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JAAROVERZICHT 2019. 

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 wij ook weer in 2019 onze activiteiten en bezigheden georganiseerd.  

De organisatie.                                                                                                                                                       

De contributie, vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 19 februari 2019,  bedroeg        

euro 22,50  .                                                                                                                                                     

Het ledenaantal  bleef ook dit verenigingsjaar weer goed op peil.                                                                                                              

Op 31-12-2018 bedroeg het aantal leden  1201 (791 vrouwen en 410 mannen).                                               

Op 31-12-2019 was dat   1172  (759 .vrouwen en 413. mannen)      

Het bestuur. Nadat in het eind van 2018 een aantal wisselingen in de samenstelling van het 

afdelingsbestuur plaats vonden werden de bestuurlijke taken onder de 4 overblijvende bestuursleden 

verdeeld. Gelukkig kwam er hulp van 2 aspirant-bestuursleden die de gelederen kwamen versterken. 

In de ALV van 19 februari 2019 werd besloten om Peter Plompen te benoemen tot voorzitter , Het 

aspirant bestuurslid Ine Willems werd benoemd als bestuurlid met als opdracht de ledenadministratie 

over te nemen.  Gerard van Nimwegen, reeds enige tijd als webmaster betrokken bij de afdeling,  

werd als aspirant bestuurslid aangenomen. In de loop van dit verenigingsjaar hebben we ook kunnen 

besluiten om hem als bestuurslid in onze club op te nemen.  

Activiteiten. Om elkaar te ontmoeten en kontakten te onderhouden, konden de leden weer terecht bij 

de vaste activiteiten :  biljarten, dansen,fietsen, kienen, koersballen, schilderen, tablet-café, wandelen.  

De inloop-middag op dinsdag voor kaarten, biljarten, maandelijkse prijsuitreiking van de puzzle uit ons 

journaal, of zomaar een praatje, werd  ook dit jaar  matig bezocht.  Van 15 t/m 20 januari was de KBO-

Brabant- Seniorenmarkt in Veldhoven. Op 19 februari vond de jaarvergadering plaats, Woensdag 20 

maart hadden we  de voorjaarsmiddag  in zaal de Graver met buffet, muziek van ons eigen orkest en 

tentoonstelling van eigen werk van de schilder-club-leden. De voorjaarsreis ging op 18 april naar de 

“charmante” stad Mechelen.  Op 3 juli ging de, door de kring georganiseerde  dagtocht,  naar de 

klompenmaker in Dussen en Willemstad.  18 september werd de traditionele “brunch”met de 

“vrijwilligersdag” gehouden in De Zwaan. Zaterdag 21 september waren we aanwezig op de SBV 

Seniorenmarkt. In de Hofnar.  24 Oktober was de ledendag 2019 van de kring, een dag met een 

heerlijk buffet, informatie rond het thema “veilig wonen is goud waard”,  verzorgd door  de Rabobank, 

en  live muziek door  Tonny Wijnands, een bekende Brabander. Op 4 december werd de Kerstmarkt 

van Aken bezocht. Op 19 december was de traditionele Kerstviering ( voor het laatst in zaal 

Lavrijssen). Al deze momenten van ontmoeten werden aangekondigd in het Journaal. De 

aankondigingen, wijzigingen en af en toe verslagjes van deze activiteiten werden erg overzichtelijk en 
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precies gemeld in het maandelijks “Journaal” Om dit allemaal vorm te geven is de inzet van de leden 

van de werkgroep activiteiten en activiteitenbegeleiders onmisbaar. 

 Journaal en Website.  Om onze leden van informatie te  voorzien  worden relevante artikelen en 

gegevens  geplaatst in het Journaal en op de website van de afdeling.  Journaal no.1.  Belasting 

invullen 2019. Alzheimer café , Journaal no 3. Geheugensteun. Energiebesparing.   Journaal no 4. 

Raboclubkas campagne.  Workshop “Veilig thuis”. Journaal no 5. Dementie: omgaan met verlies.  

Muzikale middag voor ouderen bij het theehuis. Uitleg over de “huren” bij Woningbelang. Journaal no 

8. De Luisterlijn.  Verlengen rijbewijs. Journaal no 9. Zorgtoeslag. Journaal no 11. 

Ziektekostenverzekeringen.  Pensioenproblematiek. Journaal 12. Contributie                                                                                                  

Voor een uitgebreid overzicht van belangrijke informatie verwijzen we graag naar ons , 

“Informatieboekje” dat voor dit jaar een wat andere voorpagina kreeg.  

Administratieve ondersteuning. Ook dit verenigingsjaar werd weer ruim gebruik gemaakt van de 

belasting invuldienst, die samen met FNV voor het invullen van de belastingformulieren zorg draagt. 

De thuisadministratie kon ook weer leden helpen bij het ordenen van de administratie en het 

overzichtelijk houden van verzekeringsdocumenten, pensioenbrieven, post van de 

woningbouwvereniging, van de gemeente,etc.  

Ledenzorg. Voor de uitvoering van een aantal taken volgens de daarvoor afgesproken protocollen ,  

is de inbreng van leden van de werkgroep ledenzorg onmisbaar. De cliëntondersteuner was dit 

verenigingsjaar weer actief bij de ondersteuning van alle inwoners van de gemeente die vanuit de 

WMO op hem beroep deden. Op de vrijwillige ouderenadviseur werd minder beroep gedaan. De 

ouderenbezoekers bezochten 35 leden van 80 jaar, 38 leden van 85 jaar  15 leden van 90 jaar en 4 

leden van 95 jaar. Felicitaties bij 25-jarig lidmaatschap waren voor 6 leden, bij 30-jarig lidmaatschap 

voor 4 leden en bij 35-jarig lidmaatschap voor 1 lid. Onze vrijwilligster bracht 12 rouwbezoeken. 

Om bovengenoemde activiteiten vorm te geven zijn 56 vrijwilligers actief bij het afdelingsgebeuren 

betrokken. Dit jaar ontvingen op de vrijwilligersdag  4 van deze vrijwilligers de vrijwilligerspenning 

namens de gemeente uitgereikt door een wethouder voor hun 10-jarig vrijwilligersschap. Het bestuur 

wil dan ook alle leden die op een of andere manier zich hebben ingezet voor de afdeling ,  hartelijk 

danken. .  

December 2019.  Het bestuur  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


