
Jaarverslag 2014 
 
Voorwoord 
In dit verslag ontbreekt het traditionele voorwoord van uw voorzitter. U heeft via de Nieuwsbrief van 
KBO Best ook in 2014 bij herhaling onze KBO visie op de ontwikkelingen in de samenleving kunnen 
lezen. Dit jaar beperk ik me dan ook tot een verwijzing naar de diverse activiteiten die in dit verslag 
worden aangestipt. Die maken duidelijk waar wij als KBO Best voor staan: 
Het ontplooien en aanbieden van activiteiten die de participatie van senioren bevorderen. Daarbij 
zijn gezelligheid en sociaal contact net zo belangrijk als individuele en collectieve 
belangenbehartiging. 
 
F.J. van Beerendonk 
 
Werkgroep ledenbijeenkomsten 
 
Het was weer een druk jaar voor de organisatoren. Er valt altijd wel iets te regelen! 
Totaal hebben we 17 middagen/avonden, verspreid over het hele jaar, georganiseerd. 

• Algemene Ledenvergadering 

• Carnavalsontbijt 

• Modeshow 2 x 

• Paasbrunch 

• Lentefeest 

• Doezomer 2 x 

• Sociale Markt 

• Nationale Ouderendag 

• Thema middagen 2 x 

• Herfstfeest 

• Nieuwe leden bijeenkomst 

• Lunchconcert 

• Kerstvieringen 2x 

• Kerstdiner dansant 
Al deze activiteiten worden grondig voorbereid. Onze gastvrouwen, de Golden Girls, worden van te 
voren ingelicht over de data. Verder verzorgen zij de versiering van de zaal, de loten voor een 
eventuele loterij, evenals de prijzen die er te winnen zijn. 
De zaal bij de Prinsenhof of Kadans moet worden gereserveerd, en ook de lekkere hapjes worden van 
tevoren geregeld.  Het ontwerpen van entreekaartjes, het laten drukken en het bij de VVV brengen 
en regelen, hoort ook bij de organisatie. Artiesten benaderen, voor de Algemene Ledenvergadering 
en de bijeenkomst voor nieuwe leden powerpoint presentaties maken, enzovoorts, enzovoorts. 
Al met al: genoeg te doen! In het afgelopen jaar hebben Paula Niemeijer, Suzan Ketelaar en Gaston 
Slagers zich met verve ingezet. 
 
Werkgroep Cultuur 
 
In 2014 heeft de werkgroep Cultuur van KBO Best: Pauly Peels, Kitty Jans en Mariet Goossens,  
onderstaande activiteiten georganiseerd. 
Soms met groot succes, ook wel eens geen enkele reactie.  
Op 20 februari zijn elf personen naar een repetitieconcert geweest van de 
Philharmoniezuidnederland. 
Op 23 mei werd Chateau Migraine door zes deelnemers vanuit KBO Best bezocht. 
De toneelvoorstellingen op 10, 11, 12 en 13 april werden bezocht door 599 personen. 
Voor de percussieworkshop op 23 april waren geen aanmeldingen. 



Op 22 mei hebben we met 16 mensen een bezoek gebracht aan de Montfortkapel in Oirschot. 
We brachten op 27 juni een bezoek aan de Kruidentuin in Wintelre met 16 personen. 
De openbare repetitie op 25 september van Philharmoniezuidnederland werd door 12 personen 
bijgewoond. 
De oprichting van een leesclub in september is mislukt. Geen aanmeldingen. 
Aan de kunstcursus in oktober/november namen 15 personen deel. 
Op 1 oktober hebben wij ons weer ingeschreven voor de Museumplusbus 2015.  
Dejàvu in Son werd op 28 november door 10 personen  bezocht. 
Verder hebben wij in de nieuwsbrief elke maand diverse tips aangekondigd onder andere: 

- Lunchpauze concerten 

- Films in BioBest 

- Workshops klassieke muziek Jarmila Pavel 

In december zijn wij met de werkgroep reizen een samenwerking aangegaan voor diverse activiteiten 

in 2015. 

Werkgroep Reizen en Excursies 
In 2014 heeft de Werkgroep Reizen en Excursies wederom geprobeerd een passend reisprogramma 
te presenteren. De werkgroep wordt gevormd door Loes Betlem, Elly van Dam, Jan Kroot en Jo Lips. 
In de loop van het jaar heeft Jan Kroot afscheid genomen van de werkgroep. Zijn plaats is wat later 
ingenomen door Gerard Govers.  
Uiteindelijk zijn de volgende reizen georganiseerd: 
 

• 30 mei namen 15 personen deel aan een 8 daagse busexcursie naar Lungern, Zwitserland.  

