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Algemeen Jaarverslag 2019 KBO afdeling Ede-Bennekom 
 
Bestuur: 
 
De samenstelling van het bestuur van de Katholieke Belangenorganisatie voor Senioren (KBO), 
afdeling Ede-Bennekom, was per 31 december 2019 als volgt: 
Dhr. Arie van Alphen    voorzitter 
Dhr.Adri Koch     1stesecretaris 
Dhr.Wim Reimink     1epenningmeester    
Mv.Annelies Tax-Tames    2e penningmeester 
Mv.Trudy van Schoonhoven  bestuurslid, voorzitter van de Commissie Ontwikkeling 

en Ontspanning O&O  
Vacature              bestuurslid public relations 
Bij de maandelijkse bestuursvergaderingen waren,naast de bestuursleden, tevens aanwezig de heren 
Janus van Riel (adviseur), Fred Deuning (coördinator nieuwsbrief) en Bertus Damman (functionerend 
als 2e secretaris).  
 
In het bestuur werd aandacht geschonken aan de volgende punten: 
 
• Belangenbehartiging van onze leden door deelname aan de Algemene Ledenvergaderingen van 

KBO Gelderland en deelname in het bestuur van de COSBO. 
• De activiteiten van de Commissie Ontwikkeling en Ontspanning. 
• Verder is er regelmatig gesproken over onderwerpen als: 

- commissies, bestuur en activiteiten voor leden; 
- de landelijke strubbelingen fusie KBO-PCOB 
- de ledenwerving; 
- werving kandidaten bestuursvacatures 
- de samenwerking met de PCOB afdelingen binnen de gemeente Ede; 
- besteding van de gelden middels begrotingen; 
- de voorbereiding van de maandelijkse Nieuwsbrief; 
- het overleg met de gemeente Ede binnen het COSBO (Centraal Orgaan Samenwerkende 

Bonden van Ouderen in de gemeente Ede)  
           -     de samenwerking met de afdelingen in Renkum en Wageningen (Eware). 
   
             
Aantal leden per 31 december 2019  
 
De ledenadministratie werd ook in 2019 verzorgd door dhr. Charles Slangen. 
Het aantal leden van de afdeling op 31 december 2019 bedroeg 526 Wij mochten 24 nieuwe leden 
verwelkomen maar tengevolge van het overlijden van leden, opzeggingen, afboekingen en 
verhuizingen daalde het ledenaantal met 11 leden.  
 
De Algemene ledenvergadering 
 
Deze vond plaats op 20 maart 2019 en werd inclusief het bestuur bijgewoond door 48 leden. Zie 
verder de notulen van deze ALV (algemene ledenvergadering) 
 
Activiteiten  
 
De commissie O & O. 
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De commissie O&O (Ontwikkeling en Ontspanning) zorgde ook in 2019 weer voor een 
activiteitenprogramma. De commissie bestaat uit een coördinator en wordt geassisteerd door zes leden. 
De bijeenkomsten werden in principe op een woensdagmiddag gehouden en vonden steeds plaats in de 
zaal van het appartementencomplex “De Bosroos” aan de Rozenlaan in Ede. De kerstviering en de 
kerstlunch vonden plaats in De Schuilplaats in Ede. Het aantal deelnemende leden varieerde per 
activiteit van 15 tot 60. PCOB leden zijn ook welkom. Alleen bij de Bingo wordt aan niet leden een 
kleine vergoeding gevraagd. Bij de Kerstlunch waren er 81 leden. Tijdens presentaties en lezingen was 
er altijd gelegenheid tot het stellen van vragen. Van deze gelegenheid werd regelmatig gebruik 
gemaakt. Bij een aantal activiteiten hebben de O&O dames diverse soort (vis)hapjes gemaakt voor de 
aanwezigen. Verslagen en foto’s van activiteiten kan men lezen en/of terugvinden in de 
“Nieuwsbrief”, website en op de facebook van KBO Ede-Bennekom.  
 
Overzicht van de activiteiten: 
16 januari  Nieuwjaarsbijeenkomst 
 
20 februari  Bewegen in je eigen omgeving, Oefeningen om te doen in en rondom je huis 

van ’s ochtend  tot ’s avonds door Ria Harmens Mensendieck therapeute 
  
20 maart  Algemene Ledenvergadering.  

