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Jaarverslag 2012
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 leden1 ‘ 3.
3. Organisatie.
De afdeling maakt deel uit van de KBO Regio Horst - Venray www.kbolimburg.nl “regio’s”. Deze
regio is een van de 7 regio´s die samen vormen de Katholieke Bond van Ouderen in Limburg,
kortweg “KBO – Limburg” ofwel de “Bond” www.kbolimburg.nl. De regio heeft een Regiobestuur,
een Regioraad, de Commissie Educatie en Kaderbeleid en de Commissie Wonen, Welzijn, Zorg.
De KBO - Limburg vormt met de andere 11 provinciale KBO´s de Unie KBO www.uniekbo.nl. De
Unie KBO is het overkoepelende orgaan van de zelfstandige provinciale KBO's.
4. Contributie.
De ledenvergadering stelt het contributiebedrag vast. De contributie bedraagt vanaf 1 januari 2008
€18,00 per lid per jaar. In de ledenvergadering op 7-3-2012 werd beslist de contributie voor 2013
vast te stellen op €19,00 per lid per jaar. Aan de bond is in 2012 €13,02 per lid afgedragen. De
bond draagt daarvan € 6,50 per lid af aan de Unie KBO. In 2013 moet aan de Bond worden
afgedragen €14,07 en deze draagt daarvan af aan de Unie per lid € 6,50 + indexering 3.11% +
extra € 0,65.
5. Leden:
Leden van de afdeling kunnen zijn personen, die de doelstelling, zoals verwoord in de statuten (zie
hierboven), onderschrijven, tenminste vijftig jaar oud zijn en lid zijn van de bond.
Op 1 januari 2012 bedroeg het aantal leden

223

Gedurende het jaar zijn daar bij gekomen
Door verhuizen, overlijden, etc is het lidmaatschap beëindigd van
Totaal aantal leden per 31 december 2012

11
9
225

Mannen
Vrouwen
Het aantal leden van 65 jaar en ouder op 31-12-2012
Mannen

97
128
195
86

Sponsor Rabobank
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Vrouwen
Het aantal leden jonger dan 65 jaar op 31 december 2012
Gemiddelde leeftijd op 31 december 2012

109
30
72

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

Naam

Benoemd

Aftredend

Voorzitter
Lid
Lid
Lid

Gon Gielen-Huys
Mien Colbers-Oomen
Mieke Jonkers-Broos
Twan Smits

2014
2016
2016
2014

Loek Mensink

2002/3-3-2010
7-3-2012
2008/7-3-2012
3-3-2010
(waargenomen
vanaf 4-3-2009)
2008/7-3-2012

Lid
(plaatsvervangend
secretaris)
Penningmeester
Secretaris

Paula Keltjens-Cuppen
Hub Voesten

2007/23-2-2011
2007/23-2-2011

2015
2015

2016

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 worden
door en uit de ledenvergadering gekozen voor een periode van vier jaar.
Naam

Benoemd

Aftredend

Nettie van Lierop
Jacques Janssen
Haij Coenders (reserve lid)

23-2-2011
23-2-2011
7-3-2012

2015
2015
2016

8. Verenigingsactiviteiten1.
8.1 Vaste verenigingsactiviteiten.
Dag in de week Activiteit
maandag
voormiddag
dinsdag
voormiddag
dinsdag
namiddag

Koersbal in de koepelzaal.
Bewegen door ouderen in de
koepelzaal.
Kaarten in de Naesenhof.

donderdag Huiskamerproject in de
Sponsor Rabobank

Aanvang
Aanvang 9.30 uur. Coördinatie
Gon Gielen.
Aanvang 9.00 uur.
(KBO participeert).
Aanvang 13.30 uur.
Aanspreekpunt Pie Loonen.
(KBO participeert)
De organisatie is in handen

Gem. aantal
deelnemers
14
16
12

12
2
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namiddag Naesenhof.

