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1.Inleiding  

Voor u ligt het jaarverslag van de KBO afdeling Haarlemmermeer 

over het jaar 2017, met daarbij een verantwoording van de 

financiële middelen.  

Het verenigingsjaar 2017 werd afgesloten met een 

ledenvergadering gehouden op 29 november in het Event 

partycentrum Fokker in Hoofddorp. Tijdens deze vergadering 

hebben we afscheid genomen van de voorzitter Johan Naron. 

Tevens van Vincent van Rhoon, de ledenadministrateur, van wie de 

daar zijn 2e termijn was verlopen.    

 

2. Samenstelling van het bestuur per 1 januari 2017 

Het bestuur bestond op 1 januari 2017 uit de volgende personen: 

Voorzitter;                                         Johan Naron,                                                                                                                                

Penningmeester;                                 Stef Rijke                                                                               

Secretaris                                          Peter Numan                     

Ledenadministratie;                            Vincent van Rhoon                              

Welzijn                                               Els van Dongen-Caarls                                                                 

PR en Communicatie   Martin van Beek 

 

3. PR en Communicatie   

De commissie PR en Communicatie houdt zich bezig met alle 

communicatie binnen de vereniging en naar buiten de KBO 

Haarlemmermeer. 

De commissie bestond op 1-1- 2017 uit de webmaster tevens 

voorzitter; Martin van Beek, redacteur Wim Dijksterhuis en 

Herman Broek als lid. In de loop van het jaar heeft Wim 

Dijksterhuis moeten stoppen i.v.m. zijn gezondheid. Stef Rijke 

heeft de redactie tijdelijk waargenomen. Eind van het jaar heeft 

Lida Schutte Caarls zich bereid gevonden om de redactie op zich 

te nemen.  

De commissie verzorgt de website. Zorgt dat het verenigingblad 

wordt gedrukt en verspreid gelijk met KBO-PCOB magazine. Ook 

verzorgt zij het aanmaken van folders en brochures.      
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4. Ledenadministratie   

 Ledenbestand 

Op 01-01-2017  stond het aantal leden op 750  

48 nieuwe leden hebben we verwelkomt 

17 leden hebben hun lidmaatschap opgezegd 

17 leden zijn helaas overleden 

7 leden zijn verhuisd 

1 lid is geroyeerd            

Op  31-12-2017 hebben we 756 leden  

 

      5 Bestuursmutatie. 

 De huidige voorzitter had in het verleden aangegeven dat hij voor 4 

jaar plaats zou nemen in het bestuur en dat moment is nu gekomen. 

Ook de ledenadministrateur zou eind dit jaar stoppen daar hij er 

dan 2 termijnen op heeft zitten. Naarstig is het bestuur op zoek 

gegaan naar 2 nieuwe leden voor het bestuur. De voorzitter heeft 

hierover veel geschreven in Meer Nieuws en ook op de website. In 

de afgelopen najaarsvergadering van 29 november 2017  heeft het 

bestuur gelukkig  2 nieuwe bestuursleden aan u kunnen voorstellen 

t.w. mevrouw Jeannine van Goethem als voorzitter en de heer Lo 

Gillis de nieuwe  ledenadministrateur.   

    6. externe contacten.  

                                

b.  

• KBO- Noord- Holland    

   Informatiemarkt die gehouden werd samen met de gemeente 

Haarlemmermeer, Stichting Meer voor elkaar en de Stichting 

seniorenraad Haarlemmermeer.(Voorheen de 55 plus beurs)                                                        

Deze markten vonden plaats in Hoofddorp, Nieuw  Vennep  en 

Badhoevedorp                                                                                                        
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• Steungroep Stichting Seniorenraad Haarlemmermeer     

• Regioafdelingen; Amstelland-Meerlanden;    

 

7 Activiteiten van de KBO Haarlemmermeer  

a. Commissie Welzijn 

* Bezoek aan KBOleden  

Vanwege haar ziekte heeft Els van Dongen het werk als 

ouderenadviseur tijdelijk neergelegd. Zij heeft in 2017 geen KBO 

leden bezocht. 

Het valt op dat in 2017 maar weinig overleden leden een partner 

nalieten. Juanita Boon heeft deze nabestaanden gebeld en een 

enige van hen stelden prijs op bezoek.  

 

* Samen in gesprek (parochiehuis Hoofddorp) 

De kerngroep bestond uit Coby Bergsma, Leo Mesman en Els van 

Dongen; Erna de Bree en Corrie van Dongen zorgden voor koffie en 

thee. 

Er zijn negen themabijeenkomsten geweest: 

Jan.  crematie van de schoonmoeder van Johan Naron 

Febr. over de Russisch orthodoxe kerk in Amsterdam 

Mrt over de K van katholiek en de C van christelijk 

Apr. over duurzaam en bewust leven, vergroening van kerken 

Mei afsluiting van het seizoen met zang en dans 

Okt. over de mysticus Hildegard van Bingen 

Nov. bezoek aan werkcentrum de Lichtkring 

Dec. kan er sprake zijn van voltooid leven? 

