Jaarverslag 2014
⦁ 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.
⦁ 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 ledeni ‘ 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.
⦁ Contributie.
De ledenvergadering stelt het contributiebedrag vast. In de ledenvergadering van
12-3-2014 werd beslist de contributie voor 2015 vast te stellen op €20,00 per lid per
jaar. Aan de bond is in 2014 €14,49 per lid afgedragen. De bond draagt daarvan af
aan de Unie per lid € 7,48.
⦁ 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.
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Op 1 januari 2014 bedroeg het aantal leden

226

Gedurende het jaar zijn daar bij gekomen
Door verhuizen, overlijden, etc is het lidmaatschap beëindigd van
Totaal aantal leden per 31 december 2014

12
18
220

Mannen
Vrouwen
Het aantal leden van 65 jaar en ouder op 31-12-2014
Mannen
Vrouwen
Het aantal leden jonger dan 65 jaar op 31 december 2014
Gemiddelde leeftijd op 31 december 2014

93
127
202
87
115
18
70

⦁ 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.
Op 12-3-2014 trad af als voorzitter mevr. Gon Gielen-Huijs. Voor haar verdiensten
voor de afdeling werd aan haar uitgereikt de zilveren speld van de Bond. In haar
plaats werd tot voorzitter gekozen Loek Mensink.
Functie

Naam

Benoemd

Voorzitter
Lid
Lid
Lid

Loek Mensink
Mien Colbers-Oomen
Mieke Jonkers-Broos
Twan Smits

Lid
Penningmeester
Secretaris

vacature
Paula Keltjens-Cuppen
Hub Voesten

Aftredend

(lid 2008/2012)
12-3-2014
7-3-2012
2008/7-3-2012
12-3-2014
(waargenomen vanaf
4-3-2009)
2008/7-3-2012
2007/23-2-2011
2007/23-2-2011

2016
2016
2016
2018
2016
2015
2015

⦁ 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

⦁ Vrijwillige "Ouderenadviseur" (VOA).
Het aanbod aan voorzieningen, regelingen en activiteiten op het gebied van
Wonen, Welzijn en Zorg is groot, ingewikkeld en vaak onduidelijk. Leden kunnen
voor advies een beroep doen op een ouderenadviseur van de KBO. Bij onze
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afdeling is vanaf dit jaar als ouderenadviseur actief Harry de Ridder. Harry heeft dit
jaar nog maar 4 contacten gehad. De contacten zullen naar verwachting gaan
toenemen als gevolg van de veranderingen in de zorg (WMO). Voorts is hij in
overleg met Synthese over een eventuele inzet bij een gemeentelijk preventief
onderzoek onder 75+ ers. Het onderzoek betreft wonen, welzijn, zorg en leefstijl.
Ook de 75 + ers in onze dorpen zullen tzt. benaderd worden door de gemeente. Hij
is voornemens hieraan mee te werken binnen onze dorpen voor zover dat strookt
met zijn VOA activiteiten.
⦁

Verenigingsactiviteiten.

⦁

Sport en ontspanning.

maandag voormiddag

Koersbal (KBO)
In Het Brouwershuis. Aanvang 9.30 uur.
Aanspreekpunt Gon Gielen
tel. nr. 077 4632732.
dinsdag voormiddag
Gymnastiek voor ouderen (Samen in beweging: door Dien
van Dinter 06 7559088).
In Het Brouwershuis. Van 9.00 tot 10.00 uur. Aanspreekpunt
Henny Grittner-Julienne
tel. nr. 077 4632556.
donderdag namiddag
Huiskamerproject (stichting WoZoVo).
In de Naesenhof. Aanvang 14.00 uur (tot 16.30).
Aanspreekpunt Jose Peeters.
tel. nr. 077 4631644.
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.
vrijdag voormiddag
Onderhoud Koetshuisplein (KBO).
Alleen in het seizoen. Aanvang 9.00 uur.
Aanspreekpunt/leiding Loek Mensink.
Tel.nr. 077 4631681
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.
tweede woensdag van
Kienen (KBO).
de maand
In de Naesenhof. Aanvang 14.00 uur.
Aanspreekpunt Toos Maas
tel. nr. 077 4632271.
derde woensdag van
Eetpunt (stichting WoZoVo). In de Naesenhof. Opgeven bij
de maand
Truus Muijsers
tel. nr. 077 4631976.
Ad hoc
Wandelen en fietsen.

