
Jaarverslag 2017 

Inleiding door de voorzitter 

Beste leden van onze KBO, 

Hierbij biedt het bestuur van KBO Best jullie het jaarverslag 2017 aan. Dit jaarverslag beschrijft wat er 

in 2017 is georganiseerd en gedaan. Van ledenbijeenkomsten, (club)activiteiten, cultuur, reizen, 

individuele en collectieve belangenbehartiging tot de diverse bezoekgroepen, redactie enzovoorts. 

Op hoofdlijnen want anders zou er, omdat het afgelopen jaar weer bol heeft gestaan van bruisende 

activiteiten, een dik boekwerk ontstaan. Bovendien is dat ook niet nodig want jullie KBO houdt 

iedereen op de hoogte van de nieuwsfeiten met de Nieuwsbrief KBO en de website.  

Het afgelopen jaar hebben wij onze Nieuwsbrief al een facelift gegeven (ja, wij zijn nu eenmaal een 

seniorenvereniging) en onze website is zelfs helemaal vernieuwd. Daar heeft vooral onze nieuwe 

webmaster en ons PR- bestuurslid veel tijd en energie in gestoken. Maar het resultaat is er ook naar. 

Een moderne frisse website die voor iedereen makkelijk toegankelijk en leesbaar is.  Een echt 

visitekaartje. Natuurlijk staat het bestuur open voor suggesties ter verbetering en wij hopen dat jullie 

daar ook gebruik van zullen maken. Dit kan overigens ook via de website worden gedaan. Het 

bestuur hoopt dat jullie steeds meer gebruik maken van onze website. Omdat alle actuele nieuwtjes, 

agenda’s maar ook aanmeldingen voor reizen en excursies eenvoudig via de website kunnen.  

Dit alles zoals jullie zelf hebben vastgesteld in ons KBO beleidsplan 2017-2021. Daarin past ook de 

vervolgstap; een elektronische Nieuwsflits KBO. Wij hopen die ook dit jaar nog te realiseren. Die 

elektronische Nieuwsbrief KBO is bedoeld om jullie tussentijds op de hoogte te houden van 

belangrijke nieuwsfeiten en nog eens te attenderen op bepaalde activiteiten. Kortom, extra service 

voor jullie. Daarvoor is het wel belangrijk dat zoveel mogelijk leden een mailadres hebben en dat ook 

doorgeven aan het secretariaat. Op die manier bereiken wij een grotere groep en het liefst al onze 

leden. Uiteraard ook de verandering van mailadres doorgeven om het adressenbestand actueel te 

houden. Dit zijn een paar belangrijke zaken die we als bestuur het afgelopen jaar hebben opgepakt. 

Wij willen een moderne seniorenvereniging zijn en blijven, die met de tijd meegaat. Een vereniging 

die inspeelt op de behoeften van onze leden. Die inzet maakt dat vernieuwing of veranderingen ook 

leiden tot verbeteringen en daar draait het om. Een KBO waarbij de behoeften en wensen van jullie, 

onze leden, centraal staan.  

Om op dit laatste even in te haken: Bij onze KBO staat centraal dat we blijven zorgen voor het sociaal 

karakter van onze vereniging en liefst verder wordt uitgebouwd. Naar elkaar omkijken en er voor 

elkaar zijn: niemand uitgezonderd. Samen inhoud geven aan het ONS-gevoel! Daar dragen we 

allemaal ons steentje aan bij, bewust maar ook onbewust. SOLIDARITEIT is daarbij belangrijk omdat 

het betekent dat we voor elkaar en voor elkaars belangen opkomen. Daarom heb ik dat met 

hoofdletters geschreven. Dat bepaalt onze KBO.  

Solidariteit betekent ook dat de KBO als moderne seniorenvereniging niet op een eiland zit. Daarom 

werken wij samen met andere verenigingen, maatschappelijke organisaties en de gemeente. Zoals 

samenwerken met de PVGE en vertegenwoordigers van de niet georganiseerde senioren in de 

SeniorenRaadBest. De SeniorenRaadBest behartigt de collectieve lokale belangen van alle senioren in 

Best. Bovenlokale collectieve belangenbehartiging wordt inhoud gegeven door KBO- Brabant waar 

onze KBO deel van uit maakt.  

