
Jaarverslag 2016  

Inleiding door de voorzitter 

Beste leden van onze KBO 

Hierbij biedt het bestuur jullie het jaarverslag 2016 aan. Dit jaarverslag beschrijft vanuit diverse 

invalshoeken wat er in 2016 is georganiseerd en gedaan. Van ledenbijeenkomsten, cultuur, reizen en 

excursies, doorlopende activiteiten tot individuele en collectieve belangenbehartiging. Teveel om in 

dit jaarverslag tot in detail te bespreken en daarom blijft het beperkt tot de hoofdlijnen.  

 

Als voorzitter prijs ik mij gelukkig met het grote team enthousiaste vrijwilligers en vrijwilligsters die 

dit alles weer mogelijk hebben gemaakt. Iedere vrijwilliger vormt een onmisbare schakel in onze 

KBO-organisatie en draagt op zijn of haar manier bij aan het gezamenlijk realiseren van onze 

doelstellingen. Dat is ook de kracht van onze organisatie: Alle vrijwilligers wil ik dan ook zeggen; 

namens alle leden enorm bedankt voor jullie niet aflatende inzet en loyaliteit.  

Onze KBO valt niet los te zien van de Bestse samenleving. Die samenleving verandert continu. Zo zien 

we bijvoorbeeld de vergrijzing verder toenemen en de zorg steeds duurder en ingewikkelder worden. 

Maar ook het sociaal isolement neemt toe. De KBO verandert mee en probeert in een zo vroeg 

mogelijk stadium in te spelen op al die ontwikkelingen. Daarmee hopen we de gevolgen van die 

veranderingen te voorkomen of tenminste te beperken. Hoe het bestuur dat namens jullie de 

komende jaren denkt te gaan doen staat in een beleidsplan voor de periode 2017 – 2021 Dat 

beleidsdocument is overigens al eerder op onze KBO-website gezet. In diverse Nieuwsbrieven is 

aandacht besteed aan de belangrijkste punten. Tijdens de komende Algemene Leden Vergadering 

worden jullie gevraagd om in te stemmen met de inhoud van dit beleidsdocument.  

 

Graag wil ik nog een paar zaken extra belichten. Onze KBO wil een moderne eigentijdse 

seniorenvereniging zijn en blijven met verrassende activiteiten. Dat willen we ook uitstralen. Wij 

zetten ons daarbij in voor al onze leden, maar leggen daarbij een extra accent op het binden van 65 

plussers. Deze laatste groep wordt de komende jaren namelijk alsmaar groter. Gelukkig gaat het met 

de meeste senioren goed en dat willen we graag zo houden. Aan de meer kwetsbaren onder hen 

willen we nog meer persoonlijke aandacht gaan geven. Dat vraagt echter ook om extra vrijwilligers. 

Die vrijwilligers zoeken wij vooral onder de 50 plussers. Dit klinkt misschien een beetje vreemd want 

juist 50 plussers voelen zich vaak nog niet geroepen om zich aan te sluiten bij een seniorenvereniging 

en zijn meestal nog actief in het reguliere arbeidsproces. Toch denkt het bestuur dat er voldoende 50 

plussers zijn die, al dan niet op tijdelijke basis, hun kennis, kunde en ervaring als vrijwilliger willen 

inzetten voor hun medesenioren in Best.  

 

Als seniorenvereniging werkt onze KBO op een aantal gebieden prima samen met de PVGE en we 

onderzoeken verdere mogelijkheden. Ook zijn wij best een beetje trots op de plaats die de 

SeniorenRaadBest (SRB) in de Bestse samenleving heeft verworven. Zoals jullie weten werken de KBO 

en de PVGE binnen de SRB nauw samen om gezamenlijk de collectieve lokale belangen van alle 

senioren in Best te behartigen. Dit onder meer door het geven van voorlichtingsbijeenkomsten maar 

ook als collectieve belangenbehartiger van alle Bestse senioren richting andere partners waaronder 

de gemeente. 



Terugblikkend en vooruitziend meen ik te mogen stellen dat er in 2016 veel voor jullie is 

georganiseerd en gedaan. Dit alles dankzij de vele vrijwilligers die zich belangeloos hebben ingezet 

om onze KBO-organisatie zo goed mogelijk te laten functioneren ten behoeve jullie, onze leden. 

Natuurlijk zijn er ook door jullie zaken gesignaleerd die voor verbetering vatbaar zijn. Die signalen 

nemen wij heel serieus en we doen ons best om,  waar mogelijk, te komen tot verbeteringen.  