van Synthese (KBO
participeert).
vrijdag Nordic Walking.
Vertrek om 8.00 uur hoek
8
voormiddag
Genenberg/Helmissenstraat
Ook niet leden zijn van harte
welkom. Aanspreekpunt Gon
Gielen.
vrijdag Onderhoud Koetshuisplein.
Alleen in het seizoen.
8
voormiddag
Aanvang 9.00 uur. Onder
leiding van Loek Mensink.
vrijdag namiddag Jeu de boules.
Bij redelijk weer. Aanvang
4
14.00 uur. Aanspreekpunt Gon
Gielen.
De biljartsport wordt overal intensief door senioren bedreven. Zolang de biljartclub voldoende de
belangen van de KBO-leden behartigt ziet het bestuur geen reden daarin te investeren.
tweede Kienen in de Naesenhof.
woensdag van de
maand
derde woensdag Eetpunt in de Naesenhof.
van de maand
vierde woensdag Fietsen.
van de maand
namiddag

Aanvang 14.00 uur.
Aanspreekpunt Toos Maas.

22

Organisatie door stichting
WOZOVO (Synthese en KBO
participeren).
Alleen met mooi weer in de
lente en zomer. Vertrek bij het
Brouwershuis 14.00 uur.
Coördinatie Gon Gielen.

13

8.2 Themamiddagen en overige activiteiten.
Datum Onderwerp
4-1-2012 Filmmiddag. Geslaagde activiteit.
16-1-2012 Informatie Participatie Platform Horst aan de Maas.
Bijzonder weinig belangstelling van onze leden.
Afdeling Lottum niet bekend.
1-2-2012 “Ouder worden”. Themabehandeling door Loek
Mensink. Geslaagde activiteit.
7-3-2012 Algemene Ledenvergadering 2012. Het bestuur is
over de deelname en over het verloop van de
vergadering bijzonder te spreken. Na de pauze was er
een optreden van Super Stien en Turbo Toos.
Daarvan was meer verwacht.
2-4-2012 Thema: Project “Afscheid nemen”. Een zeer
geslaagde en nuttige middag.
20-4-2012 Als blijk van waardering en dank voor het vele werk
werden de vrijwilligers van de KBO - afdeling
Broekhuizen/vorst ook dit jaar weer getrakteerd op
een etentje. Hiervoor was wederom alle waardering.
2-5-2012 Dagtocht in de regio: Ons eigen “Eten en Weten” . De
belangstelling voor deze activiteit was zodanig gering
dat deze werd geannuleerd.
Sponsor Rabobank

Minimale
belangstelling.

Aantal
deelnemers
26
Organisatie
afdeling Lottum.
14
80

26 incl. van
afdeling Lottum.

3
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22-5-2012 Bezoek aan de Floriade. Geslaagde dag.

55

23-5-2012 Themadag met de Rabobank “Hoe blijf ik zolang
mogelijk wonen in eigen huis….”

Organisatie door
regioafdelingen
Horst aan de
Maas.
44 incl. van
afdeling Lottum.

6-6-2012 Thema: Aandacht voor de belangrijkste (nieuwe)
verkeers- en gedragsregels door “Blijf Veilig Mobiel”.
19-6-2012 Wandelestafette “De KBO wandelt door Limburg”.
Geweldige middag.

32

4-7-2012 Minigolf bij de "Bosrand" te Arcen. Dit is inmiddels een
gewaardeerde jaarlijks terugkomende activiteit.

25

1-8-2012 Ontspanningsmiddag in Theetuin de Roode Vennen.
Een gezellige middag met accordeonmuziek van Jan
Hendriks en Ger Hermans, sjoelen, jeux de boulen en
vooral veel kletsen. Voor herhaling vatbaar.
5-9-2012 Thema: Over de ziekte van Lyme door mevr. V.d.
Pasch uit Lottum. Een bijzonder geslaagde middag
met een voortreffelijke lezing.

45

20 incl. van
afdeling Lottum.

24-9-2012 Infomiddag “Thuis met La Providence”. Organisatie La
Providence samen met afd. Grubbenvorst.

5 van onze
afdeling.