Zoals jullie verder in dit jaarverslag kunnen lezen zijn er in 2017 weer tal van bruisende activiteiten 

georganiseerd. Activiteiten die kennelijk goed aanslaan want binnen de kortst mogelijke tijd waren er 

veel al snel uitverkocht. Ook zijn er nieuwe activiteiten ontwikkeld. In 2018 wil het bestuur er nog 

nadrukkelijker op inzetten om, naast de grotere activiteiten, kleinschalige activiteiten te organiseren. 



Dicht bij onze leden waarbij het sociaal karakter van die activiteiten centraal staat. Denk bijvoorbeeld 

aan yoga, koersbal voor senioren, bloemschikken en ga zo maar door.  

Om dat alles mogelijk te maken prijs ik mij als voorzitter gelukkig met het geweldige team aan 

betrokken vrijwilligers. Jullie, de leden, vormen het hart van onze KBO en de tientallen vrijwilligers 

maken dat het hart steeds van nieuwe energie of beter activiteiten wordt voorzien.  

Daar is een sterk gemotiveerd en enthousiast team voor nodig dat onderling samenwerkt en  

iedereen zijn of haar steentje bijdraagt. Waar iedereen klaar staat als er een beroep op hem of haar  

wordt gedaan en waarbij iedereen even belangrijk is. 

Zoals gezegd beschikt onze KBO over een dergelijk team. Vaak vrijwilligers van het eerste uur die zich 

nog steeds onvermoeibaar tonen. Zoals gezegd willen wij nog meer kleinschalige activiteiten dicht bij 

onze leden organiseren. Daar hebben we echter ook meer vrijwilligers voor nodig. Ik realiseer mij dat 

alle verenigingen zitten te springen om vrijwilligers en dat die allemaal in dezelfde vijver vissen. Toch 

wil ik hier een dringende oproep doen aan jullie, onze leden. Ongetwijfeld zijn er van onze ruim 1600 

leden, mensen die op hun manier een steentje willen bijdragen. Ik begrijp best dat mensen zich niet 

langdurig willen verplichten maar dat hoeft ook niet. Soms draagt uw inzet van een paar uurtjes per 

maand al aanzienlijk bij aan de verlichting van de taak van anderen. Niet verplicht maar veelal op 

afroep. Informeer eens vrijblijvend bij een van de bestuursleden. Maak het samen met ons mogelijk 

om onze KBO te laten zijn wat we samen willen: De bruisende seniorenvereniging die er is voor alle 

senioren in Best, waar iedereen zich thuis voelt. Laten we er samen de schouders onder zetten! 

 

Werkgroep Ledenbijeenkomsten 

Zoals altijd heeft de werkgroep “Ledenbijeenkomsten” die ook wel bekend is onder de naam 
”Commissie voor Feesten en Partijen ” weer zijn uiterste best gedaan om een leuk programma voor 
het jaar samen te stellen.  
In Januari rusten we allemaal even uit 
In Februari organiseerden wij , samen met de PVGE, het Carnavals-ontbijt. Met  ’t Orkesje, de komst 
van de Tonprater Rien Bekkers en de Jeugdprins met zijn gevolg. 
In Maart vierden we het Lentefeest in de Kadans. Dit jaar hadden we voor de muziek Gerrie van 
Houtert uitgenodigd, de laatste van het orkest “de Heikrekels”. Natuurlijk ook weer een mooie 
loterij, verzorgd door de Golden Girls. 
In April was er de Algemene Ledenvergadering, waarbij we ná de vergadering de muzikant Gerard 
van Kol hadden uitgenodigd. 
In Juni  kwam er een ras-Brabander, Nico van de Wetering, met verhalen en liedjes optreden. 
In Juli en Augustus hadden we voor 4 woensdagmiddagen, samen met de PVGE, uitstapjes geregeld 
in het kader van de DoeZomer.  
Ook werd er een Brabantse Koffietafel geregeld voor alle senioren in Best van 80 jaar en ouder. Een 
mooi gebaar. Ook organiseerden we voor de vrijwilligers een heerlijk BBQ.  
In September hadden we zin in een Tirolermiddag, en die kwam er dan ook! 
In Oktober was er alweer het Herfstfeest. Wat hadden we een plezier met Zuster Begonia en weer 
een mooie loterij. 
In December was het weer tijd voor de Kerstviering, deze keer met een kerstverhaal door Maria van 
Deutekom en daarna het optreden van de “Pimpernellen”. 
De werkgroep vergaderde, mét de Goldengirls, 3 x officieel, maar had tussendoor veel telefonisch- en 
mail contact.  
Sommige activiteiten blijken naderhand iets minder leuk te zijn, maar het is voor de werkgroep 
moeilijk om telkens weer een goed muzikanten gezelschap te vinden.  
Voor andere activiteiten is er zoveel belangstelling dat we helaas nee moeten verkopen, in verband 
met de grootte van de zaal. 



