Katholieke Bond van Ouderen
Afdeling Velsen

JAARVERSLAG over 2018
1. BESTUUR
Het bestuur was als volgt samengesteld:
- Wally de Vries-Ooms, voorzitter tot 25-11-2018
- Jacqueline Staats, voorzitter vanaf 25-11-2018
- Nico Sengers, secretaris
- Jan Jansen, penningmeester en ledenadministratie
- Fons Koopman, redactie nieuwsbrieven
- Henk Bastiaanse, hulp bij belastingaangiftes
- Marianne Castien-van Eijk, vrijwillige ouderen adviseur (VOA), tot 25-11-2018
- Olga Leurs, vrijwillige ouderen adviseur (VOA), vanaf 25-11-2018
- Peter Cammaert, algemeen beleid, vanaf 25-11-2018
In 2018 is het aldus samengestelde bestuur is 10 x bijeen geweest.
Rooster aftredende bestuursleden:
2019: geen
2020: Fons Koopman en Jan Jansen
2021: Henk Bastiaanse en Nico Sengers
2022 : Jacqueline Staats, Olga Leurs en Peter Cammaert
2.Ledenbestand
Zie de aparte bijlage achterin.
3. Jaarvergadering
Van de extra algemene jaarvergadering van 25 november 2018 is een apart verslag gemaakt, en dat is
meegezonden met alle stukken.
4. Vertegenwoordigingen:
a. SGOV: De Stichting Gezamenlijke Ouderenbonden Velsen heeft met algemene stemmen de statuten
gewijzigd. De afkorting SGOV is blijven bestaan, maar voluit is de naam voortaan “Stichting
Gezamenlijke Ouderenbelangen Velsen”. Daarmee is het accent van de “ouderenbelangen” meer
benadrukt. Onverzuild is de SGOV voortaan 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 betrokken zijn.
Vanuit KBO-Velsen is binnen de SGOV Nico Sengers daarvan ook de secretaris.
b. KBO-regio: 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. Het gaat dan om de KBObelastingservice, cursusaanbod voor de ouderenadviseurs, algemene beleidszaken van Unie-KBO.
In dat regiobestuur is Nico Sengers onze vertegenwoordiger. Vanwege de continuïteit, en het belang van
de gespreksonderwerpen, zijn het laatste jaar ook andere KBO-bestuursleden van elke afdeling mede
welkom. Ook de verzelfstandiging tot eigen verenigingen was onderwerp van gesprek.
c. Eigen commissies van KBO-Velsen:
- Commissie activiteiten:
Wally de Vries-Ooms, Emmy Spils + wisselend andere leden.
- Commissie belastingen:
Henk Bastiaanse en Charles Kolster

- Commissie fietstochten:
Jannie van Kaam, Leny Groen en Jan Jansen,
- Commissie wandeltochten: Anny Fakkert en Ria Sassen
- Ouderenadviseur:
Marianne Castien-van Eijk, en ook Olga Leurs i.o.
- Redactie Nieuwsbrieven: Fons Koopman
- Verzorging KBO-PCOB-Magazines + Nieuwsbrieven: Jan Jansen, Manus Masteling, Leo v.d. Laan en
bovendien een kleine 40 (!!) enthousiaste verspreiders.
5. Activiteiten:
- Bustochten: 11 keer een dagtocht naar diverse doelen.
- Themamiddagen: 3 keer in de Parochiezaal te Driehuis, of een andere locatie in Velsen
- Wandeltochten: elke 2 weken, het hele jaar door. Meewandelen? Gewoon contact opnemen met Annie
Fakkert (0255- 520090) of Ria Sassen (0255-523369).
- Fietstochten: 8 keer in het voorjaar t/m het najaar, w.o. ook deelname aan de RaboFietstocht, om de
eigen clubkas te spekken. Meefietsen? Contactpersoon is Jannie van Kaam (0255-532925).
- Nieuwsbrieven aan onze leden: telkens als bijlage bij het Magazine KBO-PCOB (10 keer per jaar).
Eerdere edities zijn terug te vinden op http://velsen.kbonoordholland.nl of via de website van KBONH onder het kopje “afdelingen”, en daarna de V voor Velsen”.
Of simpelweg even een mailtje naar: kbovelsen@gmail.com, of bellen met de secretaris 06-21670923.
6. Landelijke Belangenbehartiging KBO-PCOB
Elk kwartaal krijgt ons bestuur een rapportage over de algemene beleidsontwikkeling vanuit de
landelijke koepel KBO-PCOB. Gesprekken worden gevoerd met diverse landelijke instanties met maar
één centraal onderwerp: de belangen van de ouderen van Nederland.
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.
7. Verzelfstandiging van KBO- afdeling Velsen naar Vereniging KBO-Velsen
Op uitnodiging van KBO-NH hebben alle 58 afdelingen de kans gekregen om een eigen zelfstandige
vereniging te worden. Model statuten zijn aangereikt, aangepast met onze vaste gegevens en in
december 2018 gepasseerd bij een notaris in Heerhugowaard. Ook is een model Huishoudelijk
Reglement aangereikt, en dat zal in 2019 in behandeling komen om daarvan een eigen tekst te maken.
8. Afsluiting
Graag sluiten wij dit jaarverslag af met het uitspreken van onze dank voor uw in ons gestelde
vertrouwen en voor uw belangstelling en deelname aan onze verschillende activiteiten.
Daarnaast willen wij onze dank uitspreken aan allen die zich voor het werk van de KBO afdeling Velsen
geheel belangeloos hebben ingezet.
Namens het bestuur:
Nico Sengers, secretaris