• 12 augustus waren er 33  personen mee met een 5 daagse busexcursie naar Bleiwäsche in 
Sauerland, Duitsland. 

• 25 september namen 42 personen vanuit Best, Breugel en OW Middelbeers deel aan een 4 
daagse stedentrip naar Leipzig en Dresden. 

Er werden vier dagtochten en twee middagtochten georganiseerd: 

• Op 25 april maakten 46 personen een middagtocht naar Breierei Marcienne te Kirchhoven. 

• Op 15 mei gingen 30 personen kaas maken op de kaasboerderij Hoogerwaard in Ouderkerk a/d 
IJssel; na de lunch werden zij rond geleid door Gouda. 

• Op 17 juli werd met 35 personen een bezoek gebracht aan het Dolfinarium Harderwijk. 

• Op 21 augustus brachten 35 personen een bezoek aan de Kasteeltuinen in Arcen; zij maakten 
vervolgens een bustocht door de rozenstreek van Lottum en zij brachten een bezoek aan het 
rozenkenniscentrum, de Rozenhof, in Lottum. 

• Op 27 september brachten 23 personen een bezoek aan Nationale Taptoe in Ahoy te Rotterdam. 

• Op 25 november maakten 72 personen, verdeeld over twee bussen, na de stamppotmaaltijd in 
Tiel, een bezoek aan Museumboerderij Den Tip in Herveld. Ook een bustocht door de Betuwe 
maakte onderdeel uit van het programma. 
 

Tegen het einde van het jaar hebben leden van de werkgroep ter voorbereiding van het 
reisprogramma 2015 op 27 november een bezoek gebracht aan de Bus Idee Beurs in Boskoop.  
 
De werkgroep heeft de samenwerking met de reiswerkgroepen van de KBO afdelingen Breugel en 
Oost- West- en  Middelbeers geïntensiveerd. De gegevens van de verschillende meerdaagse reizen 
en de dagtochten worden ter beschikking gesteld met de afspraak dat de leden van de andere 
afdelingen met dezelfde rechten kunnen inschrijven. 
 
 
 



PR-groep KBO Best 

De KBO Best beschikt over een actieve werkgroep PR. De voornaamste taken zijn het maken van de 

Nieuwsbrief, het verzorgen van de website www.kbobest.nl en het verzorgen van incidentele 

publicaties als brochures. Verder houden enkele leden van de PR-werkgroep zich bezig met de 

kortingsactie van de KBO Best. De PR-groep van de KBO Best bestaat uit Anke Lips, Katrijn van der 

Weijden en Leo Valentijn. Willem van Beerendonk is coördinator en Paula Niemeijer houdt vanuit het 

bestuur een oogje in het zeil en niet alleen dat: ze levert ook bijdragen voor de maandelijkse 

Nieuwsbrief en de seniorenpagina. De coördinatie van de maandelijkse seniorenpagina in Groeiend 

Best is in handen van Willem van Beerendonk. 

Voor de website komen de bijdragen (teksten, foto’s en verzoeken om aanpassing) eerst bij Willem 

van Beerendonk, die controleert en alles naar Leo Valentijn doorstuurt. Leo plaatst vervolgens alles 

op de website, haalt oude inhoud eraf, of archiveert die.  

Enkele weken voor een Nieuwsbrief verschijnt, komen we gezellig bij een van de leden van de groep 

aan huis bij elkaar. Bij de koffie worden dan de onderwerpen voor de komende Nieuwsbrief 

doorgenomen en we spreken dan af, wie welke bijdrage zal maken. Ook spreken we af, wie bij de 

diverse evenementen, reizen en ledenbijeenkomsten een fotoreportage voor onze website gaat 

maken. En we kijken even kritisch naar de dan laatst uitgekomen Nieuwsbrief. 

Anke en Leo doen meestal de reportages, terwijl Anke ook nog de correctie van de teksten verzorgt. 

Katrijn verzamelt alles voor de Nieuwsbrief van hen en van de diverse commissies en Willem doet de 

eindredactie.  

Zo brengen wij elf Nieuwsbrieven per jaar uit van een kwaliteit, waarvan we in alle bescheidenheid 

mogen zeggen, dat die zich kan meten met wat andere KBO’s in de regio produceren. 

Dit niet in de laatste plaats door de inzet van drukkerij Peters-Lodewijks die na goedkeuring door 

Willem van Beerendonk de technische vervaardiging voor haar rekening neemt. 

