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1.Inleiding  

Voor u ligt het jaarverslag van de KBO afdeling Haarlemmermeer 

over het jaar 2018, met daarbij een verantwoording van de 

financiële middelen.  

Het verenigingsjaar 2018  is niet gelopen zoals we hadden gewild.  

Een paar maanden na haar aantreden als voorzitster moest 

Jeannine van Goethem al weer stoppen i.v.m. privé omstandigheden. 

Het bestuur vroeg zich af: Hoe gaan we nu verder. 

 

2. Samenstelling van het bestuur per 1 januari 2018 

Het bestuur bestond op 1 januari   de volgende personen:  

Voorzitter;                                         Jeannine van Goethem                                                                                                                                 

Penningmeester;                                 Stef Rijke                                                                               

Secretaris;                                         Peter Numan                     

Ledenadministratie;                            Lo Gilles                              

Welzijn;                                              Els van Dongen-Caarls                                                                 

PR en Communicatie;   Martin van Beek 

 

     3 Bestuur. 

 Door het stoppen van Jeannine van Goethem heeft Els van Dongen-

Caarls het voorzitterschap ad interim op zich genomen. Het bestuur 

heeft getracht om alles zo goed mogelijk te laten verlopen.  Er is 

veel werk verzet om de structuurwijziging van KBO Noord Holland en 

KBO Haarlemmermeer goed te laten verlopen. We hebben 

activiteiten ondernomen om een voorzitter te vinden. In september 

is er een brief over dit onderwerp uitgegaan naar alle leden tussen 

de 60 en 75 jaar. In oktober hebben we een interview gehad met het 

Witte Weekblad / HCNieuws. Het interview met foto is op 29 

november geplaatst. Het bestuur heeft het initiatief genomen om 

samen met de andere ouderenbonden een debat te houden naar 

aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen in november. Dit debat 

is een succes geworden.  

 

 



 

Rooster van aftreden  

Bestuurslid Functie 1e termijn loopt af 2e termijn loopt af 

vacant Voorzitter     

Peter Numan Secretaris 1-1-2021 1-1-2025 

Stef Rijke Penningmeester 1-1-2017 1-1-2021 

Martin van Beek Bestuurslid 1-1-2021 1-1-2025 

Lo Gilles  Ledenadministratie 1-1-2022 1-1-2026 

Els van Dongen-Caarls Bestuurslid 1-1-2017 1-1-2021 

      

    
3a Vergaderingen.  

Het bestuur heeft in 2018 zeven maal vergaderd.  
 

3b. Externe contacten 

KBO- Noord- Holland   

Informatiemarkt die gehouden werd samen met de gemeente 

Haarlemmermeer , Stichting Meer voor elkaar en de Stichting 

Seniorenraad Haarlemmermeer Deze markten vonden plaats in 

Hoofddorp, Nieuw Vennep en Badhoevedorp.                                                                                                                                                               

Gemeente Haarlemmermeer met wethouder Steffens 

Steungroep Stichting Seniorenraad Haarlemmermeer     

Regioafdeling; Amstelland-Meerlanden 
 

4 PR en Communicatie   

De commissie PR en Communicatie houdt zich bezig met 

communicatie, zowel binnen de vereniging als naar buiten. 

Tot de taken van de commissie behoren o.a. opmaak van MeerNieuws, 

aanmaken van nieuwsbrieven en bijhouden van de website. 

De commissie bestond op 1 januari 2018 uit voorzitter tevens 

webmaster Martin van Beek, redacteur nieuwsbrieven Wim 

Dijksterhuis en MeerNieuws-redacteur Lida Schutte- Caarls.  

    

 

 



 

   5 Ledenadministratie   

 Ledenbestand 

Op 01-01-2018  stond het aantal leden op 753.  

23 nieuwe leden hebben we verwelkomd. 

30 leden hebben hun lidmaatschap opgezegd. 

24 leden zijn helaas overleden. 

3   leden zijn verhuisd. 

4 leden zijn van de ledenlijst afgevoerd.             

Op  31-12-2018 hadden we 756 leden. 

Het ledenbestand per kern is als volgt. 