 
17 april Stukje maken voor Pasen onder leiding van Wil Dokter (lid KBO) 
 
23 mei Busreis samen met PCOB naar Ootmarsum en Enschede. 
 Met 43 personen op stap geweest naar een glasblazer en de mooiste synagoge 

van Nederland. Geslaagde reis, voor herhaling vatbaar. 
 
19 juni  Fietstocht afgelast vanwege het hete weer en verzet naar 26 juni 
 
26 juni Fietstocht afgelast vanwege het slechte weer. 
           
21 augustus Er waren veertien 80 jarigen en zes 90 jarigen in kalenderjaar 2019 die gehoor 

hadden gegeven voor deze speciale bijenkomst 
Een feestelijke en gezellige  middag met o.a. zingen en gesprekken over wat 
ze wilden doen als ze een dag een minister naar keuze waren, met muzikale 
inbreng van Dhr. Theo Borggreve 

 
18 september De jaarlijkse bingomiddag onder leiding van KBO-lid Beer Radstaat. 
 
16 oktober Lezing over Israël door Guido Dieteren met klankbeelden van George Bakker. 
 
14 november Voor de jaarlijkse “Vrijwilligersavond” hadden 55  personen zich 

ingeschreven. Dit werd een gezellige avond, 100% opkomst met een 
koud/warm buffet van Partycatering-de Vallei 

 
20 november Ed van Seters voorzitter van PMHE Platform Militair Historie Ede  

vertelde over 75 jaar Market Garden en met name over hoe Ede dit heeft 
ondergaan. 

 
18 december Kerstviering en kerstlunch. Aan de kerkdienst in de Schuilplaats werkten mee: 

Pastor Hans Lucassen, Mw. Ria Kastelein en op keyboard dhr. Theo 
Borggreve. De opbrengst van de collecte was bestemd voor de commissie 
Zorg en Welzijn. Na afloop van de kerstviering konden de 81 leden die 
ingeschreven hadden, genieten van het heerlijke kerstbuffet, verzorgd door 
Partyservice De Veluwezoom. 

 
 
Het festival Goed voor Elkaar op 10 en 11 oktober 2019 in het Akoesticum, georganiseerd door 
Malkander. Het betrof een combinatie van Seniorenbeurs, Mantelzorgbeurs en de 
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Vrijwilligersbanenmarkt van Malkander i.s.m. netwerkpartners waaronder ook de seniorenbonden. Op 
het Festival werd de bezoekers de gelegenheid geboden om met aanbieders en medewerkers in gesprek 
te komen en zich te laten informeren wat Ede en omgeving te bieden heeft aan zorg, ondersteuning en 
vrijwilligerswerk.  
  
Nieuwsbrief:  
De Nieuwsbrief verscheen in 2019 in tien keer, gelijktijdig met het Magazine van KBO-PCOB. De 
oplage van onze nieuwsbrief is 500 en er worden ook digitaal exemplaren verstuurd. De 
redactiecommissie bestaat uit Mary-Ann Borggreve, Fred Deuning en Erik Erkelens. De taken zijn een 
beetje onderverdeeld in het schrijven van artikelen, corrigeren, coördineren en vormgeving. De 
nieuwsbriefredactie staat open voor op- en aanmerkingen en hoopt dat veel leden zich geroepen voelen 
om zelf ook een bijdrage te leveren. Elk jaar heeft de Nieuwsbrief een iets andere kleur en actuele 
artikelen. Zoals ook in voorgaande jaren droeg Beer Radstaat als coördinator met zijn team zorg voor 
de verspreiding van de nieuwsbrief en het maandelijks Magazine van KBO-PCOB. 
Het bestuur dankt allen die aan het tot stand komen en het verspreiden van de Nieuwsbrief en het 
KBO-PCOB Magazine hebben meegewerkt. 
 
 
Belastingactiviteiten: 
Het HUBA-team bestaat uit de heren Leo van der Kleij, Hans van der Laan, Ab Koskamp, Jaap Visser 
en Douwe Ettema. Een terugblik op het belastingseizoen 2018-2019. 
 
Sinds jaar en dag is de belastingservice van de ouderenbonden een welkome dienst aan verschillende 
leden van de twee bonden. Omdat in 2017 de ANBO een meer zelfstandige koers ging varen verviel 
het landelijke en gemeenschappelijke karakter. 
 
