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 VOORWOORD 

 
 
 

Hierbij treft u het jaarverslag aan over het verenigingsjaar 2019. Het verslag biedt inzicht in en 

een overzicht van de vele activiteiten die het afgelopen jaar hebben plaats gevonden. 

 

Belangrijk is te vermelden dat – naast onze lokale activiteiten - de samenwerking van de 

landelijke besturen van KBO en PCOB weliswaar in gang is gezet. Dit proces verloopt stroperig 

en onderweg duiken regelmatig “hobbels” op. Daarbij moet jammer genoeg worden vastgesteld 

dat niet alle provinciale afdelingen op één lijn zitten als het gaat om samenwerken. De Utrechtse 

afdeling speelt op dit gebied een voortrekkersrol om dit samenwerkingsproces met de PCOB 

vlot te trekken. Van de kant van de PCOB is er duidelijk sprake van interesse in samenwerken 

met de KBO. Daarom is mijn conclusie op dit moment: er zijn voorzichtig enkele pasjes gezet, 

maar de zevenmijlslaarzen staan nog in de kast!!! 

 

In Woerden kan de KBO nog steeds rekenen op voldoende vrijwilligers en hierdoor kon er ook in 

het afgelopen jaar een stevig programma worden gepresenteerd. 

Het bestuur is zeer dankbaar voor de grote inzet en betrokkenheid van iedereen die – voor of 

achter de schermen – zijn of haar beste beentje heeft voorgezet. Vrijwilligers vormen de 

smeerolie voor elke organisatie; geen olie geen actie!!! 

 

Ik hoop en vertrouw ook in 2020 weer op de inzet van voldoende vrijwilligers; anders gezegd: ik 

wens de KBO – Woerden ook dit jaar weer genoeg smeerolie om de organisatie te laten 

draaien. 

 

 
Jan de Lange 

 
Voorzitter 
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1. DOELSTELLING VAN DE KBO - WOERDEN 

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 aan 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 W.C.J. de Lange 
Secretaris  mevrouw G.E.A. Kroon 
Penningmeester de heer J. A. van Leeuwen 
Plv. voorzitter  mevrouw M.M.A. Sijmons 
Lid   mevrouw L.M. Slingerland 
 

Binnen de vereniging wordt de ledenadministratie verzorgd door de heer A. Agterberg. 

Mevrouw Van Rijn-van Wijk zorgt voor de distributie van het magazine van KBO-PCOB 

naar de bezorgers. Onze eigen nieuwsbrief vaart wel bij de goede zorgen van mevrouw 

Joke Volkers. Het beheer van de website is in handen van de heer H. Rombout. 

Daarnaast zijn er nog diverse commissies  en individuen actief op het gebied van 

wandelen, kaarten, reizen, hulp bij belastinginvulling,nieuwsbladredactie en het 

ouderenadviseurschap.
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2. TAKEN/ACTIVITEITEN VAN HET BESTUUR 

  

Het bestuur regelt alle zaken die nodig zijn om de vereniging te laten functioneren. Hieronder 

vallen: 

• het bijhouden van de ledenadministratie,  

• het innen van de contributie,  

• de afdrachten aan het hoofdbestuur, 

• de afdracht aan  de gezamenlijke Woerdense Ouderenbonden,  

• het opstellen van het jaarlijkse activiteitenplan, 

• het contact met de webmaster, 

• het contact met de Nieuwsbrief (deze wordt verzorgd door Joke Volkers en verschijnt nu 

– dankzij sponsoring - in kleur) 

• het contact met de reiscommissie, 

• het contact met de ledenadministrateur, 

•  alle andere relevante zaken met betrekking tot de vereniging. 

 

2.1. Bestuursvergaderingen 

 
 

Het bestuur heeft in 2019 in totaal 9 keer vergaderd; te weten: 

2 januari –11 februari – 6 maart – 8 april – 14 mei – 29 augustus -- 

9 september – 7 oktober – 11 november – 16 december. 

