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Jaarverslag 2017
1. Algemeen.
Op 20 oktober 1957 werd de ouderenvereniging opgericht en kreeg de naam "De Krasse
Generatie". De statuten van de vereniging werden op 18 april 2006 in een notariële akte vastgelegd.
Vanaf dat moment draagt de vereniging de formele naam: "KBO-Limburg", afdeling
Broekhuizen/Broekhuizenvorst. Kortweg "de afdeling" genoemd. De afdeling is bij de Kamer van
Koophandel Limburg-Noord ingeschreven onder nummer 12061753.
2. Doelstelling.
Ingevolge de statuten is de afdeling: “…. een organisatie van en voor ouderen die zich ten doel stelt
de belangen van alle ouderen op het gebied van het welzijn te behartigen en de zelfwerkzaamheid
en zelfredzaamheid van ouderen als individu en als groep te bevorderen.
Verder streeft de afdeling ernaar de gelijkwaardigheid van de ouderen aan de overige leden van de
samenleving gestalte te geven en te streven naar een optimaal welzijn voor ouderen, in het
bijzonder die van haar leden”.
3. Organisatie.
De afdeling maakt deel uit van de KBO Regio Horst-Venray. Deze regio is een van de 7 regio's die
samen de Katholieke Bond van Ouderen in Limburg vormen, kortweg "KBO Limburg" ofwel de
"Bond". De regio heeft een Regiobestuur, een Regioraad, een Commissie Educatie en Kaderbeleid
en de Commissie Wonen, Welzijn, Zorg.
De KBO - Limburg vormt samen met 10 andere provinciale KBO's de Unie KBO. De Unie KBO is
het overkoepelende orgaan van de zelfstandige provinciale KBO's.
Sinds 2017 hebben de Unie-KBO en PCOB hun krachten gebundeld en vormen zij op landelijk
niveau de seniorenorganisatie KBO-PCOB.
4. Contributie.
De ledenvergadering stelt het contributiebedrag vast. In de ledenvergadering van 15-3-2017 werd
beslist de contributie voor 2018 vast te stellen op €20,00 per lid per jaar. Aan de bond is in 2017
€15,83 per lid afgedragen. De bond draagt daarvan af aan de Unie per lid € 8,67
5. Leden.
Zij die de doelstelling, zoals verwoord in de statuten, onderschrijven en tenminste vijftig jaar oud
zijn, kunnen lid worden van de afdeling.
Op 1 januari 2017 bedroeg het aantal leden
Gedurende het jaar zijn daar bij gekomen
Door verhuizen, overlijden, etc. is het lidmaatschap beëindigd van
Totaal aantal leden per 31 december 2017
Mannen
Vrouwen
Het aantal leden van 65 jaar en ouder op 31 december 2017
Het aantal leden jonger dan 65 jaar op 31 december 2017
Gemiddelde leeftijd op 31 december 2017

215
13
10
218
91
127
209
9
72
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Leden 31-12-2017

Leden 31-12-2017
jonger
dan 65
4%

mannen
42%

vrouwen
58%

ouder
dan 65
96%

6. Afdelingsbestuur.
De bestuursleden worden uit de leden gekozen door de ledenvergadering, met dien verstande dat
de voorzitter als zodanig in functie wordt gekozen.
Alle bestuursleden worden gekozen voor de tijd van vier jaar en zijn maximaal twee maal
herkiesbaar voor telkens een periode van vier jaar.
Functie
Voorzitter

Naam
Loek Mensink

Secretaris
Penningmeester

Johannes van Slageren
Paula Keltjens-Cuppen

Lid

Mien Colbers-Oomen

Lid

Mieke Jonkers-Broos

Lid
Lid

Twan Smits

Benoemd
(lid 2008/2012)
12-3-2014
4-3-2015
2007/2011/
4-3-2015
2012/
9-3-2016
2008/2012
9-3-2016
2010/
12-3-2014

Aftredend
2018
2019
2019
2020

2018
2018

Vacant

Het bestuur bestaat nu uit slechts zes leden. Er zijn vier vacatures voor bestuursleden.
7. Financiële Controlecommissie
De financiële controlecommissie bestaat uit twee leden, die in het verslagjaar geen deel hebben
uitgemaakt van het afdelingsbestuur. De leden van deze commissie en een plaatsvervanger werden
door en uit de ledenvergadering gekozen voor een periode van vier jaar.
Op de vergadering van 9-3-2016 is besloten hiervan af te wijken. Voortaan treedt er elk jaar één lid
af, het reservelid wordt lid, en er wordt een nieuw reserve lid gekozen.
Functie
Lid
Lid
Reserve lid