Gemiddeld
aantal
deelnemers
12

11

14

5

8

5
18

12

Zwemmen voor ouderen.
Zwemmen “Meer bewegen voor ouderen” vindt plaats op maandag, woensdag en vrijdag in zwembad “De
Berkel” te Horst.
Voor meer informatie zie www.horstaandemaas.nl/deberkel/Activiteiten Adres De Berkel: Kranestraat 14,
5961 GZ Horst.
Telefoon: (077)477 97 25.
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⦁

Themamiddagen en overige activiteiten.
Datum Onderwerp
8-janFilm over de de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw
vastgelegd door Theo Wijnhoven uit Blitterswijck. Een
geweldige middag met zeer tevreden deelnemers.
5-febEen bezoek aan Museum de Locht met rondleiding. Een
geslaagde middag.
12-mrt Jaarvergadering m.m.v. Moorblumpkes. Een vruchtbare
vergadering en alle lof voor de Moorblumpkes.
11-mrt Themamiddag over gebruik I-pod / I-pad / tablet door fa
Coenders Horst. Organisatie afdeling Lottum. Deze
activiteit is niet doorgegaan omdat fa Coenders van een
presentatie heeft afgezien.
2-apr Beugelen in Melderslo. Deze activiteit heeft niet kunnen
plaatsvinden wegens gebrek aan belangstelling.
23-apr Presentatie van Unie KBO / Focus Cura over het gebruik
van de i-pad. Een vruchtbare bijeenkomst.
24-apr Wandeling door Klimaatbuffer Ooijen-Wanssum. Een
mooie middag en voor herhaling vatbaar.
25-apr Etentje voor vrijwilligers.
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.
7-meiDagtocht. Een geweldige, goed verzorgde dagtocht. Alle
lof voor de gehele organisatie.
4-junMidgetgolf Arcen. Het beperkt aantal deelnemers lag
vooral aan het slechte weer.
3-julRozenhof Lottum. Een mooie middag vooral toe te
schrijven aan de gidsen.

Aantal
deelnemers
50
36
66
-

50 (icl.10 van
Lottum)
20
20

40
7
12

7-aug Spellenmiddag in Theetuin de Roode Vennen. Ondanks de
35
regen toch een heel gezellige middag. Voor herhaling
vatbaar.
3-sepMuseum van Wasrol tot DVD in de Boekend. Een
12
bijzonder interessante middag. De deelnemers hebben
genoten.
17-sept Beleef de dag.
22
2-okt Internationale dag van de ouderen.
15
Organisatie afdeling Lottum. Het aantal deelnemers was
beperkt en mede toe te schrijven aan een misverstand
over de datum. Aanvankelijk was de activiteit gepland op 1
oktober.
5-novThemamiddag:
34
Ontmoeting andere culturen. Een geslaagde middag en
alle lof voor de organisatie.
10-novThemamiddag “Waak voor babbeltrucs”. Organisatie
7
afdeling Lottum. Deze middag viel wat tegen. Voor
(aantal Lottum niet
sommigen wellicht leerzaam.
bekend)
12-decAdventsviering-Kerstviering samen met de Zonnebloem.
Wederom een goed georganiseerde en mooie middag.
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133

9.3 Activiteiten van de Bond en de KBO-Regio Horst-Venray.
Door de Bond en de Regio werden ook diverse activiteiten ontwikkeld.
⦁

⦁

⦁
⦁

⦁
⦁

⦁

De KBO-ledenpas.
Nieuwe leden ontvangen een KBO-ledenpas na inschrijving in het ledenregister.
De KBO-ledenpas is een bewijs van lidmaatschap en er kan naar worden
gevraagd bij deelname aan bepaalde activiteiten of bij serviceverlening bedoeld
voor KBO leden.
Ledenblad Nestor verschijnt 10 maal per jaar. Dit blad wordt aan huis bezorgd
door (bestuurs)leden. Broekhuizen: Gon Gielen, Mien Colbers en Ans
Vermeulen. Broekhuizenvorst: Piet Keltjens, Twan Smits en Jac Kallen.
Nestorvoordeel. Op www.nestorvoordeel.nl kunnen KBO leden eenvoudig,
voordelig en veilig producten en diensten bestellen met ledenvoordeel.
Hulp bij het invullen van belastingformulieren.
Voor veel mensen blijft het invullen van het aangiftebiljet van de belastingen een
(te) moeilijke klus. De KBO kan hierbij helpen.
Rijbewijskeuring vanaf 75 jaar tegen een verlaagd tarief (€30,00).
KBO Servicetelefoon en Juristentelefoon.
Leden kunnen bij vragen op het gebied van wonen, zorg, welzijn, gezondheid ook
bellen met de KBO Servicetelefoon .
KBO-zorgpolis bij Zilveren Kruis Achmea.
KBO‐leden kunnen gebruikmaken van een speciale, collectieve zorgverzekering.
Deze zorgverzekering is door Zilveren Kruis Achmea samengesteld, in nauw
overleg met de Unie KBO.
9.4 Activiteiten bestuur.
DatumVergadering/overleg.
22-5-2014 Vergadering KBO-afdelingen binnen de gemeente Horst aan de Maas.
12-11-2014
12-3-2014Algemene ledenvergadering 2014.
19-11-2014Periodiek overleg met afdeling Lottum.
3-9-2014Besturendag regio Horst-Venray.
23-4-2014 Reguliere vergadering regio Horst-Venray.
extra 19-2-2014 Extra vergadering over ledenwerving.
28-5-2014 Voorbereidende vergadering voor de Algemene vergadering 18 juni.
15-10-2014 Reguliere vergadering regioraad.
3-11-2014 Extra vergadering met Bondsbestuur.
5-11-2014 Extra vergadering "ledenwerfactie" Sevenum.