Al met al: ook in 2017 presenteerden wij een zeer afwisselend programma met artiesten van 
verschillende pluimage. Ook in 2018 zullen wij weer proberen het iedereen naar de zin te maken. 

 
De Golden Girls in 2017 
De Golden Girls, Trees Thiel, Mieke Wolf, Gerda Derksen, Ria van de Kerkhof, Franscien Scheepens, 
en Agnes de Ruiter, hebben ook in 2017 de handen uit de mouwen gestoken. Trees was telkens de 
contactpersoon naar de commissie Feesten en Partijen, en zodoende ook naar het bestuur! 
Bij alle Feesten en Partijen waren zij aanwezig. Soms met z’n allen, en soms in een kleinere versie bij 
een kleinere bijeenkomst. Bij het Lentefeest en het Herfstfeest zorgden Trees, Gerda en Mieke ook 
voor de loterij. Het hele jaar door gingen zij overal kijken waar ze leuke voordelige artikelen konden 
kopen. Dat lukte hen buitengewoon goed en het resultaat was weer fantastisch! 
Zij werden ook regelmatig door de Senioren Raad gevraagd om koffie/thee  te schenken bij de thema 
middagen. 
Het bestuur zou niet weten wat ze zonder de Golden Girls moesten doen! 
 
 
Werkgroep cultuur 

Elke maand melden de werkgroep; Pauly Peels, Kitty Jans en Mariet Goossens in de nieuwsbrief: 

De Lunchpauze Concerten Muziekgebouw Eindhoven 

50 + filmtips Biobest 

Klassieke workshops van Jarmila Pavel   

In januari februari en maart zorgden wij samen met de toneelgroep en de  coördinatoren; voor de 

communicatie, de kaartjes, de decorbouw, enzovoorts voor het toneelstuk “Van je familie moet je 

het hebben” door De Jeugd van vroeger. 

Uiteraard hoorde daar ook de recensie bij in de Nieuwsbrief april 

In de Nieuwsbrief van maart info over finale Archipel Muziekconcours 19 maart (5 deelnemers) 

Op 5 mei hebben wij een bezoek gebracht aan het EDAH museum in Helmond Aantal deelnemers 15. 

Op 16 juni organiseerden we een fietstocht naar galerie Het Kunsthuys Best aantal deelnemers 20. 

Ook informeerden wij de lezers over de Inloopochtend in gemeenschapshuis de Vlinderhei  

Op 22  september fietsten wij met 10 deelnemers naar Strijp R voor een bezoek aan het atelier van 

Piet Hein Eek. 

De kunstcursus van Jacques Heeren kende de afgelopen jaren veel deelnemers. Wij hebben het 

initiatief genomen voor een hernieuwde start; hopelijk in het najaar 2018 

 

Werkgroep Reizen en Excursies 
De werkgroep Reizen en Excursies wordt gevormd door 4 leden: Elly van Dam, Loes Betlem, Jo Lips, 
en in de loop van 2017 is Koos de Laat hier aan toegevoegd. 
De werkgroep stelt zich tot doel gedurende het jaar een passend programma te maken bestaande uit 
1 daagse-  en meerdaagse reizen.  
Het uitgangspunt hierbij is dat we de voorkeuren van de leden (deelnemers) hierbij als uitgangspunt 
nemen, we doen dit door onder meer enquêtes te houden. Dit heeft u onlangs nog in de nieuwsbrief 
kunnen constateren.  
 