       

aantal leden per kern   

woonkern aantal leden woonkern 
aantal 
leden 

Aalsmeerderbrug 2 Lisse 1 

Abbens 2 Lisserbroek 4 

Badhoevedorp 50 Lijnden 1 

Beinsdorp 2 Nieuw Vennep 70 

Cruqius 10 Rijsenhout 7 

Halfweg 14 Vijfhuizen 56 

Heemstede 1 Weteringbrug 1 

Hoofddorp 474 Zwanenburg 20 

 

Wij gaan zorgvuldig om met uw privacy!               

 Het privacy protocol van KB0Haarlemmermeer kunt u downloaden 

van onze website www.kbo-haarlemmermeer.nl  

Deze informatie kunt u ook vragen bij onze ledenadministrateur, Lo 

Gilles. Tel. 023 5640959 of e-mail:  

ledenadministratie@kbo-haarlemmermeer.nl 

 

 

 

http://www.kbo-haarlemmermeer.nl/
mailto:ledenadministratie@kbo


 

6 Commissie Welzijn   

a. Gelukkig is Els van Dongen-Caarls weer hersteld en was zij weer 

actief als ouderenadviseur en cliëntondersteuner. 

 b.  Bezoek aan KBO leden. 

In het najaar heeft de bezoekgroep een herstart gemaakt. Naast 

partners van overleden leden worden (kwetsbare) leden bezocht 

die daar prijs op stellen. 

 

     6a Samen in gesprek 

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

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

en thee en het klaarzetten van tafels en stoelen. De inleiders 

maken steeds meer gebruik van Beelden. Kees van Dongen bedient 

de apparatuur. 

Er zijn tien themabijeenkomsten geweest: 

-   Beginnende Dementie 

- Straatkinderen in Rwanda 

- Wat motiveert jou en van waaruit leef jij 

- Over planten en bomen in de Bijbelse tuin 

- Zoek tocht naar onze voorouders 

- Opname van dementerenden in een zorgcentrum 

- We kijken naar de film The lady in the van?? 

- Wat gebeurt er allemaal tijdens de opname op de       

psychogeriatrische afdeling van de Meerstede 

- Het verhaal achter straatnamen van de Haarlemmermeer 

- Pastor Rob Mascini neemt ons mee naar oude afbeeldingen in 

Rome, die ons vertellen over advent en kerst 

 

 h. Belastingservice                                                                                                                   

Door onze belasting invulhulpen A. Roos, P. van Vliet A. Boon en  

L Gillis werd in het voorjaar van 2018 weer veel werk verzet. Een 

aantal van onze leden heeft een beroep op hen gedaan bij het 

invullen van de belastingaangifte. Voor aanvraag kunt u terecht op 

e-mailadres belastingadvies@kbo-haarlemmermeer.nl 



 

7 De evenementencommissie  

De evenementencommissie bestond: uit Piet van de Coevering; 

plaatsvervangend voorzitter , Jaap Slijkerman, Bep Everaardt,  Ina 

Podt,  Ydi Langenberg en Wim Dijksterhuis als redacteur, kwam in 

2018 een aantal malen bij elkaar. Maar helaas is in oktober Jaap 

Slijkerman overleden. In de loop van het jaar is de commissie 

uitgebreid met: Juanita Boon, Pieter Pels en Frans Hessels.                                                                                    

Door de commissie zijn ook het afgelopen jaar weer veel plannen 

uitgevoerd en uitjes georganiseerd. 

 

Een samenvatting van wat de Evenementencommissie U heeft 

aangeboden in 2018. 

•  Bezoek aan de Hermitage in Amsterdam.                                     

•  Er was een heerlijke snertmiddag in de Burcht.                                       

•  Bezoek aan de Yakultfabriek met daarna een rondrit in de 

Oostvaardersplassen.                                                                                                              

• Dagtocht naar het Diamantmuseum te Amsterdam. 

• Bloembollentocht naar Kleurrijk Julianadorp.                                                                                                                              

• Cultuur snuiven in Amsterdam  

• Dagtocht naar de Havendagen in Tholen                                                                                                                                 

•  Bezoek aan het Tropenmuseum.                                                           

•  Rondvaart rond Aalsmeer.                                                                            

• Midweek Wolvega van 4 t/ 8 juni  

• Bezoek aan het museumdorp Schokland. Is niet doorgegaan 

vanwege extreme hitte. 

