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Voor u ligt het jaarverslag van 2012. 
Het verslag geeft u inzicht in en is een overzicht van de vele activiteiten die in het afgelopen 
jaar hebben plaatsgevonden. 
Belangrijk moment was ons 15 jarig jubileum in 2012. We hebben dat met vele leden samen 
op een gezellige wijze gevierd. 
  

Bij deze wil ik alle vrijwilligers en mijn medebestuursleden heel veel dank zeggen voor hun 
inzet en betrokkenheid bij de afdeling in 2012. Onze afdeling kan nu eenmaal alleen maar 
draaien op de inzet van al deze vrijwilligers. 
  

Ik hoop en vertrouw erop weer op ieders inzet te mogen rekenen in 2013. 
 
 
Frank Hoefsloot 
Voorzitter 

 

 

VOORWOORD 
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1.1 Algemeen 

Het behartigen van de belangen van ouderen in het algemeen en die van haar leden in het 

bijzonder, in de ruimste zin van het woord. 

 

De KBO tracht dat doel te bereiken door: 

a. Diensten te verlenen en het behartigen van individuele belangen van de leden. 

b. Belangenbehartiging van ouderen in het algemeen. 

c. Vertegenwoordiging van ouderen bij overheden en andere instanties. 

d. Samenwerking met organisaties en instellingen met een gelijk of aanverwant 

 doel. 

e. Het bieden van ontspanning en bevorderen van sociale contacten. 

De katholieke levensbeginselen vormen de grondslag van de vereniging. 

 

1.2 Bestuur en Organisatie 

Het bestuur van de afdeling werd gevormd door de volgende leden: 

Voorzitter  de heer F. Hoefsloot    
Secretaris  de heer J.A. van Roon 
Penningmeester de heer J.H. Meijer 
Plv. voorzitter  de heer A. van Riet   
Lid   mevrouw L.M. Slingerland 
 

Binnen de vereniging wordt de ledenadministratie verzorgd door de heer P. Bakker. 

Mevrouw R. van Rijn-van Wijk zorgt voor de distributie van de Nestor naar de 

Nestorbezorgers. Het beheer van de Website is in handen van de heer H. Rombout. 

Daarnaast zijn er nog diverse commissies actief zoals wandelen, kaarten, reizen, 

belastinginvullers en de vrijwillige ouderenadviseur. 

 

 

 

 
 
 
 

HOOFDSTUK 1  DOELSTELLING VAN DE KBO, AFDELING WOERDEN 
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Het bestuur houdt de ledenadministratie bij, int de contributie, doet afdrachten aan het 

hoofdbestuur en de gezamenlijke Woerdense Ouderenbonden, stelt het jaarlijkse 

activiteitenplan op en regelt alle zaken met betrekking tot de vereniging. 

 

2.1 Bestuursvergaderingen 

Het bestuur heeft acht keer vergaderd, te weten: 

9 januari - 6 februari - 5 maart - 2 april - 5 juni - 3 september - 15 oktober en 

13 november. 

 

2.2 Algemene Ledenvergaderingen 

Op 8 maart. Aanwezig 70 leden. De penningmeester wordt gedechargeerd voor het 

gevoerde beleid. 

Op 22 november waren 47 leden aanwezig. 

De begroting voor 2013 wordt goedgekeurd. De contributie blijft gehandhaafd op € 20,--.  

 
2.3 Vergaderingen KBO provincie Utrecht 

Bestuursleden bezochten deze vergaderingen op: 

5 maart, 18 april, 1 oktober en 24 oktober. 

 

2.4 Gezamenlijke vergaderingen Woerden/Kamerik 

In 2012 zijn er geen gezamenlijke bijeenkomsten geweest van de afdelingen Kamerik en 

Woerden. Wel is er een reglement opgesteld, waarin de bevoegdheden van de 

reiscommissie zijn vastgelegd. Ook is er een nieuwe penningmeester gevonden als 

opvolger van Kees van Es. 

