Naam

Katholieke Bond van Ouderen "St. Barbara" Well.

Datum oprichting

: 4 november 1957

Rechtspersoonlijkheid

: vereniging 19 oktober 1982

Inschrijfnummer K.V.K. : 401 65 461
Koepelorganisatie

:

K.B.O. Limburg
Steegstraat 5
6041 EA Roermond.
Tel. 0475-381740
info@kbolimburg.nl

Contributie koepelorganisatie : € 16,11 per lid
Accommodaties
Dagelijks bestuur

: Geen
: Voorzitter

H. Martens-Janssen
Brouwerstraat 4
5855 CE Well
Tel. 0478-502145
hennymartens@ziggo.nl

: Secretaris

M. Kusters-Reiniers
Weverstraat 15
5855 CG Well
Tel. 0478-502566
mariankusters@home.nl

: Penningmeester Th. Visser
St.Vitusstraat 30
5855 MB Well
Tel. 0478-501866
thhevisser@ziggo.nl

Bankrelatie

: Rabobank Venray

Bankrekeningnummer

: NL51RABO 0157302679

Ledental

: 248

Contributie

: € 20,00 per lid per jaar
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VOORWOORD
Voor u ligt het jaarverslag van 2018.
Dit verslag geeft u inzicht en overzicht, van de vele activiteiten die
het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden.
Naast dit verslag is er ook in de vele nieuwsbrieven informatie terug
te vinden, zoals reisverslagen, voortgangsrapportages en activiteitennieuws.
Tevens wil ik u wijzen op de website van KBO Well (www.kbowell.nl)
waarop veel informatie te vinden is.
Ook heten wij alle nieuwe leden van harte welkom.
Uw aanmelding als nieuw lid van onze vereniging wordt door ons
allen zeer gewaardeerd.
Langs deze weg wil ik alle vrijwilligers en mijn mede- bestuursleden
heel veel dank zeggen voor hun inzet en betrokkenheid.
Onze afdeling kan nu eenmaal alleen maar draaien op de inzet van al
deze vrijwilligers.
Ik hoop en vertrouw erop ook komend jaar weer op ieders inzet te
mogen rekenen.
Henny Martens-Janssen
Voorzitter

K.B.O. “ST. BARBARA”,
Secretariaat:
Marian Kusters
Weverstraat 15,
5855 CG Well.

Pagina 2 van 10

JAARVERSLAG 2018
SAMENSTELLING BESTUUR:

ROOSTER:

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Leden

aftredend
aftredend
aftredend
aftredend
aftredend
aftredend
aftredend

: mevr. H. Martens-Janssen
: mevr. M. Kusters-Reiniers
: dhr. Th. Visser
: mevr. M. Hofmans
: dhr. H. Steeghs
: dhr. J. Lanjouw
: dhr. G. Koch
Alle aftredende bestuursleden zijn herkiesbaar.