 

2.2. Algemene Ledenvergaderingen 

14 maart.  
Aanwezig 51 leden (incl. bestuur). De penningmeester en het bestuur werden 
gedechargeerd voor het gevoerde beleid. Aftredend waren voorzitter Frank Hoefsloot en 
penningmeester Jos Meijer. Als nieuwe voorzitter werd benoemd Jan de Lange. De 
vergadering gaat akkoord met de benoeming van jan de lange als voorzitter. Voor het 
penningmeesterschap is nog geen opvolger gevonden. Jos Meijer blijft nog even aan 
terwijl het bestuur verder zoekt naar een geschikte kandidaat. Voor zijn vele verdiensten 
voor de KBO ontving Jos Meijer een speldje uit handen van Hans Pillen, voorzitter van 
de provinciale KBO  Na afloop was er, een gezellige bingo met veel prijzen. 
 
14 november.  
Aanwezig 52 leden (incl. bestuur). Jan van Leeuwen is bereid gevonden om als 
penningmeester toe te treden tot het bestuur. De vergadering gaat akkoord met de 
benoeming van Jan van Leeuwen. 



- 6 - 

De contributie wordt i.v.m. toegenomen kosten verhoogd naar 26 euro per jaar per lid. 
Joke van Aarst wordt voorgesteld als de nieuwe redacteur van de Nieuwsbrief. Na de 
vergadering wordt er een workshop stoelyoga gegeven. 
 
Kascontrolecommissie: Riet van Rijn is afgetreden als commissielid en opgevolgd door 
Alie van Kleef. 

 

2.3. Vergaderingen KBO provincie Utrecht 

Afdelingsoverleg KBO Provincie Utrecht heeft plaatsgevonden in Utrecht en later in 
Nieuwegein. Afhankelijk van de voorliggende agenda en andere afspraken is een gedeelte 
van de bijeenkomsten door de voorzitter van de afdeling Woerden bezocht.  
. 

 

2.4. Gezamenlijke vergaderingen Woerden/Kamerik 

Op 26 november vergaderden de besturen van Woerden en Kamerik met de leden van 

de reiscommissie. 

Onderwerpen die aan de orde kwamen: 

- De financiële verantwoording,  

- Het verslag van de financiële commissie, 

- Evaluatie van de dagreizen en de vakantieweek. 

 

2.5. Bijeenkomst Nieuwe leden 

Op 17 oktober ‘s-middags is een bijeenkomst georganiseerd voor de nieuwe leden van 

onze vereniging. Helaas was de opkomst niet erg groot. Toch werd er met de kleine 

groep geanimeerd van gedachten gewisseld rond het centrale thema “ Wat heeft de KBO 

u te bieden en wat hebt u de KBO te bieden?” 
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3. DIVERSE ACTIVITEITEN 

3.1. Samenwerkende Ouderen Bonden Woerden (SOBW) 

Door het afhaken van de ANBO blijft de samenwerking beperkt tot overleg tussen 
de KBO en de PCOB.  

3.2. Van de reiscommissie 

 
 

 
De reiscommissie bestaat uit leden van afdeling Woerden en de afdeling Kamerik. 
In 2019 zijn deze 3 activiteiten georganiseerd: 

• op 1 mei een voorjaarsdagtocht naar de Drunense Duinen 

• van 22 t/m 29 juni een vakantieweek in het Stadshotel in Ootmarsum 

• op 11 september een najaarstocht naar Harderwijk met bezoek aan het museum van 
Marius van Dokkum en een rondrit over de Veluwe 

 
Ook afgelopen jaar bestond er weer veel belangstelling voor de activiteiten van de  
reiscommissie. De gezellige dagtochten werden afgesloten met een diner in het Wapen 
van Harmelen. 
 
De samenstelling van de reiscommissie is gewijzigd. Op 11 oktober 2019 heeft Lies 
Wiltenburg uit Kamerik afscheid genomen als voorzitter. De commissie is op zoek naar een 
lid uit Kamerik om de commissie te versterken. Namens de afdeling Woerden is Annie van 
Schaik uit Harmelen toegetreden tot de commissie. 

 

3.3. Klaverjassen 

 
 

De 4e donderdag van de maand wordt er in de parochiezaal geklaverjast.  
Van september t/m april is dat een competitie, waarvan de 6 hoogste uitslagen meetellen voor 
de einduitslag. De eerste prijs was voor Adrie van Oostrum met 29.992 punten - , tweede werd 
Annie van Zuilen met 29.700 punten en de derde  prijs was voor Wil van de Waaij met 29. 120 
punten. Natuurlijk was er ook een poedelprijs. Die was poedelprijs was voor Gini 
Slingerland met25.851 punten. 