• Dagtocht naar de Loonse en Drunense Duinen.                                                                                                                        

Met de Bosmobiel door het Amsterdamse Bos.                                                                                             

• Bezoek museum Planetarium te Ridderkerk.                                                                       

Bezoek aan Historisch Amersfoort.                                                    

• Ervaar de raad. 

• Met de trein naar Bezoekerscentrum De Nederlandse Bank.. 

• Amsterdam Light Festival.  

  



 

• Bezoek aan het Binnenhof, Ridderzaal en het gebouw van de 

tweede kamer in Den Haag.  

• Dagtocht naar de Kerstmarkt in Osnabruck.  

• Bezoek Kerststallententoonstelling  in de Hofkerk te Amsterdam. 

• Kerstconcert Spaarne Gasthuis. 

• In Cinemeerse: Rigoletto rechtstreeks vanuit London Opera 

House. 

• Carmen opera van Bizet. 

• Macbeth. 

• The Royal Ballet met Zwanenmeer. 

• Ballet, The Winter’s tale 

• Amsterdam Light Festival.  

  

   7A.De binnenactiviteiten.                       

Elke dinsdagmiddag wordt er klaverjas en rummikub gespeeld in de 

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

Op de maandagmiddag wordt er bridge gespeeld.      . Van de 

deelnemers wordt een kleine bijdrage per middag gevraagd. Elke 3e 

donderdag van de maand breien we, voor Childslife, in het 

parochiehuis van de Joannes de Doperkerk kleren en speelgoed 

voor kinderen die in extreme armoede leven    

                                                                                             

7B.Overige in 2018 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 

“snertmiddag” georganiseerd. Er was koffie, thee, erwtensoep en 

broodjes. 

 

 

 

 

 

 



 

8. Onze medewerkers achter de schermen  

 Het bestuur wil op ook dit jaar op deze plaats alle vrijwilligers 

hartelijk danken voor al het werk wat zij hebben verzet in 2018. 

Vooral ook de bezorgers van ons nieuwsblad Meer Nieuws en het 

KBO-PCOB magazine, die in weer en wind hun route doen.                                  

 

De vrijwilligersmiddag van 11 april werd opgevrolijkt met de 

eenakter ”Een lichte lunch”  

 

Aan al onze fantastische vrijwilligers: BEDANKT  

 

 

 



     KBO afdeling Haarlemmermeer 

Ontvangsten: Jaar 2018 
 

Contributie:  ( € 19.002,--) 
Werkelijke ontvangsten wijken € 102,-- af van begroting. 
Het resultaat van nieuwe leden t.o.v. opzeggingen was iets hoger dan 
verwacht. 
 

Donaties & Giften:  (€ 773,--) 
Dit bedrag hoger dan de begroting. Dit komt doordat we een gift van € 698,-- 
van de Rabobank i.v.m. de Bloeiende Ledenbank Aktie hebben ontvangen. 
Mede door uw stemmen is dit tot stand gekomen. 
 

Advertenties:  (€ 1.400,--) 
Er hebben zich twee nieuwe adverteerders aangemeld, hierdoor wijkt het € 
300,-- af van begroting 
 

Bijdragen van leden voor excursies en midweek  (€ 19.955,--) 
I.v.m. minderdeelnemers wijkt het aanzienlijk af van de begroting. 
 

Rente: (€ 42,--) 
Rente op spaarrekening wijkt iets af van de begroting vanwege dalende 
rente. 
 

Overige baten:  (€ 657,--) 
Een provisie van € 160,-- Zorg en Zekerheid vanwege nieuwe leden die bij 
hen verzekerd zijn Tevens een bedrag van € 367,-- terug storting van KBO NH 
t.b.v. voorschot notariële akte. En overname van een printer.  
 
Subsidies:  (€ 2119,--) 
De gemeente Haarlemmermeer heeft voor dit jaar een wat lagere subsidie 
bepaald. 
 