2019
2019
2019
2021
2019
2019
2019

LEDENAANTAL:
Op 31 december 2018 telde de vereniging 248 leden.
In het afgelopen jaar zijn er 10 leden overleden.
Er hebben zich in dit jaar 13 nieuwe leden aangemeld.
TAKEN/ACTIVITEITEN VAN HET BESTUUR.
Het bestuur richt zich m.n. op belangenbehartiging, dienstverlening,
informatievoorziening, ontmoeting en sociale samenhang.
Een bestuurslid houdt de ledenadministratie bij en de
penningmeester int de contributie, doet afdracht aan de provinciale
en landelijke KBO.
De voorzitter houdt nauw contact met externe partijen zoals de
Seniorenraad ( Gemeente), Regioraad en KBO Limburg.
Tevens stelt het bestuur het jaarlijkse activiteitenplan op en regelt
alle zaken met betrekking tot de vereniging waaronder zeer
belangrijk de “ledenwerving”.
BESTUURSVERGADERINGEN.
Het bestuur vergaderde in het afgelopen jaar gemiddeld 1 x per 4
weken, in totaal 10 keer.
Tijdens een bijeenkomst in oktober jl. met de werkgroep leden en
KBO-PCOB bezorgers zijn alle vrijwilligers bedankt voor hun inzet in
het afgelopen jaar, dit d.m.v. een brunch bij de Buurtkamer.
Deze was opnieuw erg geslaagd en naar ieders tevredenheid.
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REGIORAAD VERGADERINGEN.
Een afvaardiging van het bestuur namen 3x deel aan de
vergaderingen van de Regioraad van KBO Limburg.
Helaas zijn er momenteel nog steeds twee vacatures in het
Regiobestuur nl. secretaris regiobestuur en lid educatiecommissie.
Er is in oktober een gezamenlijke besturen dag gehouden voor de
plaatselijke afdelingen KBO uit de Regio.
Thema; Positieve Gezondheid.
SENIORENRAAD VERGADERINGEN.
In de Seniorenraad hebben Harry Steeghs en Henny Martens zitting.
De Seniorenraad heeft in het afgelopen jaar 3 bijeenkomsten gehad,
waarbij wethouder Lia Roefs en mevr. W. Cornelissen in november
aanwezig waren.
Belangrijkste agendapunt tijdens de bijeenkomst met de wethouder
was Gemeentelijke belangenbehartiging en blijven het
Ouderenbeleid m.n. eenzaamheid, armoede en zorg de belangrijkste
speerpunten.
De Seniorenraad organiseert jaarlijks de Internationale Dag van de
Ouderen (1 oktober).
JAARVERGADERING KBO- LIMBURG.
Deze jaarvergadering is bezocht door Henny Martens.
Bij binnenkomst was er een stand ingericht met een nieuw project
KBO Limburg en InMenz.
Onderwerp; Kansen voor senioren op de arbeidsmarkt.
Tijdens de jaarvergadering is dhr. Marcel Ballas bij acclamatie
verkozen tot bondsvoorzitter KBO Limburg.
Tevens verkiest de vergadering dhr. Joos Jenniskens bij acclamatie
tot penningmeester en financieel adviseur in allerlei organisaties.
’s Middags stond op de agenda Inspiratiesessie over “Positieve
Gezondheid” en Verkiezing KBO Vrijwilliger van het jaar.
Tevens heeft onze afdeling de beschikking over een belastinginvuller
dhr. Theo Visser, voor het invullen van uw belasting papieren.
Helaas wordt van deze service maar minimaal gebruik gemaakt.
Er is van de Vrijwillige Ouderen Adviseurs (VOA) dhr. Harry Steeghs
en dhr. Jan Lanjouw ook dit jaar weinig ondersteuning gevraagd.
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Met ingang van 25 mei 2018 is een nieuwe wet van kracht:
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
D.w.z. dat we als vereniging gewone persoonsgegevens verwerken in
de ledenadministratie.
Een overzicht van de manier waarop KBO-PCOB met
persoonsgegevens omgaat staat in het Privacy statement KBO-PCOB.
Deze verwijzing naar het Privacy statement is opgenomen op het
aanmeldformulier voor nieuwe leden.
KBO-PCOB gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, hoe we dat
doen kunt u nalezen in het privacy statement.
Deze kunt u downloaden op www.kbo-pcob.nl/avg
VERJAARDAGEN – kroonjaren;
De leden van de werkgroep Well en Wee zijn de 100+-,95-, 90-, 85en 80 –jarigen gaan feliciteren namens de KBO afdeling en bestuur
met een attentie.
De 104-jarige was:

29 juli Mevr. Heldens-Litjens.

Verder werden er nog 14 leden gefeliciteerd met hun kroonjaar.
HUWELIJKSJUBILEA; 40-, 50- en 65 jarig huwelijk.
In 2017 hebben we 6 echtparen gefeliciteerd met hun
huwelijksjubileum en bedacht met een attentie.
Blijven wij even stilstaan bij onze 10 overleden leden in het
afgelopen verenigingsjaar:
Mevr.
Mevr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Mevr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Mevr.

C. Verzijl-Daemen
H. Visser-van den Beuken
W. Daniëls
J. Humphrey
P. Driessen
P. Verheijen-Coppers
H. Frederix
J. Kessels
J. Wijnen
T. Lemberg-Broekmans