 
Terugblik 2017 
Meerdaagse reizen 
5 dagen Vianden, Luxemburg,  36 deelnemers 
8 dagen Wenen en Budapest, 27 deelnemers 
Dagtochten 
6 juni klooster Wittem, 61 deelnemers 



14 september Monster en Rotterdam, 37 deelnemers 
26 okt van der Klooster Modepresentatie, 37 deelnemers 
12 november Musical The Lion King, 47 deelnemers 
 
Aanpak  2018 
Vooruitkijkend naar de agenda van 2018 zien we dat er al 2 activiteiten zijn ingepland te weten; Van 
der Klooster Boskoop en het stamppotbuffet Millingen. Mede op basis van de uitkomst van de  
enquêtes zal de werkgroep binnenkort met concrete voorstellen komen voor dit jaar.  
We zullen de leden via de nieuwsbrief blijven informeren over de op stapel staande reizen. 
Tevens zal de digitale informatieverstrekking en de response van de leden ook zeker een belangrijker 
rol gaan spelen. Dit laatste zal zeker bijdragen aan de effectiviteit van de communicatie  en correcte 
informatieverstrekking verbeteren.  
Ook het verzoek om kortere tochten te organiseren wordt onderzocht. Hier zullen de expertises van 
de werkgroepen cultuur en reizen mogelijk gecombineerd kunnen worden.  
 

 

Clubs en doorlopende activiteiten 

In september heeft Hetty de Bok de coördinatie van Jo Goossens overgenomen.                                                                 

En meteen een vliegende start met een nieuwe Tai Chi groep op de maandagmorgen, deze club heeft 

16 leden en sport onder leiding van Embrecht Broeders. De deelneemers zijn leden van zowel de KBO 

als de PVGE, omdat we beiden niet voldoende leden hadden die een lonende club op te starten. Met 

deze 16 leden is de groep vol en moeten we nieuwe deelnemers verwijzen naar de woensdag of op 

een wachtlijst plaatsen. Tegelijkertijd is Hetty gestart met het kennismaken met de verschillende 

contactpersonen van de activiteiten. Het bestuur werd door de Bowlingclub uitgedaagd voor een 

wedstrijdje in oktober. Uiteraard heeft het Bestuur grandioos verloren maar er is met veel mensen 

gesproken en het was een gezellige middag. Ook de bowlingclub is helemaal vol en ook daar moeten 

nieuwe aanmeldingen helaas op een wachtlijst geplaatst worden.                                                        In 

december zijn we begonnen om leden te werven voor het koersbal en hebben we de belangstelling 

voor een bloemschikcursus gepeild. Voor beide activiteiten is blijkt er voldoende belangstelling. De 

Koersbalclub is onlangs gestart in de Vlinderhei, binnenkort begint ook de eerste bloemschik cursus. 

 

Collectieve belangenbehartiging 

De inkomens van ouderen staan nog steeds onder druk. Ondanks alle inkomensplaatjes van de 

afgelopen maanden valt het nettobedrag dat uiteindelijk op uw rekening wordt gestort tegen. 

Naast de AOW, die steeds later start, is het eigen opgebouwde pensioen een belangrijke 

inkomensbron voor de veel ouderen. In het afgelopen jaar is veel aandacht gegeven aan de nieuwe 

pensioenplannen. De werkgevers en werknemers zijn er voorlopig nog niet eens, zij moeten met een 

voorstel komen voor het kabinet. Ouderen hebben geen rechtstreekse invloed hierop. De KBO 

Brabant zal samen met de andere ouderverenigingen haar uiterste best doen de belangen van 

ouderen te behartiging. Een collectieve pensioenvoorziening zoals we die in Nederland kennen is een 

voorbeeld voor andere landen en moeten we proberen te behouden. Uit de berekening van nu blijkt 

dat de pensioenen betaalbaar zijn en blijven. Wij blijven u op de hoogte houden van de 

ontwikkelingen, o.a. via ons blad ONS van de KBO Brabant. 