 

Inspelend op de ontwikkelingen die op ons afkomen hebben we de koers bepaald die onze KBO de 

komende jaren zou moeten varen. Dit om onze rol en positie binnen de Bestse samenleving in het 

algemeen en voor de senioren in het bijzonder te behouden of nog liever te verstevigen. Wij zien de 

toekomst voor onze KBO dan ook met vertrouwen tegemoet. Laten we er, om te beginnen in 2017, 

weer gezamenlijk de schouders onder zetten en er weer een verrassend actief KBO-jaar van maken. 

 

Werkgroep evenementen en ledenbijeenkomsten 2016 
 
2016 Was voor deze werkgroep ook weer een druk jaar. 
In april trok Suzan zich terug als lid van deze werkgroep, en bleven Gerard Govers Paula Niemeijer  
over. Gelukkig hebben we sinds oktober hulp gekregen van Martien van de Mortel, en zijn we weer 
een Trio. 
We organiseerden 2 carnavalsontbijten, 1 Lentefeest, 1 jaarvergadering, 1 hobbymarkt, die niet 
doorging wegens gebrek aan belangstelling, 1 vrijwilligers dag, 4 DoeZomer activiteiten, 1 brunch 
voor 85-jarigen en ouder, 1 modeshow die helaas ook niet doorging, 1 Tiroler middag, 1 Herfstfeest, 
1 Open Avond voor nieuwe leden, 1 middag kerststukjes maken voor onze sponsoren en  
2 kerstvieringen, 
Al met al: 18 activiteiten waaraan onze leden plezier konden beleven. 
Wij vinden dat een behoorlijke score! 
Ook de samenwerking met de Golden Girls was weer prima! 
 
Werkgroep cultuur 

De werkgroep Cultuur; Pauly Peels, Kitty Jans en Mariet Goossens, heeft in 2016 weer diverse 

activiteiten georganiseerd. Een aantal waren zeer succesvol, maar er zijn er ook een aantal niet 

doorgegaan in verband met te weinig belangstelling”!!! Soms ook vanwege te late reactie van de te 

bezoeken activiteit. 

Op 9 januari zijn wij met 26 personen naar Het Lichtstad Revue theater gegaan in de Enck in Oirschot. 

Onze toneelgroep “De Jeugd van Vroeger” speelde op 3, 4, 5 en 6 maart het toneelstuk “Geen paniek 

…. Hoog bezoek” In totaal hebben 596 personen die voorstellingen bezocht. 

6 maart zijn wij met een aantal mensen naar het Muziekgebouw in Eindhoven geweest voor de 

Grande Finale van het Archipel Muziek Concours.  

In 2016 mochten wij ook weer mee met de Museumplusbus. Wij zijn op 13 april met 31 personen 

naar het Open Lucht Museum in Arnhem geweest. Er hadden zich meer mensen opgegeven maar 

door ziekte konden een aantal mensen niet mee. 

Op 2 augustus hebben wij een rondleiding bij Omroep Brabant georganiseerd. Hier hebben  24 leden 

aan deelgenomen. Een van de deelnemers had een leuk stukje geschreven voor de Nieuwsbrief. 

Helaas is dat niet geplaatst. 

Aan de kunstcursus op  5, 12, 19 en 26 oktober namen 9 mensen deel. Dit waren eigenlijk te weinig 

deelnemers maar met een aantal mensen van buiten de KBO kon dit toch doorgaan. 



Wij hebben contact gezocht met de Brandweer voor een rondleiding. Brandweer Best gaf aan dat dit 

jaar helaas geen bezoek mogelijk is. 

Ook hadden wij graag een bezoek gebracht aan de Tiendschuur bij Zorgboerderij de Hagelaar. De 

datum was al gepland maar de bevestiging van De Hagelaar kwam voor ons te laat. 

Het bezoek Provinciehuis den Bosch op 18 oktober ( geregeld met de VVV Den Bosch) is in verband 

met te weinig belangstelling helaas geannuleerd. 

Op 2 december zijn wij met 21 personen gezellig gaan lunchen in onderwijs restaurant de  Rooy 

Pannen in Eindhoven. 

Verder melden wij in elke nieuwsbrief: 

De lunchpauze concerten in het Muziekgebouw Eindhoven 

De 50 + filmtips Biobest 

De klassieke workshops van Jarmila Pavel  

Verder hebben we in de Nieuwsbrief  aandacht besteed aan de uitvoering van het Stabat Mater op 

11 en 12 maart in Oirschot en het najaar concert van het Regionaal Seniorenorkest midden Brabant 

op 11 december. 

