
Jaarverslag 2015 

Inleiding door de voorzitter 

Beste leden van onze KBO 

2016 gaat voor mij een bijzonder jaar worden . Een jaar waarvan de meesten ondertussen weten dat 

ik in onze algemene jaarvergadering  afscheid neem als voorzitter van de afdeling Best. Bij het 

doorzoeken van mijn KBO spullen kwam ik nieuwsbrieven tegen van 2004 met mijn voorwoord 

daarin. Vanaf de Algemene Jaarvergadering van 2004 mocht ik jullie voorzitter zijn. Mijn doelstelling 

is steeds geweest , het organiseren van de belangen voor senioren in Best. Maar ook het mede 

organiseren van leuke en zinvolle activiteiten. Deze activiteiten zijn het meest zichtbaar voor onze 

leden. En elk jaar staan we weer even stil bij wat was leuk en zinvol was en dat wat iets minder liep. 

Op deze manier werkten wij met  een groot aantal vrijwilligers constant aan een vereniging waar 

mensen met plezier deelnemen aan activiteiten. We staan elke vergadering even stil bij waar de 

verschillende werkgroepen mee bezig zijn. Loopt het goed of vraagt het bijsturing. We hebben een 

zeer collegiaal bestuur, een bestuur dat luistert naar elkaar, maar ook de wensen die bij U leven naar 

voren brengt. Natuurlijk schuurt het af en toe ergens een beetje , maar dat lossen we altijd op met 

elkaar. En dat maakt het ongelooflijk fijn om met deze club mensen te mogen werken. Maar mijn 

dank gaat vooral uit naar al de vrijwilligers die altijd klaar staan , soms heel erg zichtbaar zoals onze 

weergaloze ,,Golden Girls,, maar ook de bezorgers van het blad Ons en de nieuwsbrief. Het zijn er te 

veel  om op te noemen , maar zonder hun hulp kun je als voorzitter niet veel. Jullie kiezen in onze 

algemene vergadering een nieuwe voorzitter. Ik wens hem of haar heel veel succes met deze 

prachtige organisatie. En mijn dank gaat uit aan allen die het mij mogelijk maakte om op deze manier 

voorzitter te mogen zijn. 

 

Werkgroep ledenbijeenkomsten 

Het was weer een schitterend jaar voor de leden van KBO Best om deel te nemen aan de 

ledenbijeenkomsten. Er was voor elk wat wils. 

Totaal hebben we 15 middagen/avonden, verspreid over het hele jaar, georganiseerd. 

• Algemene Ledenvergadering met een optreden van Wim Daniels 

• Carnavalsontbijt, waarbij de Prins ons met een bezoek verraste 

• Modeshow 1 x. Helaas kon de tweede modeshow niet doorgaan wegens gemeentelijke       
verordening 

• Lentefeest met een optreden Van De Tieners van Toen 

• Muziek- en dansmiddag met optreden van ’t Orkesje 

• Doezomer 4 mooie middagen met o.a. IVN Wandeling, bustocht door Best met bezoek 
aan Quatre Bras 

• Sociale Markt 

• Wijnproefavond 

• Herfstfeest met de bekende friet en snack 

• Nieuwe leden bijeenkomst, waarbij de verschillende werkgroepen van KBO Best zich 
presenteerden 

• Kerstvieringen 2x met optreden van ‘t Is alt Wà 
 



Ook dit jaar speelden onze alom bekende Golden Girls een onmisbare rol in de ledenbijeenkomsten. 

Zij verzorgen de versiering van de zaal, de loten voor een eventuele loterij, evenals de prijzen die er 

te winnen zijn. Ze sjouwen met dienbladen vol koffie, drankjes, snacks. Afgelopen jaar zijn de Golden 

Girls voorzien van mooie schorten. Het Trio, bestaande uit  Paula Niemeijer, Suzan Ketelaar en 

Gerard Govers, ook dit jaar getracht leuke, gezellige, informatieve en afwisselende 

ledenbijeenkomsten te organiseren. 

