het z.g. groene “informatieboekje”          

  

Informatie. 

Om onze leden te informeren worden relevante artikelen geplaatst in het "Journaal" en op de website 



van onze afdeling, Deelname aan de SBV- seniorenmarkt heeft een belangrijke plaats in de informatie-

voorziening van de leden.  Ook door de z.g. thema-dagen van de kring wordt informatie voor de leden 

verzorgd.                                                                                                                                                                            

Artikelen  In Journaal nr. 2 met als titel  “Stop Aflosboete”  en “Alleengaandenvereniging de Cirkel.”                                                           

In journaal nr. 3 staan 2 artikelen die van nut kunnen zijn bij de verkiezingen van de gemeenteraad :  

“Het SBV Valkenswaard en de Partijprogramma’s” en  “Mensen met een beperking en de 

Valkenswaardse politiek”                                                                                                                                                                      

In ieder “Journaal”wordt melding gemaakt van thema’s die aan de orde zijn in het “Alzheimer Café” 

Bewegen : goed voor uw lichaam, maar ook voor uw brein.  Muziek en Dementie.  Wat is dementie ? 

Heeft iedereen de ziekte Alzheimer of zijn er nog andere vormen van dementie?  Dementie en 

mantelzorg.  Dementie en de ondersteuning thuis.                                                                                                                          

In journaal nr.4 staat informatie rond de “zondagmiddag matinee”                                                                                                 

In journaal nr.5 gaat het over “verkeersveiligheid en senioren” en over het KBO-Brabant-project 

“Vrijwilligers voor project Veilig wonen “.                                                                                                                                              

In journaal nr.8 en 9  gaat het over het  ANWB-Auto-maatje.                                                                                            

Het thema  van de kbo-kring-dag wordt “waardig ouder worden”                                                                                           

Op 14 november wordt  in het auditorium van Kempenhof de lezing aangekondigd  “Eenzaam of Alleen”                                                                                  

En in journaal 12 vindt u informatie omtrent  “Zorg- & Huurtoeslag 2019” “Collectieve 

zorgverzekeringen” 

Raadpleeg voor alle informatie het z.g. “groene”informatieboekje. 

 

Belangenbehartiging.  

Enkele bestuursleden buigen zich regelmatig over zaken zoals de wijzigingen in de zorg, Wmo-regelingen 

en andere voor senioren belangrijke zaken. Sinds 2015 is de KBO kring gemeente Valkenswaard 

opgericht. Samen met vertegenwoordigers van de afdelingen Borkel&Schaft en Dommelen  kunnen 

onderwerpen bespreekbaar worden gemaakt in het SBV ( Senioren Belang Valkenswaard )  Daar worden, 

samen met de andere ouderenbonden en enkele onafhankelijke bestuursleden onderzoeken gedaan en 

adviezen opgesteld die eventueel via de ASD ( Adviesraad Sociaal Domein) richting de gemeentelijke 

instanties  worden gegeven over zaken die de senioren binnen Valkenswaard aangaan.  

In de WMO is geregeld dat een persoon die zorg en/of hulpmiddelen nodig heeft en dat via de gemeente 

gerealiseerd wil zien, een beroep kan doen op een onafhankelijke ondersteuner. Onze gecertificeerde 

cliëntondersteuner is in het verslagjaar steeds duidelijker aan het werk geweest.  Ook de vriijwillige 

ouderenadviseur werd frequent advies gevraagd. Daarnaast werd door de groep ouderenbezoekers een 

120 leden bezocht, leden die geboren zijn in 1936, 1937 en 1938. Het doel van deze bezoeken was om 

hen wat extra aandacht te geven en te bekijken of KBO iets voor hen kon betekenen door de inzet  van 

cliëntondersteuner, voa,  of er beroep moest worden gedaan op inzet, advies, van  instanties en diensten 

in onze gemeente.  

Samenvattend kunnen we stellen dat het jaar 2018 een jaar was vol activiteiten, vol werkzaamheden in 



het zo goed mogelijk invullen van onze doelstellingen, energieslurpend  door bestuurs-hobbels en 

uiteindelijke wijzigingen in de samenstelling ervan. Dit is dan ook het moment om alle leden die op een 

of andere wijze zich meer of minder in hebben gezet nogmaals te danken.  

December 2018.   Het bestuur.  

 

  