Daarom is in het belastingjaar 2018 ( in te vullen in de maanden maart en april van 2019) door onze 
vrijwilligers weer gewerkt met het bekende originele programma van de belastingdienst. In combinatie 
met een machtiging is ook de privacy geborgd. En wij kunnen dit jaar melden: dat is ons goed 
bevallen. Het enige nadeel van dit systeem is dat alles “in the cloud” zit. Dus thuis bij onze klanten in 
een internetarme omgeving kan niet (of erg lastig) elektronisch worden ingevuld.  
 
Samen ondersteunen wij mensen op ongeveer 125 adressen. Eén invulhulp vanuit de PCOB deed dit 
jaar voor het eerst mee in ons circuit. Hij nam er 15 voor zijn rekening. Mogelijk gaat dat aantal het 
komende jaar nog wat stijgen.  
Onze ambitie is dat we per invulhulp niet meer dan 30 adressen willen (en kunnen) ondersteunen.  
 
Twee zaken zijn , evenals de voorgaande jaren , opvallend  Op de eerste plaats merken wij dat de 
“verwijs functie” steeds meer toeneemt. In onze bezoeken komen wij ook andere problemen tegen. 
Daarbij verwijzen wij – met toestemming van betrokkene- door naar hulpverleners of gespecialiseerde 
vrijwilligers of professionals. Onze VOA’s hebben daarbij vaak een bijzondere- aanvullende- rol.  
Het tweede punt is dat wij merken dat de belastingzaken niet beperkt blijven tot de aangifte in het 
voorjaar. Steeds meer komt er vraag naar ondersteuning gedurende het gehele jaar. Dat kan gaan om 
toeslagen, berichten van de belasting, voorlopige aanslag of het aanleveren van bewijsstukken.  
 
Resumerend kunnen we vaststellen dat de service nu georganiseerd en ondersteund wordt vanuit de 
provinciale ouderenbonden KBO/PCOB. Daar zijn ook enkele fiscalisten actief die ons kunnen helpen 
in moeilijke zaken. Ook zorgen zij voor de scholing voor het nieuw seizoen. De lijnen zijn daardoor 
kort en de ondersteuning is prima vormgegeven.  
 
Wij zijn blij dat er – door de belastingdienst- vrijwel geen afwijkingen zijn vastgesteld op de door ons 
ingediende aangiften. Het is nuttig dat we als team optreden en werken. Ondersteuning van elkaar en 
afstemming geeft meerwaarde. Daarmee hopen wij ook het nieuwe jaar in te gaan.  
 
In de screening voor het nieuwe jaar – met het maken van lastige huiswerkopgaven- zijn wij allemaal 
weer geslaagd. Daarmee is de basis gelegd voor een succesvolle ondersteuning. Maar aanvulling van 
ons team blijft gewenst.  
 



  

4 
 

De Commissie Zorg en Welzijn 
Een verslagje van de coördinator mevr. Gerda Hiensch van de activiteiten bij zorg en welzijn. 
Er zijn 6 vrijwilligsters, en komen 1x per jaar bij elkaar. 
Er worden 9 leden regelmatig bezocht. 
11 leden kregen een bloemetje en bezoekje. Dit i.v.m. ziekte en/of ziekenhuis opname. 
Daarnaast zijn er ook nog 6 kaarten verstuurd bij situaties van ziekte en/of opneming ziekenhuis. 
Eind november ben ik betrokken bij de klankbord groep: Centrum voor levensvragen. 
En heb ik een gesprek gehad met een van de VOA’’s. 
Hierdoor hoop ik meer uitwisseling te krijgen en daardoor meer zicht op eenzame ouderen, en deze te 
kunnen bezoeken. 
 
Ophaal service 
Voor KBO-leden die slecht ter been zijn en moeilijk met openbaar vervoer of met de regio-taxi 
kunnen reizen, bestaat de mogelijkheid om door vrijwilligers met de auto van en naar 
activiteitenmiddagen gebracht te worden. Van deze service werd ook in 2019 nog maar 1x gebruik 
gemaakt. Aanvragers kunnen zich ook in 2020 melden bij de coördinator mv.Gerda Hiensch.  
Door er steeds aandacht voor te vragen in de nieuwsbrief, wordt er hopelijk meer gebruik van gemaakt 
in 2020. 
 