96
68
85
76
72
83
77
71
71
66

jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar

Staan we een moment stil bij de leden en oud-leden waarvan we in
het afgelopen jaar afscheid hebben moeten nemen.
Onze gedachten gaan uit naar hun dierbaren/nabestaanden en
wensen alle betrokkenen heel veel sterkte en kracht toe in deze
moeilijke periode.
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OVERZICHT EN VERSLAGEN ACTIVITEITEN IN 2018.
Overzicht Werkgroepen.
Belastingen- Bezorgers Magazine KBO/PCOB- Bowlen- CarnavalDagreis –Excursie- Feestmiddag-Fietsen-Jeu de Boules- KerstvieringKienen- Ouderen Adviseurs- Wandelen en Well en Wee.
Activiteiten werkgroepen;
Deze werkgroep leden hebben weer vele activiteiten georganiseerd.
We hebben 1x een gezamenlijk overleg gehad in De Buun, waarbij
alle werkgroep leden, “Magazine” bezorgers en het bestuur werden
uitgenodigd.
BEZORGERS MAGAZINE KBO/PCOB; Maandelijks zorgen 11 leden voor
de distributie en verspreiding van het magazine, nieuwsbrief, folders
etc. bij alle leden.
BOWLEN; Er gaan regelmatig op de woensdagmiddag enkele senioren
bowlen. Meer informatie nodig? Bel dan Mia Kessels tel.501986
CARNAVALSMIDDAG; Op 9 februari heeft er een gezellige
carnavalsmiddag plaatsgevonden met als hoogtepunt het uitkomen
van een KBO Prins Rinus met zijn Adjudant Hubert.
Samen met Prins Maarten 1 en zijn gevolg was er veel gezelligheid en
de nodige polonaises. Er was een spectaculaire dans door de mini’s,
jeugdprins Tjeu blies op zijn bariton mooie klanken en “Toeën” liet
met zijn kolderieke humor de lachspieren optimaal werken.
De gezellige middag werd afgesloten met frites/snacks.
DAGREIS; In samenwerking met KBO Siebengewald heeft deze
plaatsgevonden op 11 juli. Met de bus vertrok men richting Duitsland
naar Schloss Pfaffendorf waarna vertrek voor een anderhalf uur
durende rondleiding bij de Bruinkoolwinning in Bergheim.
Lunch was op de Vaalserberg waarna de Militaire begraafplaats in
Margaten werd bezocht. In Horn kon men nog in het interessante
Museum “Terug in de tijd” rondlopen. De laatste stop was in
Grathem voor het heerlijke diner.
ETENTJE GILDE OPLEIDING; Dit heeft plaatsgevonden op 15
november. Er waren 20 deelnemers. We kunnen dit jaar terugkijken
op een fantastisch diner. Zeer zeker voor herhaling vatbaar.
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EXCURSIES:
-Onder een stralende zon vertrokken op 30 mei 23 personen op de
fiets naar Flughafen Niederrhein. Onder leiding van een zeer
enthousiaste reisleider is een 10km lange fietstocht gemaakt met
stopplaatsen bij de startbaan, een bunker en een wachttoren.
In de aankomsthal stond koffie en vlaai klaar. Daarna kon het
gezelschap nog het interessante Royal Air Force museum bezoeken.
Een zeer geslaagde middag.
-5 september vond de huifkartocht langs “Mooder Maas” plaats.
Vooraf was er in de Buun enige uitleg, waarna de 3 uur durende
tocht van start ging. Een erg interessante en duidelijke rondleiding.
Vanwege de grote animo heeft deze excursie nogmaals
plaatsgevonden op 19 sept.
FEESTMIDDAG: Dit jaar vond deze weer plaats op 12 oktober.
Een enthousiaste nieuwe werkgroep had een mooi programma
gerealiseerd: “De KBO taartentroffee”. Er werd door 9 deelnemers
een diversiteit aan taarten gebakken, die door een gediplomeerde
jury beoordeeld werden. Winnaar werd Henk Dolders. Daarna mocht
er door de aanwezigen geproefd worden. Dj Marc zorgde voor
sfeervolle muziek. Een goochelaar liet een ieder genieten van zijn
verrassende en kolderieke kunsten. Afgesloten werd met een
frites/snack buffet. Een geslaagde, gezellige middag.
INTERNATIONALE DAG VAN OUDEREN;
Afgelopen jaar is deze dag gevierd in de “Pruuver” in Afferden.
Deze middag is door ruim 160 senioren uit de Gemeente bezocht die
hebben genoten van “de One Woman Band Natasja”.
JEU DE BOULES; Elke dinsdagochtend is er een mogelijkheid om
jeu-de boules bij de Buun te spelen. Dit zowel in de zomer als in de
winter. Inlichtingen bij Toon van Vegchel tel.501755
KERSTVIERING; Deze werd 14 dec. gestart met een viering in de
Buun, voorgegaan door ZEH Pastoor, met mooie zang van het
vrouwenkoor olv. Mia Ummenthum.
Er werden mooie, toepasselijke gedichten voorgedragen.
Na de viering was er een kerstkoffietafel. Als gevolg van het
onvoorzien afzeggen van een koor uit Ysselsteijn, werd door de
werkgroep last minute nog een invulling gevonden in het zangkoor
Challenge onder de enthousiaste leiding van Elian Huibers. Er werden