Uit reserveringen PR, communicatie & ledenwerving (€ 590,--) 
Uitgaven voor o.a. drukwerk van folders en het werven van een nieuwe 
voorzitter.  



 

 
 

 
Uitgaven: jaar 2018 

 

Gebruik kosten “De Burcht” en overige ruimtes (€ 2284,--) 
Deze kosten hebben betrekking op de huur van De Burcht voor Klaverjassen, 
Rummikub en Bridge. Tevens is in dit bedrag meegenomen de huur van 
andere ruimtes voor vergaderingen en overige evenementen. 
De werkelijke kosten zijn € 2.714,-- verminderd met een eigenbijdrage van de 
Klaverjas, Rummikub en Bridge clubs á € 430,-- 
 

Kosten vergaderingen (€  1.973,--) 
Deze kosten hebben hoofdzakelijk betrekking op de gehouden 
ledenvergaderingen. Hoger dan de begroting van € 1.300,-- , i.v.m. de 
uitgestelde  vrijwilligersmiddag van 2017. 
 

Drukkosten MeerNieuws (€ 3218,--) 
De kosten zijn iets lager dan begroot.  
 

Reis en bezorgkosten (€ 761,--) 
Dit bedrag is voor het bezorgen van ons blad MeerNieuws en KBO-PCOB 
Magazine in de buitengebieden. Ook hierin zijn de reiskosten voor het 
bijwonen van vergaderingen elders in de regio. 
De kosten zijn € 240,-- lager dan begroot, dit komt mede door het bijwonen 
van minder externe vergaderingen. 
 

 

Administratie en bestuurskosten  (€ 898,--) 
Vrijwel gelijk aan de begroting. 
 



 
 
 
 
 
Advertentiekosten  ( €  350,--) 
Dit jaar hebben we advertentie geplaatst in de parochiebladen van parochies 
O.L.V.  Onbevlekte Ontvangenis in Nieuw Vennep, H. Joannes de Doper in 
Hoofddorp en H. Engelbewaarder in Badhoevedorp. Dit is hoger dan begroot, 
omdat we nu van de kerken een rekening hebben ontvangen.   
 
Bijdrage KBO NH en Unie KBO (€ 11.620,--) 
Dit bedrag is gelijk aan de begroting. 
 

Uitgaven voor excursies en evenementen (€ 21.388,--) 
Het grootste deel van dit bedrag is voor de midweek. Het overige deel is voor 
excursies.  
Ook is hierin een voorschot voor de Evenementen commissie a  
€ 500,-- en voor de klaverjas - rummikubclub en de Bridgeclub elk  
€ 100,-- voor aanschaf materialen. 
 

Verjaardag post ( € 651,--) 
Iets lager uitgevallen dan de begroting.  
 
PR, communicatie & ledenwerving (€ 590,--) 
Lager dan wat er nog over was van de reservering in 2017.  
De PR & communicatie is samengevoegd met de ledenwerving, omdat 
bepaald drukwerk voor beide doeleinden wordt gebruikt en er soms moeilijk 
een splitsing tussen beide groepen te maken is. 
Nu is er nog een reserve van € 5,-- Dit gaan we voor 2019 weer aanvullen met 
een bedrag van € 227,-- het positieve saldo van dit jaar 
 

Representatiekosten  ( € 89,--) 
Dit zijn kosten o.a. voor attenties in de vorm van een boeketje bloemen of 
een cadeaubon. 
 

 



 
 
 
 
 
Overige uitgaven  ( € 489,--) 
Deze kosten betreffen de jaarlijkse bankkosten, de auto inzittende 
verzekering van de Unie KBO. Inclusief kosten notariële akte en kosten voor 
registratie kamer van koophandel, beide bedragen zijn door KBO NH vergoed. 
Zie hiervoor overige baten 
 

Voordeligsaldo  ( €  227,--)  
Het positief saldo over 2018, dat hoger is dan begroot. 
Het bestuur stelt voor om dit bedrag in z’n geheel toe te voegen aan 
reservering PR, communicatie en ledenwerving. 
 
