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BELEIDSPLAN KBO-VELSEN 2019-2024
1. Inleiding
Dit Beleidsplan vormt het geweten van alle activiteiten van onze vereniging. Het is daarmee in alle
opzichten de basis voor nieuwe en bestaande ideeën die in het belang van onze leden worden
uitgewerkt.

2. Bestaande activiteiten
Het bestuur heeft graag een goed contact met de eigen leden om erachter te komen wat er leeft onder
de doelgroep van ouderen om daarmee daadwerkelijk aan de slag te gaan. Als basis worden de
volgende activiteiten georganiseerd:
- 10 x per jaar: voor leden KBO-dagtochten per bus naar interessante onderwerpen
- 3 x per jaar: voor leden ontmoetingsactiviteiten, meestal met een gezamenlijke maaltijd
- 26 x per jaar: wandeltochten in de nabije omgeving (afhankelijk van het weer)
- 8 x per jaar: fietstochten in de nabije omgeving (afhankelijk van het weer)

3. Individuele belangenbehartiging:
Een van de bestuursleden heeft de specifieke taak als Vrijwillig Ouderen Adviseur (VOA).
Geprobeerd wordt om via een luisterend oor mee te denken over de behoefte aan specifieke hulp. Ook
is het mogelijk om te verwijzen naar de professionele hulp bij de gemeente of andere instanties.
Vanuit KBO-NH worden er voor de VOA’s regelmatig cursussen aangeboden en ontmoetingen
georganiseerd met collega’s van andere afdelingen in Noord Holland. Halen en brengen van
ervaringen is daarbij nuttig om de deskundigheid te vergroten en met elkaar nuttige tips te delen.
Onze vereniging biedt aan de leden ook hulp bij het invullen van de belastingformulieren. De
belastinghulpen volgen jaarlijks een cursus hiertoe bij KBO-NH, zodat de actuele informatie verwerkt
kan worden. In principe is de hulp gratis voor leden met een maximaal bedrag voor de onkosten.

4. Collectieve belangenbehartiging:
KBO-Velsen volgt de landelijke beleidsthema’s van de Unie KBO-PCOB.
Er zijn 5 centrale beleidsthema’s:
a. Thuis, zoals wijkverpleging, ziektekostenverzekering, mantelzorg, senior-vriendelijke zorg,
begrotingen landelijk en lokaal, preventieakkoord, wachtlijsten en personeelstekort in de zorg,
senioren en alcohol, levensloopbestendigheid van woningen, bouw van seniorenwoningen,
organisatie van de Participatie en de WMO in het algemeen.
b. Veilig: zoals toename van spoedeisende hulp aan ouderen, preventie tegen ongelukken (zoals
valpartijen!!), financieel misbruik van ouderen, oudermishandeling.

c. Zingeving, zoals palliatieve zorg, tegengaan van eenzaamheid, adviezen aan lokale fracties
voor het bevorderen van seniorvriendelijkheid van de gemeente, met concrete tips voor hun
partijprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen.
d. Draagkracht en Financiën, zoals ouderenwerkloosheid, huurtoeslag, alle aspecten rond
pensioenen.
e. Digitaal: zoals het toenemende betalingsverkeer per computer, tablet of mobiele telefoon, het
elektronisch persoons dossier (EPD) in de zorg, DIGI-D, Nationale Ombudsman.
Om voeding vanuit de basis te bieden zijn er diverse vertegenwoordigingen waaraan KBO-Velsen
zelf of via een ander bijdraagt. Dat zijn:
- KBO Regioraad Midden-Kennemerland: de drie besturen van de KBO-afdelingen Beverwijk,
Heemskerk en Velsen komen een paar keer per jaar bij elkaar om algemene zaken van beleid te
bespreken. De voorzitter van dit overleg is tevens lid van het ledenberaad van KBO-NH.
-KBO Noord Holland: Een paar keer per jaar is er een algemene ledenvergadering van KBO-NH,
waarin verantwoording wordt afgelegd over het gevoerde beleid en ook wordt nagedacht over nieuw
beleid.
- SGOV: De afkorting SGOV staat voor “Stichting Gezamenlijke Ouderenbelangen Velsen”.
Daarmee is het accent van de “ouderenbelangen” benadrukt. Onverzuild is de SGOV mede
gesprekspartner voor de diverse instanties die met ouderenbelangen bezig zijn. Er zijn onder de vlag
van de SGOV drie werkgroepen actief, t.w.: Verkeer en Vervoer, Wonen, Zorg en Welzijn. Ook
wordt meegewerkt aan de ontwikkeling van een grote welzijnsmarkt waarin alle instellingen rond de
thema’s Wonen, Zorg en Welzijn. Bijkomend voordeel van dit overleg is ook, dat de diverse partners
van dit overleg makkelijker met elkaar in contact komen.

5. Ledenzorg:
KBO-Velsen heeft gemiddeld zo’n 1.400 leden. Elk lid krijgt na aanmelding een ledenpas met een
uniek lidmaatschapsnummer, waarmee interessante kortingen verkregen kunnen worden bij diverse
instanties. De software van de ledenadministratie wordt vanuit KBO-NH aangestuurd, en voldoet aan
de geldende privacyregels. In het begin van het boekjaar wordt van vrijwel alle leden via
automatische incasso de jaarlijkse contributie geïnd. Elk jaar is bij een algemene ledenvergadering
ook de jaarrekening van het vorige boekjaar aan de orde, de kascommissie doet verslag van hun
controle, décharge van de penningmeester en het bestuur, en ook wordt de begroting vastgesteld met
daarin de contributie.
De leden ontvangen 10 x per jaar het landelijke Magazine KBO-PCOB tezamen met een nieuwsbrief
van onze eigen afdeling. De redactie van deze nieuwsbrief ligt bij een van de bestuursleden.
Kort na de verzelfstandiging tot eigen vereniging heeft KBO-Velsen ook een eigen website ingericht:
www.kbovelsen.nl. Daarop worden meer details aangeboden over de activiteiten, mogelijke
hulpadressen voor diverse zaken, en ook is de financiële verantwoording zichtbaar.

6. Continuïteit:
KBO-Velsen zit vol ambitie voor de toekomst in het belang van de ouderen in Velsen of het
ouderenbeleid algemeen. Het werken met zo veel leden en met jaarlijks verschuivende belangen
wordt het nooit saai. Belangrijk blijft, dat voldoende mensen bereidheid zijn om vorm te geven aan
deze ambitie. Het regelen van een gevarieerd aanbod aan activiteiten, bestuurswerk doen, of namens
het bestuur deelnemen aan allerlei overleg vergt veel vrije tijd, maar is zeker ook dankbaar werk,
omdat iedereen ooit een keer zelf aan de beurt is ….