 

Werkgroep Reizen en Excursies 
 
In 2016 heeft de werkgroep Reizen en Excursies weer een passend reisprogramma samengesteld. Ter 
voorbereiding daarvan en om alles goed te begeleiden kwam de werkgroep regelmatig bij elkaar. De 
werkgroep werd gevormd door Loes Betlem, Elly van Dam en Jo Lips. In de loop van het jaar nam 
Gerard Govers afscheid van de werkgroep.  
Uiteindelijk zijn de volgende reizen georganiseerd: 
Meerdaagse reizen: 
-Op 29 mei begon voor 14 personen een 6-daagse vlieg/ bus-excursiereis naar Madrid, Spanje. 
-Op 9 juli vertrokken 18 personen met de bus voor een 8-daagse excursiereis naar Vrchlabi, Tsjechië. 
Dagtochten met de bus: 
- 17 mei, Zuiderzeemuseum Enkhuizen, deelname 50 personen 
- 7 juli ,  Giethoorn, deelname 84 personen 
-15 september, Antwerpen, deelname 51 personen 
- 16 november, stamppottocht naar Harskamp, deelname 39 personen 
 
In de nieuwsbrief van november 2016 werd een enquête opgenomen om een keuze te maken uit een 
viertal mogelijkheden voor een 5-daagse bus excursiereis in 2017. Hierop hebben 21 personen 
gereageerd. 
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 werden ter beschikking gesteld met de afspraak dat de leden van deze afdelingen met 
dezelfde rechten aan onze geplande reizen konden deelnemen. 
 
Doorlopende activiteiten 
Ook in 2016 bood onze vereniging de gelegenheid om aan verschillende activiteiten deel te nemen. 
Toch blijkt maar een beperkt aantal van onze 1600 leden wekelijks te zingen, biljarten, wandelen, 
bowlen, kienen of te line dansen. Door de geringe deelname hebben we in het afgelopen jaar dan 
ook het aanbod moeten verminderen: De line dansgroep op woensdag  is komen te vervallen, ook 
het koor Zingen doet leven was genoodzaakt te stoppen. Aan de inzet van de diverse 
contactpersonen / coördinatoren ligt het zeker niet. 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 toch eens op te pakken!  
 
Individuele Belangenbehartiging 
Een van de pijlers waar onze leden graag gebruik van maken is het invullen van de belasting. In 2016 
heeft ons KBO-team 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 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 zijn. 
Ook onze VOA’s (Vrijwillige Ouderen Adviseurs) zijn het afgelopen jaar weer 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. Onze VOA’s hebben al veel leden 
kunnen helpen en zullen ook het komende jaar weer voor hen klaar staan. 
Sedert 1 januari 2015 is Frans van Rosendaal als cliëntondersteuner actief namens de KBO. Hiervoor 
heeft hij contacten met de wethouder en de gemeente enerzijds om zich op de hoogte te stellen van 
wat er aan mogelijkheden zijn en anderzijds om signalen  te geven vanuit het werkveld naar de 
gemeente toe. Voor de leden is hij een steunpunt richting de gemeente en dat kan op velerlei gebied 
zijn; bijvoorbeeld een aanvraag voor traplift, parkeerkaart, huishoudelijke hulp enz.. 
Ook in Groeiend Best wordt meermalen aandacht aan zijn taak gegeven zodat er een beroep op hem 
kan worden gedaan. 
Zeer actief is onze bezoekgroep voor 85 jarigen en ouder. Een drietal enthousiaste en betrokken 
dames bezoeken onze leden van 85 jaar en ouder waarbij een kleine attentie wordt overhandigd. 
Hun bezoeken worden bijzonder op prijs gesteld. 
In het afgelopen jaar (2016) heeft het plan om een Algemene Bezoekgroep te vormen voor leden 
KBO die behoefte hebben aan bezoek om wat voor reden dan ook, ziekte of verlies of zo maar om 
iemand te ontmoeten, een duidelijke vorm gekregen. Hierbij is leeftijd van geen belang! U wordt 
daar via onze Nieuwsbrief verder van op de hoogte gehouden. 
U begrijpt wel dat dit allemaal gerealiseerd wordt door vrijwilligers. Om deze vrijwilligers hun 
ervaringen te laten delen, van elkaar te leren  en werkzaamheden op elkaar goed te kunnen laten 
afstemmen is het nodig om periodiek met elkaar om de tafel te gaan zitten. Ook kunnen we dan 
punten inventariseren die niet alleen voor de leden maar ook voor alle   senioren in Best van belang 
zijn. Dit laatste noemen we dan collectieve belangenbehartiging. Om die reden zit dan ook het 
bestuurslid collectieve belangenbehartiging bij die bijeenkomst. Dit is het afgelopen jaar nog niet 
voldoende tot uitvoering gekomen, maar er wordt aan gewerkt.  
 