De Bestse belangenbehartiging krijgt zijn vorm in de SeniorenRaadBest, samen met de PVGE. 

Onderwerpen die daar aan de orde komen zijn voorlichting naar alle ouderen in Best (afgelopen jaar 

waren de onderwerpen o.a. medicijngebruik en voeding en voedingssupplementen). Daarnaast zijn 

de KBO en PVGE gestart met het project Krachtenbundeling, het scholen van vrijwilligers. Onze 



vrijwilligers hebben vele contacten met ouderen en kunnen een belangrijke rol hebben in het 

signaleren bij deze ouderen. We hebben het afgelopen jaar twee workshops gehad over dit 

onderwerp. 

Daarnaast blijft het zelfstandig wonen en het ondersteunen daarvan een belangrijk onderwerp. 

Thema’s hierbij zijn de zorg thuis, het (veilig) wonen in een veilige, op ouderen gerichte veilige 

omgeving. De SeniorenRaadBest werkt graag samen met anderen, bijvoorbeeld binnen het ThOM 

project (Thuis Onbezorgd Mobiel). Een samenwerkingsproject met Veiligheid.nl, Philips, Nutricia, 

PostNL en ONVZ zorgverzekeraar. Dit project krijgt zijn doorstart in 2018. 

Samen Sterk in Best, het bevorderen van de sociale samenhang in de buurt, heeft zijn resultaat 

gekend in Speelheide. Daarnaast zijn we gesprekspartner in het Wilhelminadorp m.b.t. de Kadans. 

Dit waren een aantal voorbeelden, wilt u meer weten over de SeniorenRaadBest kijk dan op de 

website www.seniorenraadbest.nl en abonneer u op de Nieuwsbrief. Op deze site staat ook de 

vervoerswijzer en de zorg- en dienstwijzer voor senioren, voor als u door de bomen het bos niet 

meer ziet. 

Op 31 december 2017 zijn de adviesraden WMO en ASV opgehouden te bestaan. De adviesraad 

Sociaal Domein is per 1 januari 2018 ingericht en daarin zitten 11 personen. Frank Montulet en Ben 

de Klerk zijn hiervan onderdeel en zullen de zowel de collectieve- als individuele belangen van 

ouderen in Best hierin behartigen. 

Als u problemen hebt met de toekenning vanuit de gemeente Best, neem dan contact op met Ben de 

Klerk, dat is samen met Annelies Berende, de cliëntondersteuner in Best. U kunt kosteloos een 

beroep op hem doen. 

Heb u een onderwerp wat de aandacht behoeft aangaande belangenbehartiging neem dan contact 

op met Frank Montulet. 

 

Individuele Belangenbehartiging 

De behartiging van de individuele belangen van onze leden behoort tot de kroonjuwelen van onze 

KBO. Het geeft gezicht  aan het sociale karakter van onze seniorenorganisatie en inhoud aan het 

motto ‘er zijn voor elkaar’. Daar hebben we het afgelopen jaar weer behoorlijk in geïnvesteerd.  

De bezoekgroep voor onze 85-jarigen en ouder is uitgebreid. Zij bezoeken alle 85-jarigen en ouder 

rond hun verjaardag en brengen dan namens de KBO een klein cadeautje mee. Gewoon een sociaal 

bezoekje waarbij de mensen ook kunnen aangegeven of zij ook tussentijds nog een bezoekje willen. 

Daar hebben we namelijk een aparte Algemene Bezoekgroep voor. Deze Algemene bezoekgroep 

bestaat uit gemotiveerde vrijwilligers die graag contacten leggen en vooral een luisterend oor 

bieden. Zij zijn er voor jullie, onze leden. Ook wanneer leden ziek zijn, in het ziekenhuis liggen of thuis 

herstellen: jullie kunnen altijd een beroep op deze enthousiaste vrijwilligers doen.  

Daarnaast zijn er natuurlijk onze Vrijwillige Ouderenadviseurs. Zij zijn altijd makkelijk benaderbaar en 

aanspreekbaar en kunnen u  adviseren op tal van gebieden en zo nodig doorverwijzen. Zij zijn goed 

toegerust op hun taak en verzetten veel en goed werk voor onze leden.  