1-10-2012 Een gezellige middag in het kader van de
“Internationale dag van de ouderen” samen met afd.
Lottum met een optreden van de “Theetantes”.
Organisatie afdeling Lottum.
7-11-2012 Thema: “Ontmoeting andere culturen”. Geslaagde
middag.

80 w.v. uit onze
afdeling 34.

14-12-2012 Jaarlijkse Adventsviering in Het Maaspaviljoen te
Broekhuizen samen met de Zonnebloem. Een
presentatie door Reinier Thiesen over het kerstlied
“Stille Nacht…”. Na afloop was er een koffietafel. Een
geslaagde middag met een enkel minpuntje.

30
117

9.3 Activiteiten van de Bond en de Regio.
Door de Bond en de Regio worden ook diverse activiteiten ontwikkeld welke rechtstreeks ten goede
komen aan de leden.
Het ledenblad Nestor verschijnt 10 maal per
jaar en de ledenkrant "Kijk op KBO Limburg" 4
maal per jaar .

Als lid van de KBO ontvangt ieder lid de unieke
KBO-ledenpas. Met deze ledenpas kan gebruik
gemaakt worden van vele voordelen/kortingen
zoals de 15-plus acties.
De Unie KBO biedt hulp via de “juristentelefoon”
en “servicetelefoon”
KBO-zorgpolis bij Zilveren Kruis Achmea.
Sponsor Rabobank

Deze bladen worden aan huis bezorgd door
(bestuurs)leden. Broekhuizen: Gon Gielen,
Mien Colbers en Ans Vermeulen.
Broekhuizenvorst: Piet Keltjens, Twan Smits en
Jac Kallen.
Voor meer informatie: http://www.15-plus.nl

Voor informatie: Unie KBO telefoonnummer.
0900 8212183
Voor informatie: Unie KBO telefoonnummer
4
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Rijbewijskeuring vanaf 70 jaar tegen een
verlaagd tarief.
Hulp bij het invullen van belastingformulieren.

Administratieve ondersteuning

Vrijwillige "Ouderenadviseur". Een daartoe
opgeleide vrijwilliger die individuele
ondersteuning en begeleiding biedt aan
ouderen die daarom vragen.

073-6123475 of Zilveren Kruis 071 7510037. .
Voor informatie: KBO Limburg telefoonnummer
0475-381744.
Door speciaal hiervoor opgeleide ouderen. De
afdeling heeft geen opgeleide oudere. Voor
informatie: KBO Limburg 0475-381740.
Bij problemen met de administratie wordt
verwezen naar Synthese. Zij hebben
vrijwilligers die tijdelijk ondersteuning / hulp
kunnen bieden. Voor meer informatie, of
aanmelding: Synthese, telefoonnummer 077
3978500.
De afdeling heeft (nog) geen opgeleide
vrijwilliger. De afdeling zal vragen doorgeleiden
aan beroepsorganisaties zoals Synthese of
gemeente (aanspreekpunt Gon Gielen/Hub
Voesten).

9.4 Activiteiten bestuur2.
Datum Vergadering/overleg.
5-3-2012
3-12-2012
7-3-2012
13-3-2012
20-11-2012
25-4-2012
18-10-2012
17-4-2012
12-11-2012

Vergadering KBO-afdelingen binnen de gemeente Horst aan de Maas.
Algemene ledenvergadering 2012.
Overleg met afdelingen in regio Maasdorpen (Lottum en Grubbenvorst).
Regioraad regio Horst-Venray.