 

Werkgroep Cultuur 

In het afgelopen jaar hebben we de onderstaande activiteiten georganiseerd. De deelname was af en 

toe overweldigend en soms ook een beetje teleurstellend weinig. Bijna altijd zijn de reacties op de 

georganiseerde bezoeken aan musea, voorstellingen en dergelijke heel positief. Wellicht ook voor u 

aanleiding om eens buiten de gebaande en bekende paden te treden:  

• Bezoek museum 4 Quartieren Oirschot 6 februari 

• Openbare repetitie  Philharmonie Zuid Nederland 8 april 

• Toneel  23, 24, 25 en 26 april 

• Fietstocht Gasthuishoeve St. Oedenrode 29 mei 

• Passiespelen samen met werkgroep reizen   zondag 17 mei 

• Bezoek aan Rijksmuseum samen met werkgroep reizen in augustus 

• Boerenbontsmuseum 30 september 

• Kunstcursus 4 woensdagen in oktober 2015 

• Aanmelding gedaan Museumplusbus voor 2016 

• Voorbereiding Lichtstadrevuetheater jan. 2016 

Verder plaatsen we in vrijwel elke nieuwsbrief tips met suggesties voor bezoek aan interessante en 

leuke dingen als theater voorstellingen, concerten en bijzondere musea. In 2015 melden wij de 

onderstaande zaken: 

Lunchpauzeconcerten 

Films 

Klassiek Workshops 
Philips Historisch museum 
Theatervoorstelling KLIK 
Seniorenorkest Brabant 
Proms concert kazerne 
Concert Catherinakerk 
Stabat Mater  
Artikel Dress for succes in de nieuwsbrief 
 
De werkgroep bestaande uit Pauly Peels, Kitty Jans en Mariet Goossens heeft met veel plezier de 
organisatie van de bezoekjes en opsnorren van interessante activiteiten enzovoorts opgepakt. Ook  
dit jaar hopen wij weer leuke en gewaardeerde uitstapjes te organiseren. 
 
  



Werkgroep Reizen en Excursies 
 
In 2015 heeft de Werkgroep Reizen en Excursies wederom geprobeerd een passend reisprogramma 
te presenteren. Ter voorbereiding daarvan en om alles goed te laten lopen komt de werkgroep 
frequent  bij elkaar. De werkgroep wordt gevormd door Loes Betlem, Elly van Dam, Gerard Govers en 
Jo Lips.  
Uiteindelijk zijn de volgende reizen georganiseerd: 
 
Meerdaagse reizen: 

• 6  juli namen 27 personen deel aan een 5 daagse busexcursie naar Treis-Karden, Duitsland.  

• 17 september namen 34 personen deel aan de stedentrip Straatsburg-Colmar, Frankrijk  
 

Dagtochten: 

• Op 11 maart, 3 juni en 17 juni bezochten totaal 144 personen de musical Soldaat van Oranje 

• Op 28 april namen 30 personen deel aan de dagtocht naar de tulpen in Creil en de orchideeën in 
Luttelgeest 

• Op 17 mei bezochten 26 personen de Passiespelen in Tegelen 

• Op 16 juli bezochten 29 personen de snijhortensiakwekerij Inrana te Strijbeek 

• Op 25 augustus maakten 46 personen een boottocht door de Amsterdamse grachten en 
bezochten daarna het Rijksmuseum 

 
Tegen het einde van het jaar, op 5 november, hebben leden van de werkgroep ter voorbereiding van 
het reisprogramma 2016 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. 
 
Doorlopende activiteiten 
Ook in 2015 was er voldoende gelegenheid om aan verschillende activiteiten deel te nemen. Toch 
blijkt maar een beperkt aantal van onze ruim 1600 leden wekelijks te zingen, biljarten, wandelen, 
bowlen, kienen of te aan line dansen. Aan de inzet van de diverse contactpersonen / coördinatoren 
ligt het zeker niet. De deelname aan Tai Chi is overigens afgelopen jaar zodanig gegroeid dat er een 
tweede groep is gestart. Op deze plaats allereerst een woord van dank aan al die mensen die zich als 
contactpersoon of anderszins voor die activiteiten inzetten. Tegelijkertijd ook een oproep om de 
geboden mogelijkheden om gezellig te bewegen of contacten te onderhouden nog eens te 
overwegen!  
 
 
Individuele belangenbehartiging  
Ook in 2015 heeft ons KBO-team aan belasting invulhulpen ruim 200 senioren geholpen met het 
invullen van hun belastingaangifte. Daarnaast zijn er ook weer veel mensen geholpen op het gebied 
van de huur- en zorgtoeslag. Ieder jaar weer blijkt dat er veel senioren een beroep doen op onze 
invulhulpen die bekend staan om hun kennis, kunde en ervaring maar ook om hun serviceverlening. 
Het invullen van de diverse formulieren geeft ook ieder jaar weer een topdrukte van jewelste maar 
het resultaat mag er ook zijn. Naast het invullen van de diverse formulieren proberen zij de senioren 
goed en tijdig op de hoogte te brengen van ontwikkelingen op belastinggebied die voor hen van 
belang zijn.  