 

2.5 Nieuwe ledenavond 

 Op 6 juni heeft het bestuur een bijeenkomst belegd voor de nieuwe leden van onze    

 vereniging. De opkomst was helaas matig. Toch hebben we op een open en prettige   

 manier met elkaar kunnen discussiëren. 

 

 

HOOFDSTUK 2  TAKEN/ACTIVITEITEN VAN HET BESTUUR 
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3.1 Gezamenlijke Bonden 

Er is door de gezamenlijke Ouderenbonden in de gemeente Woerden op 24 september 

een voorlichtingsmiddag georganiseerd over de WMO. De opkomst was zo groot dat de 

beschikbare ruimte in de Plint ontoereikend was. Bij de organisatie speelde ook mee dat 

de toenmalige wethouder inmiddels in de landelijke politiek haar stek had gevonden en de 

presentatie aan haar ambtenaren overliet.  

 

3.2 Van de reiscommissie 

Een terugblik. 

In het jaarverslag dat nu voor u ligt willen wij nog even terugblikken op de activiteiten die 

de reiscommissie voor u in petto had. 

Op 16 mei is de dagtocht naar Voorne Putten geweest. 

 

Vakantieweek KBO Woerden en Kamerik.  

De vakantieweek was van 2 tot 9 juni in Ootmarsum. Deze plaats staat bekend als het 

gezelligste kunstenaarsstadje van Twente. Veel galeries, kroegen en terrassen. 

De omgeving van Ootmarsum kan pochen op veel natuurschoon. Daarnaast ben je 

natuurlijk zo in Duitsland. 

De week in het hotel was uitstekend. Echt een aantal dagen om met genoegen op terug te 

kijken. 

 

Op 19 september zijn 58 KBO leden uit Woerden en Kamerik, met Busonderneming Van 

Rooyen op stap gegaan via het land van Heusden en Altena naar eindbestemming Den 

Bosch. Onderweg in Hoornaar gestopt voor koffie met gebak en de lunch werd in Vlijmen 

gebruikt. Tegen de middag werd in Den Bosch ingescheept voor een rondvaart langs de 

vestingwallen en het bezoek aan De Bosch werd besloten met een bezichtiging van de 

Sint Janskathedraal. 

Ter afsluiting van de dag werd in Tiel genoten van een perfect diner en uiteindelijk waren 

we om 21:00 uur weer terug in Woerden. 

Samenvattend, een prachtige dag met veel gezelligheid. 

 

Inmiddels heeft de reiscommissie een nieuwe penningmeester gevonden te weten 

mevrouw P.E.M. Adolfs-Bon. Zij heeft de plaats van de heer C. van Es overgenomen. 

De reiscommissie heeft ook een nieuw bankrekeningnummer. Het nummer bij de RABO 

bank te Woerden is: 1736.79.056. 

 
Het bestuur bedankt de reiscommissie voor de organisatie van deze dagen en de 

vakantieweek en wij hopen nog lang van hun diensten gebruik te mogen maken zodat wij 

voor de leden van de KBO nog vele leuke dagtochten en vakantieweken in het vooruitzicht 

hebben. 

 

3.3 Klaverjassen 

Iedere 4e donderdag van de maand - te beginnen in september - komen 28 tot 32 trouwe 

leden naar het parochiezaaltje om te klaverjassen. Er wordt op zijn Rotterdams gespeeld.  

Iedere maand is er niet alleen een prijsje voor de 3 beste spelers maar ook een 

poedelprijs. In mei wordt gekeken wie de meeste punten heeft en worden tijdens een 

gezellige middag de prijzen uitgereikt. De competitie 2011/2012 werd gewonnen door Bep 

Streng – 30.161 punten, 2e en 3e werden Door de Heij – 29.763 punten en Alie van Kleef 

29336 punten. De poedelprijs was voor Gerrie de Heij met 24.567 punten. Van mei tot 

september wordt er niet gespeeld. 