Besturendag regio Horst-Venray. Excursie Xanten.
Jaarlijks overleg van alle KBO-afdelingen binnen de gemeente met het college
van Burgemeester en Wethouders/een van de wethouders.
27-6-2012 Algemene vergadering KBO-Limburg te Baexem.
12-9-2012 Gezondheidsbeurs Roermond.
Werkgroepen en vertegenwoordigingen.
Reiscommissie.
Leden van de reiscommissie zijn: Paula Keltjens en Twan Smits.
Werkgroep Groenonderhoud. Leden van de werkgroep zijn: een vertegenwoordiger van de
dorpsraad, een of meerdere ambtenaren van de gemeente en Loek
Mensink als vertegenwoordiger van de KBO-afdeling.
Stichting WOZOVO
De voorzitter, Gon Gielen, is benoemd in het bestuur van de
Naesenhof.
stichting WOZOVO Naesenhof. Taak van deze stichting is het
beheren van de gemeenschappelijke ruimte etc..
Regiobestuur.
Ons bestuurslid Mieke Jonkers heeft zitting in het Regiobestuur.
Regio Maasdorpen.
Commissie Educatie en
Kaderbeleid regio HorstVenray.
(Regionale) Commissie
Sponsor Rabobank

Deelnemers aan dit overleg zijn voorzitter, secretaris en
penningmeester.
Namens de regioafdelingen wordt in deze commissie zitting
genomen door bestuursleden uit deze afdelingen. Verslagen worden
aan de afdelingsbesturen ter kennis gegeven.
Namens de regioafdelingen wordt in deze commissie zitting
5
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Wonen Welzijn en Zorg.
Website.

Bij overlijden.

Verjaardagen.

Kennisgeving 25 of 50 jarig
huwelijk.

Zieken.

genomen door bestuursleden uit deze afdelingen. Verslagen worden
aan de afdelingsbesturen ter kennis gegeven.
Deze is gekoppeld aan de site www.broekhuizenbroekhuizenvorst.nl (onder knop KBO). Onderhoud wordt gepleegd
door Theo Holleman. Aanvoer kopij door secretaris (eventueel door
overige bestuursleden).
Lief en leed.
Bij overlijden van een lid zorgt het bestuur dat de KBO-vlag in de
kerk wordt gepresenteerd, een rouwkaart wordt verstuurd en een
rouwadvertentie in de Mini-Koerier wordt geplaatst.
Wanneer iemand 80, 90 of etc.. jaar wordt gaat een bestuurslid
hem/haar feliciteren en neemt dan een attentie mee. Vanaf het 90e
jaar krijgt men jaarlijks een felicitatiekaart.
Wanneer iemand aan het bestuur een officiële kennisgeving stuurt
van bijvoorbeeld zijn 25 of 50 jarig huwelijk of anderszins, zal hij
worden gefeliciteerd onder aanbieding van een bos bloemen of een
enveloppe; dit naar bevind van zaken.
De Nestorbezorgers zijn de ogen en oren van de afdeling v.w.b. het
wel en wee van de leden in zijn/haar wijk. Hij/zij houdt in de gaten
aan wie naar zijn/haar oordeel ingeval van langdurige en/of ernstige
ziekte van een lid een kaartje gestuurd moet worden. Hij/zij geeft dit
dan door aan het bestuur dat vervolgens zorgt voor het versturen
van een kaartje.
Rond Kerstmis (Adventsviering) worden de zieken bezocht en wordt
aan hen een bloemetje overhandigd.

Vastgesteld door het bestuur in haar vergadering van 5 februari 2013 en aan de ledenvergadering
voorgelegd in haar vergadering van 6-3-2013.

De voorzitter,
w.g. Gon Gielen-Huijs

De secretaris,
w.g. H.Voesten

1 De afdeling tracht haar doel te bereiken ondermeer door het organiseren van sociaal-culturele, recreatieve en educatieve activiteiten ten behoeve van haar
leden en het geven van informatie en voorlichting ten behoeve van de leden (statuten artikel 4 punt 5 en 6).

2 De afdeling tracht haar doel te bereiken ondermeer door:
Het meewerken aan de oprichting, instandhouding en de goede functionering van organen van overleg en andere voor de afdeling doelmatige organisaties,
diensten en instellingen en de participatie van de leden in besturen en commissies;
Het meewerken aan het tot stand komen, respectievelijk het verbeteren van de (boven) gemeentelijke regelgeving, die voor het welzijn van de ouderen van
belang is;
Het houden van en het deelnemen aan vergaderingen, welke direct of indirect betrekking hebben op de doelstelling van de afdeling (statuten artikel 4
punten 2,3,4).
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