Ook onze ouderenadviseurs zijn het afgelopen jaar weer enorm actief geweest. Zij adviseren 
senioren op tal van gebieden en wijzen hen de weg die bewandeld moet worden en of begeleiden de 
mensen daarbij met raad en daad. Ook hun kennis, kunde en ervaring is zeer breed en ook hier is 
steeds sprake van een enorme servicebereidheid. Velen hebben onze ouderenadviseurs al weten te 
vinden en de ouderenadviseurs staan klaar om ook anderen te helpen.  
Uiteraard is ook door onze bezoekgroep bestaande uit een drietal enthousiaste en betrokken dames 
weer aandacht besteed aan de 85 jarigen en ouder. Hun bezoeken worden bijzonder op prijs gesteld. 
Het bestuur is voornemens om, in goede afstemming met betrokken dames, nog meer persoonlijke 
aandacht te gaan besteden aan onze leden. De plannen worden momenteel uitgewerkt en u zult te 
zijner tijd nader worden geïnformeerd. 
Zoals bekend is Frans van Rosendaal sedert 1 januari 2015 als cliëntondersteuner actief namens de 
KBO. In de eerste 5 maanden is hij niet actief betrokken geweest bij aanvragen in het kader van de 
WMO. Wel heeft hij in die maanden contacten gehad met de wethouder en ambtenaren van de 
gemeente. Dit om persoonlijk kennis te maken maar zeker ook om de werkzaamheden van de 
cliëntondersteuner toe te lichten. Ook zijn in die periode interviews voor Groeiend Best als voor 
Omroep Best gegeven met de bedoeling meer bekendheid aan de activiteiten van de 
cliëntondersteuner te geven.  
Omdat de gemeente in het kader van het terugdringen huishoudelijke hulp de gesprekken hierover 
aan de zorgverleners heeft uitbesteed is Frans in ongeveer 20 gevallen al of niet direct betrokken 
geweest bij die gesprekken. Dit heeft geresulteerd in een aantal gevallen waarbij aan de wens van 
zorgvrager tegemoet is gekomen en in een aantal gevallen dat de korting van het aantal uren toch is 
doorgevoerd. Ook heeft hij in een vijftal andere sitauties ondersteuning verleend en is een al of niet 
positief resultaat voor de cliënt behaald. Al met al een bemoedigend eerste jaar maar Frans spreekt 
wel de wens uit dat in het nieuwe jaar de leden nog beter de weg naar hem zullen weten te vinden in 
gevallen dat zij onafhankelijke ondersteuning nodig hebben in het kader van de WMO. 
Tot slot zijn we in 2015 begonnen met het, onder leiding van het bestuurslid belast met de 
coördinatie van de individuele belangenbehartiging, periodiek bijeenkomen van de vrijwilligers die 
zich bezig houden met individuele belangenbehartiging. Dit om de zaken goed op elkaar te kunnen 
afstemmen, meningen uit te wisselen en punten te inventariseren die niet alleen voor individuen van 
belang zijn maar ook voor alle senioren in Best. Dit laatste noemen we de collectieve 
belangenbehartiging. Om die reden zit bij die bijeenkomsten ook het bestuurslid belast met de 
coördinatie van de collectieve belangenbehartiging zodat goede onderlinge afstemming kan 
plaatsvinden.  
 
Collectieve belangenbehartiging 
Het is een logisch vervolgstap om hier van individuele naar collectieve belangenbehartiging over te 
stappen. De KBO heeft evenals de PVGE de collectieve belangenbehartiging ondergebracht bij de 
SeniorenRaadBest (SRB). De KBO is in het bestuur van de SRB onder andere vertegenwoordigd door 
Frank Montulet die intern de KBO de coördinatie van de collectieve belangenbehartiging voor zijn 
rekening neemt. 
Binnen de SRB houdt Frank zich bezig met het project Samen Sterk in Best. Wij willen met dit project 
de onderlinge samenhang in de wijk verbeteren (en dit niet alleen voor ouderen maar voor alle 
leeftijdsgroepen), dit door bewoners weer met elkaar in contact te laten komen. Zodat mensen 
elkaar beter leren kennen c.q. weer leren kennen en daardoor wederom iets voor elkaar kunnen 
gaan betekenen. Dit project wordt op dit moment uitgewerkt in de wijk Speelheide. De bedoeling is 
dat ook andere wijken hierin initiatief gaan nemen.  
Daarnaast maakt Frank namens de KBO deel uit van de WMO-adviesraad waar betrokkene de vinger 
aan de pols houdt voor wat betreft de ontwikkelingen op het sociaal domein. Afgelopen jaar stond 
vooral in het teken van de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Dit betekent o.a. een 
heroriëntatie op de positie van de adviesraad. De wet WMO is per 1 januari 2015 ingevoerd. Het is 
nog te vroeg om te kunnen beoordelen of de uitvoering in Best goed verloopt. De eerste signalen zijn 
echter bemoedigend. Frank zal namens u de ontwikkelingen nauwlettend blijven volgen. 