De Vrijwillige Ouderenadviseurs 
Het afgelopen jaar werkten wij met twee voa’s namens de KBO:  Frans Bik en Liesbeth Meens. 
Wij werkten nauw samen met de 5 voa’s van de PCOB . Wij doen veel samen: ondersteunen ouderen 
op tal van gebieden, vergaderen samen, bespreken problemen die zich voorgedaan hebben, zij 
ondersteunen elkaar en volgen samen bijscholing o.a. over het voeren van adviesgesprekken, over de 
regels van de WMO en over mogelijke woonvormen voor ouderen. 
PR: om onszelf wat meer bekend te maken, hebben we kaartjes gemaakt met informatie over de taken 
van een voa en hoe wij te bereiken zijn. Wij delen deze kaartjes uit bij voorkomende gelegenheden en 
laten er een achter na bezoek. Heel belangrijk was het dat wij als ouderenadviseurs aanwezig konden 
zijn op het Festival ‘Goed voor elkaar’, dat door Malkander was georganiseerd. 
Nieuwe initiatieven: we zijn gestart met het bezoeken van nieuwe KBO-leden. Dit is heel goed 
bevallen; de nieuwe leden vonden het prettig om kennis te maken en in enkele gevallen konden we 
ook direct advies geven. N.a.v. een hulpvraag om regelmatig bezoek is er een gesprek geweest met 
mw. G Hiensch van de commissie Zorg en Welzijn over samenwerking en onderlinge doorverwijzing. 
Dit moet nog uitgewerkt worden. 
Hulpvragen die aan de orde kwamen: 
Hulp bij het zoeken naar administratieve ondersteuning  
Hulp bij administratie i.v.m. gedeeltelijke AOW en AIO door werken in buitenland 
Hulp bij regelen medische hulp 
Hoe kan ik huishoudelijke hulp regelen? 
Behoefte aan sociale contacten na overlijden partner 
Advisering bij vervoersprobleem en levensbestendig maken van de woning 
Aanvraag herkeuring rijbewijs; oplossing voor tijdelijk vervoersprobleem  
Hulp bij aanvraag rijbewijsverlenging, waar vind ik keuringsarts? 
Vraag over trage verlenging rijbewijs 
Hulp bij aanvraag Valyspas (na onterechte afwijzing door gemeente) 
Wat moeten en kunnen wij regelen met het oog op de toekomst, stel dat een van ons alleen komt te 
wonen, kunnen we in dit huis blijven? 
Heeft KBO ook een klussendienst? 
Helpen jullie ook bij advies woningaanpassing? 
Vraag over de zorgverzekering, o.a. collectieve verzekering via KBO 
 
Bezoek nieuwe leden 
Waarom lid geworden: 
Lid geworden met het oog op de toekomst;  
Lid geworden vanwege belastinghulp; 
Lid geworden in de hoop dat er Computerhulp zou zijn; 
Weggegaan bij de ANBO, wilden nieuwe bond; 
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Verhuizing, ze was al lid ergens anders; 
Vanwege de korting op de zorgverzekeringspremie; 
Omdat lidmaatschap goedkoper is dan bij de PCOB. 
 
Website en facebookpagina 
De website www.kbo-edebennekom.nl  en facebookpagina www.facebook.com/kbo-edebennekom 
van onze KBO-afdeling werden ook in 2019 beheerd door Annelies Tax. Er werden in 2019 tal van 
actuele artikelen voor senioren geplaatst op de facebookpagina. Het aantal volgers is in 2019 wel 
toegenomen maar zou nog groter kunnen zijn indien de bezoekers de informatie meer zouden delen 
met vrienden en kennissen. 
Op de website werd melding gemaakt van de relevante KBO activiteiten. Steeds meer bleek dat 
mogelijkheden van onze website te beperkt zijn en dat deze ook qua structuur en 
gebruiksmogelijkheden niet meer aan de tegenwoordige eisen voldoet. Inmiddels is begonnen met de 
voorbereiding van een meer toegankelijke en aantrekkelijker nieuwe website voor onze leden en 
bezoekers. 
 
 
Dank aan alle vrijwilligers 
 
Het bestuur wil tenslotte alle vrijwilligers danken voor hun geweldige inzet. Zonder hen zou de KBO 
Ede-Bennekom niet zijn wat het nu is. 
 
 
Ede,  28 januari 2020 
Adri Koch. 
1e secretaris  
 