 
Collectieve belangenbehartiging 

Er is dit jaar veel gesproken over de belangen van ouderen, landelijk over de inkomenspositie van 

ouderen, pensioen en de problemen in de zorg. 

Landelijk worden wij vertegenwoordigd door de KBO Brabant. Dat kunt u lezen in het blad ONS. 

In de gemeente Best wordt de collectieve belangenbehartiging gedaan door de KBO, in 

samenwerking met de PVGE, binnen de Seniorenraad Best.  

Daarnaast is de KBO, als belangenbehartiger en ervaringsdeskundige, vertegenwoordigd in de 

Adviesraad WMO van de gemeente Best. Alle zaken waarvoor de gemeente verantwoordelijk is, zoals 

huishoudelijke hulp, worden hier besproken. De adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan 

het College van B&W. In het afgelopen jaar is de adviesraad bezig geweest met haar toekomst. De 

Gemeente Best heeft meer taken gekregen en wil hierbij een brede adviesraad Sociaal Domein. Dit 

betekent een samengaan van de adviesraad WMO met de ASV. 



In 2016 heeft de adviesraad advies gegeven over de gemeentelijke beleidsnota's Maatschappelijke 

ontwikkelingen en Zorg en Wonen en Zorg. Daarnaast zijn er twee werkgroepen:  

“Jeugd” en “Toekomst Adviesraad” 

Binnen de SeniorenRaad Best (SRB) hebben wij twee vertegenwoordigers, Gaston Slagers en Frank 

Montulet. 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.  

Een tweede project Krachtenbundeling genoemd heeft het doel om meer te weten te komen ten 

aanzien van de wensen en behoeftes van ouderen. Daartoe werken we nauw samen met PVGE en 

WBO.  

In de werkgroep Wonen van de SRB worden wij vertegenwoordigd door Jo Goossens. Deze 

werkgroep heeft afgelopen jaar hard gewerkt aan het opstellen van enkele notities over wonen voor 

senioren. Deze zijn  aangeboden aan het College en een aantal uitgangspunten is dan ook 

meegenomen in het beleidsnota’s  van de Gemeente Best. Te weten Wonen en zorg en de 

Woonvisie. 

Jaarverslag 2016 Redactie KBO Best 
De redactie KBO Best, bestond in 2016 uit Willem van Beerendonk, Leo Valentijn, Anke Lips, Piet 
Peeters, Katrijn van der Weijden en Jan van de Kerkhof. Ons aanspreekpunt binnen het bestuur is 
onze voorzitter, Gaston Slagers. 
Jan van de Kerkhof beheert het digitale platform Cubigo en hij maakt foto’s van feesten en 
evenementen die als reportages op de website worden geplaatst. Piet Peeters specialiseert zich in 
inhoudelijke serviceverhalen met onderwerpen en adviezen over zaken als WMO, gezondheidszorg 
en thuishulp. Leo Valentijn schrijft reportages, maakt foto’s en heeft de technische zorg voor de 
website. Anke Lips schrijft eveneens reportages en doet de eindcorrectie van de nieuwsbrief. Willem 
van Beerendonk fungeert als coördinator van de redactie, voert de eindredactie van de nieuwsbrief 
en treedt op als webmaster voor de website.  
Het afgelopen jaar is veel tijd gestoken in de nieuwe omslag voor onze nieuwsbrief en het werven 
van adverteerders. Tegelijkertijd is per de nieuwsbrief van januari 2017 een nieuwe letter voor de 
redactionele tekst ingevoerd. Verder hebben wij overeenkomsten gesloten met tien partners, die 
een advertentie plaatsen. Deze partners hebben ook het recht hun producten en/of diensten aan te 
bieden en toe te lichten in tekstuele bijdragen, die onder de titel “Service Info van onze Partners” 
achter in de nieuwsbrief geplaatst worden. Deze bijdragen staan overigens ook onder toezicht van de 
redactie. Uitgangspunt is dat het relevante informatie voor onze leden moet betreffen, waardoor we 
een soort win-win situatie krijgen. 
Onze belangrijkste functie is natuurlijk het vullen van de maandelijkse Nieuwsbrief en artikelen 
aanleveren voor de Seniorenpagina in Groeiend Best. Daarnaast houden we de website actueel met 
bijdragen en foto’s. 
Maandelijks heeft de PR-commissie een vergadering om de komende nieuwsbrief voor te bereiden. 

Daar wordt besloten, wie welke verhalen maakt. 

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. 

 



 
  
 

 