De middagen werden als interessant en gezellig ervaren. Op bijna 

alle bijeenkomsten waren meer dan 20 mensen aanwezig, waarvan 

een klein deel vaste bezoekers en de anderen geïnteresseerd in 

het thema van de betreffende bijeenkomst.  
 

 

• Op verhaal komen (de Herberg, Nieuw Vennep) 
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Er zijn vier ontmoetingsbijeenkomsten voor nabestaanden 

geweest. Deze werden geleid door Riek Lansdaal, Joke 

Schreurs en Ineke Eggenhuizen. De belangstelling loopt terug, 

daarom beraadt de  werkgroep zich over een andere vorm. 

                      

      h. Belastingservice                                                                                                                   

      Door onze belasting invulhulpen Theo en Piet van de Coevering,   

Piet van Vliet en coördinator Ton van Puyfelik werd in het 

voorjaar van 2016 weer veel werk verzet. Een groot aantal van 

onze leden heeft een beroep op hen gedaan bij het invullen van de 

belastingaangifte.   

 

i. De evenementencommissie  

De evenementencommissie bestaande uit Piet van de Coevering; 

voorzitter , Jaap Slijkerman Bep Everaardt,  Ina Podt, Suus 

Reijers, Ydi Langenberg en Wim Dijksterhuis als redacteur, kwam 

in 2017 een aantal malen bij elkaar. Door deze commissie zijn ook 

het afgelopen jaar weer veel plannen uitgevoerd en uitjes 

georganiseerd. 

Tijdens de najaarsvergadering van zou Jaap Slijkerman de 

voorzittershamer overnemen maar i.v.m. ziekte neemt Piet van de 

Coevering het tijdelijk waar.  

 

Een samenvatting wat de Evenementencommissie U heeft 

aangeboden in 2017. 

• 13 januari zijn we naar de Hermitage in Amsterdam geweest.                                    

• 24 februari was er een heerlijke snertmiddag in de Burcht.                                       

• 16 maart zijn we met de bus naar "De Soldaat Van Oranje" 

geweest.                                                                                                              

• 21 maart zijn we een rondje Noord Holland gegaan. Tevens een 

bezoek aan de tingieterij.                                                                                                                              

• 24 maart een wandeling gemaakt in het Landgoed van het Oude 

Slot in Heemstede                                                                                                                                 

• 6 april naar het weegschaalmuseum in Naarden.                                                           
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• 21 april naar het Frans Halsmuseum in Haarlem.                                                                            

• 30 mei met de bus naar het Eisinga Planetarium in Franeker 

• Van 29 mei t/m 2 juni Midweek Valkenburg,waar we een 

heerlijke Midweek hebben beleefd.                                                                                                                        

• 8 juni met de MuseumPLUSbus naar het Haags Gemeente 

Museum.                                                                                             

• 9 juni naar Arboretum in Rotterdam.                                                                      

Vanaf 11 juli waren er 3 dagtochten naar Terschelling.                                                    

• 21 september met een volle bus naar Future land, oftewel de 2e 

maasvlakte, 's morgens naar de van Noppen chocolaterie.                                                                        

• 20 oktober naar de Russisch Orthodoxe Kerk in Amsterdam.  

• 9 november naar de st Bavo kathedraal in Haarlem  

• 16 december naar de Kerstmarkt 

 

     7A.De binnen activiteiten.                        

Elke dinsdagmiddag wordt er klaverjas en of rummikub gespeeld 

in de serre van de  Burcht aan de Aletta Jacobsdreef 150 in 

Hoofddorp. Op de maandagmiddag wordt er bridge gespeeld.      

De aanvang van de activiteiten is 13.30 uur en eindigt rond 16.30 

uur. Van de deelnemers wordt een kleine bijdrage per middag 

gevraagd, maar deze is in principe niet hoger dan € 1,00 per 

persoon.  

Hoort dit in een jaarverslag?   

                                                                                             

7B.Overige in 2017 georganiseerde evenementen: 

In februari werd er in de serre van De Burcht door het “Snert 

team” bestaande uit Elly, To, Mieke en Lida, een gezellige “snert” 

middag georganiseerd. Er was koffie, thee, erwtensoep en 

broodjes. 

 

8. Onze medewerkers achter de schermen  

 Het bestuur wil op deze plaats alle vrijwilligers hartelijk danken 

voor al het werk wat zij hebben verzet in 2017. Vooral ook de 
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bezorgers van ons nieuwsblad Meer Nieuws en het KBO-PCOB 

magazine, voorheen Nestor, die in weer en wind hun rode doen                                  

. De vrijwilligersmiddag is dit jaar niet doorgegaan maar door 

geschoven naar het voorjaar van 2018.  

 