HOOFDSTUK 3  DIVERSE ACTIVITEITEN 
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3.4 Wandelen 

Enige jaren geleden werd aan het bestuur gevraagd of er niet binnen de KBO ook iets aan 

wandelen kon worden gedaan. Gini Slingerland wilde dat wel op zich nemen. Sinds die tijd 

wordt er elke 2e dinsdag van de maand gewandeld. Helaas de laatste tijd nog maar door 3 

of 4 leden. Er werd gewandeld in Reeuwijk om de surfplas, door het Linschoterbos, door 

de weilanden naar de Boerinn in Kamerik en dan via de dijk langs de Greft weer terug, 

maar ook in Woerden langs de sportvelden naar het park in Molenvliet. Er werd elke 

maand gewandeld, in de zomer werd om 10.00 uur gestart en in de winter meestal om 

13.30 uur. 

Het bestuur wil deze activiteit graag nog eens onder de aandacht van haar leden brengen. 

Denk niet dat het te moeilijk voor u is, want er wordt meestal ongeveer een uur 

gewandeld, ergens een koffiestop gehouden en dan in een klein uur naar huis gewandeld. 

Alles in een zeer rustig tempo. 

 

3.5 Vrijwillige Ouderenadvisering 

KBO provincie Utrecht, Anbo gewest Utrecht en PCOB gewest Utrecht werken binnen de 

provinciale SBO/Cliëntenbelang Utrecht samen aan Vrijwillige Ouderen Advisering (VOA) 

in onze provincie. Dit met als motto: Hart voor elkaar. 

 

Begin 2009 zijn er Vrijwillige Ouderenadviseurs opgeleid om aan de slag te gaan in onder 

andere de gemeente Woerden. Namens het KBO afdeling Woerden heeft onze 

penningmeester deze opleiding gevolgd.  

De verleende ondersteuning door de VOA in 2012, heeft vooral betrekking gehad op het 

financieel administratieve vlak. Ondersteuning bij het aanvragen van een financiële 

tegemoetkoming via het WMO loket van de gemeente. Ondersteuning bij het ordenen van 

de administratie. 

Hebt u problemen op het gebied van inkomen, recht, zorg, wonen en/of mobiliteit dan kunt 

u met hulpvragen terecht bij onze penningmeester. Hij zal dan verwijzen, bemiddelen of 

adviseren over de geïnventariseerde problemen. Dus samen met u proberen oplossingen 

te vinden. 

 
3.6 Belastingservice 

Tijdens de Algemene Leden Vergadering op 22 november hebben de belastinginvulhulpen 

Jos Meijer en Henk Rombout een voordracht gehouden over hoe zij hun werkzaamheden 

verrichten. Zij hebben tijdens hun voordracht aangegeven dat:  

 De Belastingservice is bedoeld voor leden van de ouderenbonden die 65 jaar en/of 

ouder zijn, met een AOW-uitkering en al dan niet een klein aanvullend pensioen. Het 

gaat om hulp bij de aangifte Inkomstenbelasting en hulp bij het aanvragen of 

wijzigen van de huur- en/of zorgtoeslag. 

 

Voorwaarden om van deze service gebruik te kunnen maken zijn voor de aangifte 

Inkomstenbelasting 2012: 

 Lid zijn/worden van één van de ouderenbonden KBO, PCOB of ANBO. 

 65 jaar of ouder. 

 Inkomensgrens voor alleenstaanden € 35.059,-- en voor gehuwden/samenwonenden            

€ 57.691,-- per jaar. Deze bedragen zijn gebaseerd op de toetsingsinkomens van de 

zorgtoeslag 2012. 

In 2012 hebben landelijk circa 2.500 vrijwilligers ruim 120.000 aangiften verzorgd.  