mooie liederen gezongen, die de sfeer nog extra benadrukten.
Het was voor de aanwezige ouderen een onvergetelijke middag en
men hoorde dan ook veel woorden van dankbaarheid.
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KIENEN; Dit jaar zijn er 5 kien middagen geweest.
Gemiddeld aantal deelnemers is 35.
MUSEUM PLUS BUS; Met 33 personen vertrok de bus op 14 juni naar
het Brabants Museum in Den Bosch. Doordat het gezelschap te vroeg
was voor het museum, zijn ze nog de St. Janskathedraal gaan
bezichtigen.
Bij het museum werden 3 groepen gevormd, die individuele
rondleidingen kregen. Er werd een eenvoudige lunch genuttigd
waarna men nog zelf rond kon wandelen. Om 17.00u was het
gezelschap weer terug in Well. Het was een zeer geslaagde dag.
ONTBIJT EN FIETSEN;
Op 4 juli hebben ongeveer 50 pers. deelgenomen aan een ontbijt bij
De Grote Waay.
Stefan had een heerlijk en uitgebreid ontbijt klaar staan waar de
aanwezigen goed van hebben genoten. Zeker voor herhaling vatbaar.
Na het ontbijt hebben 30 pers. nog een mooie fietstocht gemaakt
wat ook een succes was.
RABO CLUBKASCAMPAGNE; De Rabo clubkascampagne was
vervroegd en begon dit jaar vanaf 8 mei.
Dankzij uw stem hebben we het mooie resultaat van € 407,71
ontvangen. Nogmaals hartelijk dank aan onze leden.
THEMAMIDDAGEN;
-4 april werd een middag door Rabomedewerkers verzorgd omtrent
veilig internetbankieren.
Later die middag hebben we nog kennis kunnen maken met Dhr. F
Coumans, de nieuwe wijkagent.
-17 oktober was een middag over Dementie. Gastspreekster Lisette
Dickhoff vertelde boeiend over haar ervaringen.
WANDELEN EN FIETSEN; Elke tweede donderdag van de maand
zijn we gaan fietsen of wandelen. Dit onder begeleiding van Jan
Wolters, die weer erg mooie routes had uitgezet.
Het zijn steeds weer zeer gezellige middagen met gemiddeld 20 tot
25 deelnemers.
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WERKGROEP WELL EN WEE;
Inmiddels een zeer actieve werkgroep met 13 leden.
Deze vrijwilligers zetten zich in voor alle KBO leden afd. Well.
Ze komen u feliciteren voor uw verjaardag ( kroonjaren), uw
huwelijksjubileum maar komen ook op huisbezoek bij leden die
langdurig ziek zijn of die door allerlei omstandigheden minder
contacten hebben.
Alle attenties/cadeaus en kaarten worden door Annie Welbers
verzorgd. Veel dank hiervoor.
De ervaring leert dat vele leden deze bezoekjes zeer op prijs stellen.
De verjaardagen zijn bij ons bekend maar indien u het op prijs stelt
dat wij u bezoeken bij ziekte/eenzaamheid of komen feliciteren bij
uw huwelijksjubileum, dan is het noodzakelijk dat u het ons laat
weten!
Ons motto;
Om te voorkomen dat we u niet vergeten is het noodzakelijk dat
we het weten!!
Contactpersoon; Nellie Wolters: tel. 502266 of mail;
janelwolters@home.nl
Door leden van de werkgroep Well en Wee zijn dit jaar 9
kerstattenties uitgereikt aan leden die ernstig ziek zijn.
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SLOTWOORD:
In dit jaarverslag heeft U kunnen lezen welke activiteiten de leden
van de werkgroepen en het bestuur voor U hebben georganiseerd.
Wij hopen dat er voor iedereen wel iets interessants of leuks bij was.
Ook in het afgelopen jaar was ledenwerving en met name het boeien
en binden van de jonge senior onze grootste uitdaging.
Onze vereniging heeft de intentie om gestaag te groeien en richt zich
op alle senioren in Well.
Jongere, vitale senioren en oudere, vaak meer kwetsbare senioren.
KBO afd. Well wil deze groepen met elkaar in contact brengen en
ervoor zorgen dat ze voor elkaar van betekenis zijn.
Wij proberen ieder jaar leerzame en tevens interessante
themamiddagen te organiseren wat niet altijd meevalt.
Als u suggesties heeft zijn deze zeer welkom.
Heeft u een onderwerp dat moet worden besproken tijdens een
bestuursvergadering, laat het dan tijdig weten.
Rest ons nog te zeggen dat wij hopen dat er zich in 2019 alle actieve
vrijwilligers blijven en zich ook nieuwe vrijwilligers melden zodat we
onze activiteiten/ontmoetingen in het nieuwe jaar kunnen behouden
en uitbreiden.
Laten we hopen dat de vereniging het komende jaar blijft groeien en
dat we samen werken aan een samenleving, waarin alle generaties
even belangrijk zijn, elkaar respecteren en oog hebben voor elkaar.
Senioren van nu; meer dan de moeite waard
Vertaal KBO in Kom Bij Ons!!!

Well, 31 december 2018
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