 
Nationale Ouderendag Best 2015 
Op initiatief van uw KBO is in Best de Nationale Ouderendag vorm en inhoud gegeven. In 2014 was 
de vuurdoop en dat werd een groot succes. In 2015 was de KBO, naast tal van maatschappelijke 
organisaties, instellingen, verenigingen, de gemeente, de Rabobank en het bedrijfsleven wederom 
van de partij. Gezamenlijk zijn we er weer in geslaagd om in 2015 betreffende Ouderendag in onze 
Bestse samenleving te organiseren. Daarbij heeft de organisatie zich niet alleen beperkt tot die ene 
dag ik oktober maar zijn er gedurende het jaar talloze wensen vervuld. 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 samenleving 
in Best. Ook in 2015 werd, naast de vervulling van al die wensen, weer 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 2016. Aan uw KBO zal het niet liggen. 
 
 
 
Redactie Nieuwsbrief en website KBO Best 
De redactie (voorheen PR-commissie genoemd), bestond eind 2015 uit Willem van Beerendonk, Leo 
Valentijn, Anke Lips, Piet Peeters, Katrijn van der Weijden en Jan van de Kerkhof. In de loop van 2015 
zijn Piet Peeters en Jan van de Kerkhof tot de redactie toegetreden en is Paula Niemeijer uitgetreden. 
Jan gaat het digitale platform Cubigo op zich nemen en hij maakt foto’s van feesten en evenementen 
die als reportages op de website worden geplaatst. Piet Peeters gaat zich specialiseren in 
inhoudelijke serviceverhalen met onderwerpen en adviezen over zaken als WMO, gezondheidszorg 
en thuishulp.  
Aangezien de voorzitter van KBO-Best de bestuurlijke eindverantwoordelijkheid draagt voor de 
inhoud van de Nieuwsbrief is eind 2015 door het bestuur KBO, in goed overleg met de redactie, 
besloten om hem vooraf steeds te betrekken bij de uiteindelijke inhoud van de Nieuwsbrief. 
Daarmee neemt hij de taken van Paula Niemeijer, als afgevaardigde van het bestuur binnen de 
redactie over. Paula kan zich nu nog meer richten op haar PR- en Voorlichtingsfunctie binnen het 
bestuur van de KBO. Wij danken Paula voor haar inzet en bewezen diensten voor de redactie.  
 
Onze belangrijkste functie is natuurlijk het vullen van de maandelijkse Nieuwsbrief en artikelen 
aanleveren bij Groeiend Best. 
Daarnaast hebben wij een aantal neventaken, zoals daar zijn: 

• Het schrijven/verzamelen van artikelen over wat er te doen is aan activiteiten, verslagen van 
de activiteiten schrijven/verzamelen, foto’s maken/verzamelen voor op de website. 

• Het schrijven/verzamelen van sociale onderwerpen, die belangrijk zijn voor onze leden. 

• Het onderhouden van de website. 
 
Maandelijks heeft de PR-commissie een vergadering om de komende nieuwsbrief voor te bereiden. 
Daar wordt besloten, wie welke verhalen maakt. 
De rolverdeling in de redactie is dat Leo Valentijn en Anke Lips de verhalen en reportages schrijven 
en Katrijn van der Weijden de kopij verzamelt, rangschikt en doorstuurt naar Willem die dan de 
eindredactie doet. De eindcontrole over de tekst wordt verzorgd door Anke, waarna Drukkerij 
Peters-Lodewijks een keurig boekje voor ons maakt, waarvan de drukwerkcontrole weer bij Willem 



ligt. De verspreiding gebeurt via het gilde van bezorgers dat onder de hoede staat van Jo Lips en Bert 
van Hoof.  
De website wordt beheerd door Willem van Beerendonk en technisch verzorgd en uitgevoerd door 
Leo Valentijn. Jaarlijks heeft de commissie in december een gezamenlijk etentje om de goede sfeer 
erin te houden. Overigens op eigen kosten. 
 
 
 
 

 

 