 
Er is ook zomerklaverjassen in mei, juli en augustus De opkomst is redelijk met steeds 24 tot 
26 deelnemers. 
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3.4. Wandelen 

 
 

 
Iedere 2e dinsdag van de maand wandelen wij met meestal  8 / 9 personen in en rond 
Woerden. Na een wandeling van een klein uur houden wij meestal een koffiepauze, waarna wij 
dan weer een korte wandeling maken. 
Vaste wandelingen zijn o. a in september naar Alphen aan de Rijn rond de Zeegerplas, na de 
koffie over de golfbaan en daarna nog een pannenkoek eten waarna wij omstreeks 2 uur weer 
naar huis rijden. Bij de surfplas in Reeuwijk lopen wij door het bos, omdat voor sommige 
deelnemers een rondje om de surfplas te veel is geworden. Maar in Woerden zelf wordt ook 
fijn gewandeld, bv naar tuincentrum de Bosrand en door het Brediusbos.  
 

Lijkt het u wel wat? Loop dan gewoon een keertje mee!!! 
 

 
 

3.5. Vrijwillige Ouderenadvisering (VOA) 

 
 

De Vrijwillige Ouderenadviseur is getraind om mensen te helpen lokaal de weg te 
vinden bij een hulpvraag. Een ouderenadviseur kan u advies geven over de 
mogelijkheden die er zijn om uw hulpvraag op te lossen. Hij weet de weg en het 
aanbod in de gemeente.  
Afgelopen jaar heeft de ouderenadviseur hulp geboden bij het aanvragen en krijgen 
van financiële ondersteuning en bijzondere bijstand.  
Vanuit de provinciale en/of landelijke organisatie ontvangt de ouderenadviseur 
voorlichting op zijn/haar kennis up to date te houden. De KBO PCOB heeft een App 
gelanceerd met diverse tips o.a. over babbeltrucs. Daarnaast is en wordt 
ondersteuning verleend bij moeilijke administratieve processen. Mocht u behoefte 
hebben aan de een of andere wijze van hulp, aarzel dan niet om contact op te 
nemen met de VOA. 
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3.6. Belastingservice 

 
 
Ook in 2019 zijn de belastinginvullers actief geweest met het hulp bij de aangifte 
inkomstenbelasting 2018. Ook is meegeholpen bij het aanvragen dan/wel wijzigen 
van zorg en huurtoeslag. Namens de KBO afdeling Woerden zijn Henk Rombout, 
Jos Meijer en Agaath van Balen opgeleid door de Belastingdienst. Namens de 
PCOB is dat Rienk de Graaf. 

3.7. Website 

 
KBO-afdeling Woerden heeft sinds juni 2008 een eigen website. Deze is in 2017 
totaal vernieuwd door de website met het programma Wordpress te maken waarbij 
we het thema Fruitful hebben geïmplementeerd. In dit thema is ruimte voor 
meerdere applicaties die plug-ins worden genoemd. Zo gebruiken we plug-ins voor : 
Foto’s, kalender, berichten, contactformulieren ed. 
 

3.7.1. Hosting en veiligheid 

De host, bij wie onze website nu is ondergebracht, is service-vriendelijk en snel. 
Ook worden er automatisch back-up’s gemaakt en wordt onze website door Google 
beter gevolgd en wordt het gebruik sinds augustus 2017 beter gemeten. Door een 
ingebed programmaatje (plug-in) werden we nu veel minder lastig gevallen door de 
zogenaamde robots en worden zelfs hackers geblokt bij het illegaal inloggen. 
 
Sinds half 2018 is de website ook veiliger te gebruiken: Er is een SSL certificaat aan 
de website gekoppeld waardoor we nu van een //http: naar een //https: site 
gemigreerd zijn. 

3.7.2. AVG en Privacy 

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 
toepassing voor alle bedrijven en organisaties die gegevens van personen 
(persoonsgegevens) verwerken. Ook KBO Woerden verwerkt persoonsgegevens. 
Dat is nodig om te functioneren als vereniging en om voor u als lid, datgene te doen 
waarvoor u lid bent geworden. In het zgn. Privacy statement, waarbij KBO Woerden 
meelift met het statement dat door de KBO-PCOB wordt gehanteerd, wordt 
antwoord gegeven op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoons-
gegevens door KBO-PCOB. Op onze website staat een link naar dit statement van 
KBO-PCOB. Daarnaast hanteert KBO – Woerden een AVG – protocol en worden 
nieuwe leden via het aanmeldingsformulier ondergebracht onder de paraplu van het 
hiervoor genoemde protocol. 
 