Wilt ook u gebruik maken van deze service, aarzel dan niet om contact op te nemen met 

één van de belastinginvulhulpen. 
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Er is een landelijk telefoonnummer (0900-8212183) beschikbaar voor het maken van 

afspraken voor ouderen die hulp nodig hebben bij het invullen van hun aangifte. Binnen de 

gemeente Woerden zijn namens de Ouderenbonden vijf vrijwilligers actief. Drie van deze 

vrijwilligers zijn lid van onze KBO afdeling. Gezamenlijk hebben zij ruim 90 aangiften 

verzorgd. 

 

3.7 Veiligheidsadviseur 

De Unie KBO heeft van het Ministerie van Veiligheid en Justitie subsidie gekregen om het 

project: “Integrale Veiligheid in en om het Huis” te starten. Dit project moet bijdragen aan 

het verminderen van de kwetsbaarheid van ouderen en richt zich met name op het 

vergroten van de bewust- wording van hun veiligheidssituaties. 

In het project wordt doormiddel van voorlichting en huisbezoeken, aandacht geschonken 

aan de te nemen preventiemaatregelen voor o.a.: 

 het voorkomen van vallen, 

 het voorkomen van brand, 

 het voorkomen van inbraak en 

 het waarschuwen tegen de babbeltruc. 

 

De KBO afdeling Woerden heeft in 2012 een eigen opgeleide veiligheidsadviseur 

aangesteld: Henk Rombout. U kunt hem benaderen om aan de hand van een, mede door 

Consument en Veiligheid gemaakte, checklist, uw huis eens door te lopen en u zo 

bewuster te worden van onveilige situaties in en om uw huis. Inmiddels heeft hij in 2012 al 

2 huisbezoeken afgelegd. 

 

3.8 Website 

KBO afdeling Woerden heeft sinds juni 2008 haar eigen website. Deze website is een 

afgeleide van de website van de Unie KBO maar heeft ook veel eigen artikelen en 

wetenswaardigheden te melden. Ook wordt de website gebruikt om informatie tussen het 

bestuur en haar leden uit te wisselen. De noodzaak voor een eigen website wordt duidelijk 

als we naar de cijfers kijken (zie de tabel en de grafiek). Onze leden maken steeds vaker 

gebruik van de informatie die op hun eigen website te vinden is en volgen daarmee de 

trend dat ouderen steeds vaker gebruik maken van hun computer of van hun IPad. De 

beslissing van het bestuur om een eigen webmaster aan te stellen wordt hiermee dan ook 

juist geacht en is een van de middelen om de instroom van jongere leden te bevorderen 

(zie de tabel en de grafiek). 

 

Jaren
Unieke 

bezoekers

Aantal 

bezoeken
Pagina´s (x10) Hits (x100) Bytes (MB)

Totaal 2008 289 510 628 170,21 139

Totaal 2009 670 974 829 189,03 215

Totaal 2010 531 840 437 117,88 110

Totaal 2011 518 755 1025 208,91 359

Totaal 2012 1392 2225 2510 498,25 1250
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De website is voor en van de leden.  

 Voor de leden: om informatie van het bestuur en de commissies te vermelden en  

 Van de leden: om wetenswaardigheden en/of verhalen van onze leden te delen. 

 Ook is via onze website een koppeling gemaakt met: Facebook, Twitter en hebben we 

sinds oktober een eigen weblog. 

 

3.9 Ontwikkeling ledenbestand 

De stormachtige ontwikkeling van 2006 tot en met 2008 heeft plaats gemaakt voor een 

wat stabielere periode. Desondanks zit er nog steeds groei in onze vereniging. Eind 2010 

bedroeg het ledenaantal 234, eind 2011 is dat aantal gegroeid naar 243. 

En eind 2012 zitten we op 244 leden. In tegenstelling tot veel van de KBO afdelingen zijn 

we niet gedaald met het ledenaantal. Een en ander is weergegeven in de onderstaande 

grafiek. 
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3.10 Opbouw ledenbestand 

Een nadere analyse van het ledenbestand geeft de volgende verdeling weer. 