Naam
Gon Gielen-Huys
Gerda v.d. Voort-Hendrix
Lei Puijn

Benoemd
4-3-2015
9-3-2016
15-3-2017

Aftredend
2018
2019
2020
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8. Vrijwillige "Ouderenadviseur" (VOA).
De vrijwillige ouderenadviseur (VOA) is een getrainde en door de KBO ondersteunde vrijwilliger die
u kan helpen om lokaal de weg te vinden bij een hulpvraag op het gebied van wonen, welzijn en
zorg. De ouderenadviseur kan u advies geven over de mogelijkheden die er zijn om een hulpvraag
op te lossen.
De vrijwillige ouderenadvisering is een onafhankelijke vorm van cliëntondersteuning die door de
ouderenbonden als service wordt aangeboden aan leden alsook aan niet leden. De
ouderenadviseur kan u helpen de hulpvraag helder te krijgen. Voorafgaand aan een zgn.
keukentafelgesprek (vraagverheldering) met de gemeente kan dit van groot belang zijn. Ook de
gemeente Horst aan de Maas staat positief tegenover het initiatief van de KBO en zal in het
komend jaar en in overleg met de KBO Limburg de VOA meer gaan inzetten en/of raadplegen.
Binnen onze afdeling is Harry de Ridder actief als ouderenadviseur. Wordt u echter liever door een
VOA van een andere afdeling geholpen dan kunt u dit regelen via het bestuur.
In het afgelopen jaar heeft Harry uit onze dorpen zo'n tiental hulpvragen ontvangen. Daarnaast
heeft hij binnen de gemeente Horst aan de Maas, in het kader van het preventieonderzoek 75+, ook
nog bij diverse zaken ondersteuning kunnen verlenen. Als VOA heeft Harry binnen KBO-Limburg
ook voorlichting gegeven over "Veilig Thuis".
9. Belastinginvuller
Voor veel mensen blijft het invullen van het aangiftebiljet van de belastingen een (te) moeilijke klus.
De KBO kan hierbij helpen. De belastingservice van de KBO is bedoeld voor leden van 65 jaar of
ouder met een inkomensgrens van € 35.000,-- voor alleenstaanden en € 50.000,-- voor
gehuwden/samenwonenden. Wilt u gebruik maken van deze service, neem dan telefonisch contact
op met KBO Limburg 0475-381740 (info@kbolimburg.nl). Zij zorgen er dan voor dat één van de
deskundige vrijwilligers u helpt met het invullen van de jaarlijkse aangifte en/of met het aanvragen
of wijzigen van uw huur- en zorgtoeslag. De verplichte bijdrage van € 5,50 per aangifte is m.i.v.
2018 vervallen. Maximale vergoeding voor het maken van reis- , kopieer- en printkosten bedraagt
€12,-- per adres.
10. Verenigingsactiviteiten.
10.1

Sport en ontspanning.
Gemiddeld aantal
deelnemers
6

maandag
voormiddag

Koersbal (KBO)
In Het Brouwershuis. Aanvang 9.00/9.30 uur.
Aanspreekpunt Gon Gielen
tel. nr. 077 4632732.

vrijdag
voormiddag

Wandelen en Nordic Walking (KBO: ook niet leden
zijn welkom). Vertrek om 8.00 uur hoek
Genenberg/Helmissenstraat. Aanspreekpunt Gon Gielen
tel. nr. 077 4632732.

6

vrijdag
voormiddag

Onderhoud Koetshuisplein (KBO).
Alleen in het seizoen. Aanvang 9.00 uur.
Aanspreekpunt/leiding Loek Mensink.
Tel.nr. 077 4631681

6

vrijdag
namiddag

Jeu de boules (KBO: ook niet leden zijn welkom).
Op het Koetshuisplein. Alleen bij redelijk weer. Aanvang
14.00 uur. Aanspreekpunt Gon Gielen tel. nr. 077
4632732.

6

tweede
woensdag
van de
maand

Kienen (KBO).
In de Naesenhof. Aanvang 14.00 uur.
Aanspreekpunt Toos Maas
tel. nr. 077 4632271.

16
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10.2

Themamiddagen en overige activiteiten.
Datum
1 februari

Aantal deelnemers

Onderwerp
Bezoek Logeerhuis Kapstok
in Venray

28

Jaarvergadering

60

Veiligheidspreventie/Babbeltrucs
Harry de Ridder

30

Dagtocht

52

17 mei

Wandeling in ‘t Sohr
o.l.v. René Colbers

11

24 mei

Wandeling in de Heere Peel
o.l.v. René Colbers

15 maart
5 april
3 mei

7

7 juni

Rondleiding kasteel de Keverberg
in Kessel

29

6 juli

Excursie naar rioolwaterzuivering
in Blerick

14

7 juli

Kermis Broekhuizenvorst

31

Midgetgolf in Arcen

15

Spellenmiddag
in Theetuin de Roode Vennen

40

Excursie Aerodome (vliegtuigen)
in Baarlo

12

Dag van de ouderen

42

Lezing over apotheek Meerlo

37

26 juli
2 augustus
6 september
4 oktober
1 november
15 december

Kerstviering samen met de Zonnebloem

118

Aantal deelnemers
140
120
100
80
60
40
20
0
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9.3 Activiteiten bestuur.
Datum Vergadering/overleg.
‘Eerste’ dinsdag
van de maand
15-3-2017
21-3-2017
11-10-2017
5-4-2017
23-5-2017
24-6-2017

Bestuursvergadering. In 2017 is het bestuur 11 maal bij elkaar geweest.
Algemene ledenvergadering 2017.
Reguliere vergadering regio Horst-Venray.
Besturendag regio Horst-Venray.
Voorbereidende vergadering voor de Algemene vergadering
Algemene Vergadering KBO Limburg

Lief en leed.
Bij overlijden.

Verjaardagen.

Zieken.

Enkele malen na het overlijden van een lid is het KBO-vaandel in
de kerk gepresenteerd, een rouwkaart verstuurd en een
rouwadvertentie in De Mini Koerier geplaatst.
10 leden van 80, 3 leden van 90, en 1 lid van 95 jaar zijn dit jaar
gefeliciteerd door middel van een attentie en een bezoekje van
enkele bestuursleden.
Twee leden die in een verpleeg of verzorgingshuis verblijven zijn
rond Kerstmis bezocht door enkele bestuursleden en verrast met
een mooi kerststukje.

Vastgesteld door het bestuur in haar vergadering van 6 februari 2018 en aan de ledenvergadering
voorgelegd in haar vergadering van 7 maart 2018.
De voorzitter,

De secretaris,

w.g.

w.g.
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