KBO-PCOB heeft ook een aandacht functionaris ‘Gegevensbescherming’ die 
naleving van de wet- en regelgeving coördineert. Het privacy statement en alle 
andere informatie die beschikbaar is over de AVG kunt u terug vinden op de website 
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www.kbo-pcob.nl/avg. Deze informatie kunt u ook opvragen bij het Secretariaat van 
de KBO Woerden. Verder is van belang te weten dat:  
Deelnemers kunnen tijdens hun aanwezigheid bij of deelname aan de KBO-
activiteiten worden gefilmd en/of gefotografeerd. Deze beelden kunnen alleen voor 
en uitsluitend op de website of in de nieuwsbrief van de KBO afdeling Woerden, 
worden gepubliceerd. Voor het gebruik van deze beelden is in een Algemene Leden 
Vergadering toestemming verleend. Voor ander gebruik dan hierboven omschreven, 
dient toestemming door de deelnemer verleend te worden. Mocht u alsnog bezwaar 
hebben tegen het gebruik van het beeldmateriaal dient u dit aan het secretariaat 
kenbaar te maken. 

3.7.3. Unie KBO en PCOB 

Het uitgangspunt van onze website is dat wij met de landelijke website mee kunnen 
liften waarbij belangrijk is dat we onze site: ‘in eigen beheer kunnen beheren, die 
direct gevonden kan worden, zonder van de landelijke organisatie afhankelijk 
te zijn’. Wel dient de opmaak van onze website zoveel mogelijk aan de huisregels 
van de landelijke organisatie te voldoen. Kleurstelling en lettertypes, voor 
geschreven door de Unie-KBO, worden dan ook waar mogelijk gerespecteerd. Door 
het landelijk samengaan van de Unie KBO en de PCOB is er een nieuwe 
organisatie en website actief geworden: www.kbo-pcob.nl. Naast deze website is de 
website van de Unie KBO: www.uniekbo.nl nog steeds operationeel. Omdat wij als 
vereniging nog steeds onder de Unie KBO provincie Utrecht vallen, is daar de link 
naar onze eigen website te vinden.  

3.7.4. Meting 

Voor de meting van het bezoek van de website wordt Google Analytics gebruikt. We 
meten alleen het aantal bezoekers: dus niet wie onze website bezoekt. De meting, 
die voor dit jaarverslag wordt gebruikt, is gestart in 1 jan. 2018 en eindigt op 31 dec. 
2018. 
 

 
 
Uit deze meting blijkt dat we gemiddeld 75 bezoekers per maand onze site bezoeken 
met een piek van 168 bezoekers in december 2018. 
Bij elkaar opgeteld zijn we in de gemeten periode 1479 maal bezocht waarvan 897 
vaste gebruikers en 570 mensen direct naar onze home pagina: “WELKOM” gingen. 
Leuk is te weten dat: 73 mensen de pagina “Events” bezochten en 25 mensen 
bezochten de pagina met de klaverjasuitslagen. Verder bezochten veel mensen de 
pagina’s: Vakantiereizen (24), Nieuws (21), en Wandelen (10). 
Al met al dient de nieuwe website er mede toe het gebruik en de toepassing van 
digitale informatie en communicatie te stimuleren zodat onze leden meegroeien in de 
digitale wereld. Wilt u daarbij ondersteuning? Meld het uw bestuur! 
Om dit alles te realiseren zoeken we een vrijwilliger die de webmaster kan 
ondersteunen.

http://www.kbo-pcob.nl/avg
http://www.kbo-pcob.nl/
http://www.uniekbo.nl/
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3.8. 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 2012 zaten we op 244 leden, eind 2013 bedroeg het aantal 
leden 242 en eind 2015, begin 2016 zitten we op 254 leden. Vervolgens 
heeft er een controleslag plaatsgevonden met Zilveren Kruis Achmea. Deze 
controleslag heeft geresulteerd in een toename van het aantal leden. Per 
eind 2019 op 271 leden. 
 