Sinds 1 januari van dit jaar beschikt de KBO ook weer over een onafhankelijke cliëntondersteuner 

WMO: Ben de Klerk. Zijn gegevens kunnen jullie vinden in onze Nieuwsbrief. Ben heeft een op zijn 

taak toegesneden opleiding  met succes afgerond. Bovendien heeft hij jaren ervaring  vanuit zijn rol 

als lid van de Adviesraad Sociale Voorzieningen (ASV).  Velen zullen al kennis gemaakt hebben met 

Ben want hij heeft het razend druk. Dat vindt hij niet erg want hij staat jullie graag bij in WMO- 

zaken.  Overigens werkt ben niet alleen voor KBO-leden maar hij stelt zijn kennis, kunde en ervaring 

http://www.seniorenraadbest.nl/


ter beschikking voor alle senioren in Best. Dat doet hij samen met Annelies Berende van de PVGE. 

Een prima duo.   

Tot slot hebben we nog onze belasting invulhulpen. Deze grote groep vrijwilligers helpt ieder jaar 

meer dan 100 senioren met het doen van hun belasting aangifte,  Er wordt altijd graag gebruik 

gemaakt van deze service. Ook onze belasting invulhulpen zijn prima opgeleid en worden ieder jaar 

bijgespijkerd voor wat betreft de laatste nieuwtjes op belastinggebied. Dit jaar is de groep belasting 

invulhulpen weer uitgebreid met enthousiaste vrijwilligers. Duidelijk is dat hun werk altijd bijzonder 

gewaardeerd wordt. 

Alles overziende doet onze KBO veel aan individuele belangenbehartiging. Dat willen we zo houden 

en het liefst uitbreiden.  Het is niet alleen omkijken maar er ook voor elkaar zijn als dat nodig is.  

Redactie Nieuwsbrief 
De redactie KBO Best bestond in 2017 uit Willem van Beerendonk ( eindredacteur) , Anke Lips, Piet 
Peeters, Katrijn van der Weijden en Jan van de Kerkhof. Ons aanspreekpunt binnen het bestuur was 
Henk van den Heuvel, bestuurslid PR en Voorlichting. 
Jan van de Kerkhof beheerde het digitale platform Cubigo en hij maakte foto’s van feesten en 

evenementen voor de website en de nieuwsbrief. Piet Peeters specialiseert 

de zich in inhoudelijke serviceverhalen met onderwerpen en adviezen over zaken als WMO, 

gezondheidszorg en thuishulp. Anke Lips schreef eveneens reportages en deed de eindcorrectie van 

de nieuwsbrief. Willem van Beerendonk fungeerde als coördinator van de redactie en voerde de 

eindredactie van de nieuwsbrief. Katrijn van der Weijden verzamelde en ordende de onderwerpen 

voor de nieuwsbrief. Henk van den Heuvel woonde regelmatig als vertegenwoordiger van het 

bestuur de redactiebijeenkomsten bij en las de PDF-uitgave van de nieuwsbrief voordat de 

nieuwsbrief naar de drukker ging. Verder hadden wij overeenkomsten gesloten met tien partners, 

die een advertentie plaatsten. Deze partners hadden 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 werden. Deze bijdragen stonden overigens ook onder 

toezicht van de redactie. Uitgangspunt is dat het relevante informatie voor onze leden moest 

betreffen, waardoor we een soort win-win situatie kregen. Maandelijks had de redactie een 

vergadering om de komende nieuwsbrief voor te bereiden.  

Onze belangrijkste functie was natuurlijk het vullen van de maandelijkse Nieuwsbrief en artikelen 
aanleveren voor de Seniorenpagina in Groeiend Best. De redactie van de Seniorenpagina bestaat 
sinds eind 2017 uit Johan Callens ( SeniorenRaad Best ), Piet de Baar ( PVGE ) en Henk van den 
Heuvel( KBO Best ). 
In 2018 hoopt het bestuur ook te starten met het uitgeven van een nieuwsflits. De praktische 
uitwerking volgt nadat de nieuwe website gelanceerd is. Het is de bedoeling dat de styling van de 
website, nieuwbrief en nieuwsflits op den duur hetzelfde is. 