18-6-2014Algemene Vergadering KBO Limburg
Werkgroepen en vertegenwoordigingen.
Reis- en activiteitencommissie.
Werkgroep Groenonderhoud.
Koersballen.

Organisatie reizen en activiteiten. Leden van de commissie zijn:
Mien Colbers en Twan Smits.
De vrijwilligers zijn: Loek* en Marian Mensink, Nol Clabbers, Sraar
Gooren, Sraar Voesten, Gerrit Hermkens, Jacques Lenssen, Han
Wassenburg.
Organiseren van de wekelijkse speelmorgen, poetsen en
gereedmaken zaal, ophalen contributie, werven van leden. De
vrijwilligers zijn: Gon * Gielen, Gerrit Hermkens.
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Jeux de boules
Kienen
Stichting WOZOVO Naesenhof.

Fietsen
Wandelen
Werkgroep verzorgen van de
versieringen bij de Kerstviering.
Werkgroep “lief en leed”.
Plaatsen van informatie in de
Koerier.
Overleg met Lottum.

Organiseren van wekelijkse speelmiddag, werven van leden,
opzetten van een competitie. De vrijwilligers/spelers zijn: Gon *
Gielen, dames Bovee, echtpaar Loonen, Pie Loonen.
Organiseren van de maandelijkse kienmiddag, inkopen prijzen,
gereedmaken zaal, aflezen nummers. De vrijwilligers zijn: Toos
Maas, Nora Vermazeren.
In het stichtingsbestuur WOZOVO Naesenhof vertegenwoordigen
de bestuursleden Gon* Gielen-Huijs en Hub* Voesten de KBO.
Taak van deze stichting is het beheren van de
gemeenschappelijke ruimte in de Naesenhof etc..
Organiseren van fietstochten, jaarlijkse fietstocht naar Arcenmidgetgolf, etc . Organisatie ad hoc. De vrijwilligers zijn: Gon*
Gielen, Jan van Deelen.
Organiseren van de vrijdagmorgen wandeling, een
jaarlijkse/maandelijkse middagwandeling al of niet met gids. De
vrijwilligers zijn: Gon* Gielen en Harry* de Ridder
Het maken van kerstukjes, bezorgen bij de zieken etc. De
vrijwilligers zijn: Toos* van de Pasch (organisatie), Paula* Keltjens
en anderen.
Mieke* Jonkers en Loek*Mensink.
Opstellen en aanbieden kopij door secretaris.

Deelnemers aan dit overleg zijn voorzitter, secretaris en
penningmeester.
KBO - Commissie Educatie en
Namens de regioafdelingen wordt in deze commissie zitting
Kaderbeleid regio Horst-Venray. genomen door bestuursleden uit deze afdelingen. Verslagen
worden aan de afdelingsbesturen ter kennis gegeven.
KBO - Commissie Wonen Welzijn Namens de regioafdelingen wordt in deze commissie zitting
en Zorg regio Horst-Venray.
genomen door bestuursleden uit deze afdelingen. Verslagen
worden aan de afdelingsbesturen ter kennisname aangeboden.
Algemene administratie.
Secretaris Hub Voesten.
Financiële administratie.
Penningmeester Paula Keltjens.
Ledenadministratie.
Paula Keltjens.
Website.
Deze is gekoppeld aan de site www.broekhuizenbroekhuizenvorst.nl (onder knop KBO). Onderhoud wordt
gepleegd door Johannes van Slageren. Aanvoer en invoer van
kopij door secretaris.
* Contactpersoon uit/namens bestuur.

Lief en leed.
Bij overlijden.
Verjaardagen.
Kennisgeving 25 of 50 jarig
huwelijk.

Bij overlijden van een lid zorgt het bestuur dat het KBO-vaandel in de
kerk wordt gepresenteerd, een rouwkaart wordt verstuurd en een
rouwadvertentie in de 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.
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Zieken.

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 o.a. 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 3 februari 2015 en aan de
ledenvergadering voorgelegd in haar vergadering van 4-3-2015.
De voorzitter,

De secretaris,

w.g.

w.g.
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