 

3.9. Opbouw ledenbestand 

Een nadere analyse van het ledenbestand geeft de volgende verdeling weer 
per eind december 2019. 

Aantal vrouwen 184. Dat is 66% van het totale aantal leden. Blijft over 34% mannen. Dat 
zijn, in absolute aantallen, 93 man. Qua verdeling over de beide geslachten is dat 
nagenoeg gelijk aan 2017. In de leeftijdsopbouw heeft een kleine verschuiving 
plaatsgevonden naar de leeftijdscategorie boven de 80 jaar. Aan de ene kant een 
positieve ontwikkeling, aan de andere kant negatief omdat het aantal jongere leden 
afneemt. Het blijft zaak om ook de jongere senioren te binden aan onze vereniging. Het 
bestuur doet daarbij een beroep op de leden. Het motto: leden werven leden! 

 

Leeftijdscategorie 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Tot en met 60     3% 2% 1% 0,04% 

Tot en met 70 28% 26% 29% 28% 24% 21% 18% 15% 

71 tot en met 80 44% 46% 44% 41% 39% 41% 42% 45% 

Boven de 80 28% 28% 27% 31% 34% 36% 39% 40% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Onderverdeeld naar geslacht       

Aantal dames       184 178 

Aantal heren       93 93 
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4. JAAROVERZICHT ACTIVITEITEN 

4.1 Overzicht activiteiten KBO Woerden in 2019 

Datum Omschrijving Toelichting 

8 januari Wandelen met Gini Startpunt in overleg met Gini Slingerland  

10 januari De Dam met Bertus Korvera Goochelen voor senioren 

24 januari Kaarten, 5de ronde Parochiezaal 

14 februari De Dam. Presentatie  Muzikale kwis met Gouwe Ouwen 

13 februari Wandelen Startpunt in overleg met Gini Slingerland) 

28 februari Kaarten, 6de ronde Parochiezaal 

14 maart De Dam Algemene ledenvergadering en Bingo 

12 maart Wandelen Startpunt in overleg met Gini Slingerland  

28 maart Kaarten, 7de ronde Parochiezaal 

9 april Wandelen Startpunt in overleg met Gini Slingerland  

11 april De Dam, Presentatie  Ans en Chris Breet reizen naar Noorwegen 

25 april Kaarten, 8ste ronde Parochiezaal 

1 mei Voorjaarsdagtocht Organisatie door de reiscommissie 

2 mei Kaarten/Prijsuitreiking Parochiezaal 

14 mei Wandelen Startpunt in overleg met Gini Slingerland  

23 mei Zomerklaverjassen Parochiezaal 

11 juni Wandelen Startpunt in overleg met Gini Slingerland  

22-29 juni Vakantieweek Organisatie door de reiscommissie 

9 juli Wandelen Startpunt in overleg met Gini Slingerland  

25 juli Zomerklaverjassen Parochiezaal 

13 augustus Wandelen Startpunt in overleg met Gini Slingerland) 

22 augustus Zomerklaverjassen Parochiezaal 

10 september Wandelen Startpunt in overleg met Gini Slingerland  

11  september Najaarsdagtocht De Reiscommissie 

12 september De Dam met Bert van Geel Bert Natuur 

26 september Kaarten Parochiezaal 

8 oktober Wandelen Startpunt in overleg met Gini Slingerland) 

10 oktober De Dam, Presentatie Mevrouw Verheul met een liedjesprogramma 

 17 oktober Bijeenkomst nieuwe leden Parochiezaal 

24 oktober Kaarten Parochiezaal 

14 november De Dam Algemene ledenvergadering en Bingo 

12 november Wandelen Startpunt in overleg met Gini Slingerland  

28 november Kaarten Parochiezaal 

10 december Wandelen Startpunt in overleg met Gini Slingerland 

12 december Kaarten Parochiezaal 

19 december De Dam Kerstviering met 5 Beaufort 

        

 
Klaverjassen vindt plaats in de parochiezaal van de Bonaventurakerk in Woerden (aanvangstijd 13:30 uur) 
 
Wandelen: startpunt in overleg met Gini Slingerland (tel. 0348 - 415534)  
Bijeenkomsten in de Dam Wilhelminaweg 79 in Woerden (14:00 uur -- ca. 16:00 uur)  
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