Aantal vrouwen, 158 oftewel 65% van het totale aantal leden. Blijft over 35% mannen 

oftewel in absolute aantallen 86 man. Qua verdeling over de beide geslachten is dat 

conform 2011. In de leeftijdsopbouw heeft een verschuiving plaats gevonden naar de 

leeftijdscategorie boven de 80. 

 

 

Leeftijdscategorie 2010 2011 2012 

Tot en met 70 37% 33% 28% 

71 tot en met 80 42% 42% 44% 

Boven de 80 21% 25% 28% 

 100% 100% 100% 

 
 

De verschuiving van de percentages naar een hogere leeftijdscategorie baart ons 

enigszins zorgen. Aan de ene kant is het verheugend. Onze leden worden steeds 

ouder (lees blijven langer leven), aan de andere kant is de instroom van jonge 

senioren erg mager. 

Reden voor het bestuur om hier extra aandacht voor te vragen. Mocht u binnen uw 

familie, vrienden, kennissenkring nog geschikte kandidaat-leden kennen, laat ze lid 

worden. 
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4.1 Overzicht activiteiten KBO Woerden in 2012 

 

Datum Omschrijving     Toelichting 

10 januari Wandelen     met mw. Slingerland 

12 januari Voordracht over bakkers van Woerden    door de heer Scheel 

26 januari 5e ronde klaverjassen     Seizoen 2011 - 2012 

9 februari Voordracht over watervogels in de polder     door de heer W. van Doorn 

14 februari Wandelen met mw. Slingerland 

23 februari 6e ronde klaverjassen Seizoen 2011 - 2012 

8 maart ALV en Lustrumviering met voordracht: Vorst aan tafel 

13 maart Wandelen met mw. Slingerland 

22 maart 7e ronde klaverjassen  Seizoen 2011 - 2012  

 

10 april Wandelen  met mw. Slingerland 

12 april Voordracht over "De oude zolder" door mw. Verheul-Winssen  

26 april 8e ronde klaverjassen Seizoen 2011 – 2012 

3 mei Prijsuitreiking klaverjastoernooi Seizoen 2010 - 2011 

8 mei Wandelen met mw. Slingerland 

16 mei De dagtocht wordt georganiseerd door de reiscommissie  

 Samen met de afdeling Kamerik gaan we deze keer naar de  

 Zuidhollandse Eilanden Voorne en Putten 

2 - 9 juni Vakantieweek  Stadshotel Ootmarsum 

6 juni Kennismaking bijeenkomst voor nieuwe leden     Met het bestuur 

12 juni Wandelen met mw. Slingerland 

10 juli Wandelen met mw. Slingerland 

14 augustus Wandelen met mw. Slingerland 

11 september Wandelen met mw. Slingerland 

13 september Voordracht over natuurmonumenten.  

 Deze voordracht wordt door Rob Stallvord, een  

 medewerker van Natuurmonumenten, verzorgd. 

19 september Uitgaansdag georganiseerd door de reiscommissie.  

 We gaan naar Den Bosch toe! 

27 september Start klaverjascompetitie 1e ronde  Seizoen 2012 – 2013 

9 oktober Wandelen met mw. Slingerland 

11 oktober Voordracht over "De Mantelmeeuw" Medewerker van het Hospice 

25 oktober 2e ronde klaverjassen Seizoen 2012 - 2013 

29 november 3e ronde klaverjassen Seizoen 2012 - 2013 

13 november Wandelen met mw. Slingerland 

22 november Algemene ledenvergadering met een voordracht  

 over IB2012  

11 december Wandelen met mw. Slingerland 

13 december Kerstviering M.m.v. Decolores 

20 december 4e ronde klaverjassen Seizoen 2012- 2013  

 

De KBO bijeenkomsten werden in de Dam gehouden, het klaverjassen in de parochiezaal en het wandelen op 

locatie.  

HOOFDSTUK 

 

4 JAAROVERZICHT ACTIVITEITEN 

 