En om aan te geven hoe gezellig het leveren van goed werk kan zijn: aan het eind van het jaar gaan 

we met zijn allen, en met partners, samen een hapje eten. Die gezelligheid betalen we graag zelf… 

Doorlopende activiteiten 

Uiteraard blijven de doorlopende activiteiten niet onbenoemd. Een keur aan vrijwillige coördinatoren 
zorgt ervoor dat er een voor elk wat wils aanbod aan activiteiten is. Van biljarten tot zingen en van 
bowlen via line dansen, kienen naar wandelen tot tai chi. Ook in 2014 was de deelname aan en de 
belangstelling voor deze activiteiten groot.  

Individuele en collectieve belangenbehartiging  

De behartiging van de individuele en collectieve belangen van onze leden is een belangrijk onderdeel 
van de activiteiten van KBO Best. Voor de collectieve belangenbehartiging werken we samen met de 
PVGE binnen de SeniorenRaadBest. Vanuit het Behoefte Onderzoek Senioren van 2012 zijn diverse 
projectgroepen van de SRB met die gesignaleerde behoeften aan de slag. Denk daarbij aan armoede 
signalering en bestrijding, mobiliteit  of het wonen en de woonomgeving voor senioren. Voor dit 
laatste onderwerp is er sinds september een werkgroep met de naam “Wonen op z’n Best” die u van 
advies kan zijn met tips over hoe  langer en veilig in uw huis te blijven wonen. 
Afgelopen jaar stond vooral in het teken van de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning. 
Inmiddels is die wet per 1 januari 2015 ingevoerd, het is echter nog te vroeg om te kunnen 
beoordelen of de uitvoering in Best goed verloopt. U kunt erop rekenen dat onze 
vertegenwoordiger(s) in de WMO adviesraad dit nauwlettend zullen volgen.  

http://www.kbobest.nl/


In 2014 zijn ook een tweetal cliëntondersteuners opgeleid. Een daarvan is Frans van Rosendaal, een u 
welbekend KBO lid. Mocht u van de gemeente Best een uitnodiging voor een onderzoekgesprek 
krijgen, of wilt u zich vooraf oriënteren op uw positie dan kunt u een beroep op hem doen. De 
cliëntondersteuners werken vanuit de beide seniorenorganisaties in Best en zijn absoluut 
onafhankelijk en zeer deskundig. 
Ook in 2014 hebben onze belastingadviseurs, versterkt met een drietal nieuw opgeleiden, weer een 
groot aantal senioren geholpen met het invullen van de belastingaangifte. Daarenboven zijn er zo’n 
zestig mensen geholpen op het gebied van de eigen bijdrage en de huur- en zorgtoeslag. 
Uiteraard is door onze vrijwilligers ook weer aandacht besteed aan de 85 jarigen. 
Tot slot: ook in 2014 heeft KBO Brabant zich lokaal, provinciaal en landelijk gemanifesteerd al 
behartiger van uw collectieve belangen. 
 
Nationale Ouderendag Best 2014 

Op initiatief van uw KBO is in Best de Nationale Ouderendag gevierd op vrijdag 3 oktober jl. Tal van 

maatschappelijke organisaties, instellingen, verenigingen, de gemeente, de Rabobank en het 

bedrijfsleven hebben gezamenlijk de handen ineen geslagen om de betreffende dag voor de ouderen 

in onze Bestse samenleving te organiseren. De doelstelling van de Nationale Ouderendag is een 

springplank tot verbinding en bewustwording te vormen tussen jong en oud en het bijdragen aan 

minder eenzaamheid en meer participatie van ouderen. De uitvoering van deze dag was mogelijk 

dankzij de vele sponsoren en vrijwilligers die zich onbaatzuchtig en enthousiast hebben ingezet en 

die dag tot een groot succes hebben gemaakt. Er zijn ruim 80 wensen van ouderen vervuld: van lieve 

kleine wensen tot wat moeilijkere. Een groot compliment aan allen die daar een bijdrage aan hebben 

geleverd. Het tekent ook het sociale gezicht van onze Bestse samenleving: in Best zorgen we voor 

elkaar! Naast de vervulling van al die wensen werd er die dag voor onze ouderen ook een groot 

gevarieerd Theaterfeest georganiseerd in de Prinsenhof. Het was een feest waarbij Bestse artiesten 

belangeloos optraden voor onze ouderen en waarbij zowel de sfeer als de optredens als 

hartverwarmend zijn ervaren. Natuurlijk vraagt het succes van de allereerste Nationale Ouderendag 

Best om een vervolg in 2015.  

Uw KBO zal zich daar met hart en ziel voor inzetten.  

 