 

 
 
 
 

Toelichting Balans per 31-12-2018 
 

De posten zoals deze vermeld zijn in de jaarrekening 2018, zijn verwerkt in de 
balansgegevens per 31-12-2018. Hier ziet u naast elkaar de stand per 31-12-
2017 en 31-12-2018, waaruit blijkt een resultaat van € 227,--. Zoals eerder 
vermeld wil het bestuur dit toevoegen aan de reservering voor PR en 
Communicatie en Ledenwerving. Na goedkeuring van de jaarrekening zal de 
Algemene Reserve € 12.059,-- bedragen en de bestemmingsreserve bedraagt 
€ 3.000,-- hetgeen het maximum is wat door de Gemeente wordt toegestaan 
i.v.m. onze subsidie.  
Deze bestemmingsreserve zal gebruikt worden voor aanschaf materialen etc. 
zodra wij over een vaste ruimte beschikken en activiteiten die u wenst 
kunnen ontwikkelen. 
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Artikel 1    Verantwoording 

 

1.1    Grondslag 

 

Dit Algemeen Reglement voor de vereniging KBO-Haarlemmermeer bevat aanvullende 

regelingen op de statuten van KBO-Haarlemmermeer zoals deze op negenentwintig oktober 

2018 gepasseerd zijn bij de notaris. 

Krachtens artikel 18 lid 1 van bovengenoemde statuten kunnen er door de algemene 

ledenvergadering één of meer reglementen worden vastgesteld. Een reglement mag geen 

bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of met de statuten. 

 

1.2    Statuten en Reglementen KBO Noord-Holland 

 

Als lid van KBO Noord-Holland, afgekort KBO-NH, dient de vereniging de toepasbare delen 

van de statuten en reglementen van KBO-NH te respecteren. 

 

Artikel 2   Doel - middelen 

 

Zoals vermeld in art. 2 lid 4 van de statuten, dienen de uitgangspunten van de vereniging 

nader te worden uitgewerkt. Hiervoor geldt de volgende tekst: 

 “De vereniging functioneert voor en door senioren. De vereniging zal haar activiteiten 

afstemmen op de belangen en wensen van senioren in het algemeen en haar leden in het 

bijzonder.” 

 

Artikel 3  Bestuur van de KBO vereniging 

 

3.1.    De voorzitter 

 

De voorzitter leidt de vergaderingen van de leden en het bestuur. 

Met de overige leden van het bestuur zorgt hij/zij voor uitvoering van de besluiten van de 

vergaderingen. 

 

3.2.    De secretaris 

 

3.2.1    taken 

 

De secretaris draagt zorg voor: 

-    de uitgaande en ingekomen stukken en maakt hiervan een lijst. Hij/zij doet op iedere  

bestuursvergadering hierover mededelingen; 

-    een passende administratie, maakt van alle vergaderingen een verslag of een 

besluitenlijst en voert de correspondentie; 

-    een duidelijk en overzichtelijk jaarverslag, waarin de activiteiten in het voorbije jaar 

waaruit de stand van zaken in de afdeling blijkt 

 



 

 

3.3    De penningmeester 

 

3.3.1    taken  

 

De penningmeester beheert de geldmiddelen. Hij/zij draagt zorg voor: 

-    de inning van de contributie en de subsidieaanvragen;. 

-    een tijdige betaling van de door KBO-NH vastgestelde contributieafdracht; 

-    een overzichtelijke boekhouding van de inkomsten en uitgaven; 

-    het uitbrengen van een financieel jaarverslag over elk boekjaar, waarbij een 

verklaring  van de kascontrolecommissie is gevoegd; 

-    Tussentijds geeft hij het bestuur inlichtingen over de stand van de financiën. 

 

 

 

Artikel 4    De ledenadministrateur 

 

4.1    Positie 

 

Deze functie kan worden gecombineerd met de functie van secretaris of penningmeester. 

 

4.2    Taken  

 

-    De ledenadministrateur maakt voor zijn/haar taken gebruik van het  via KBO-NH 

geleverde centrale ledenadministratie systeem volgens het daarvoor geldende protocol en 

de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 

-    De ledenadministrateur draagt zorg voor de verstrekking van de KBO passen. 

 

 

Artikel 5    Geldmiddelen 

 

 

De geldmiddelen van de KBO vereniging bestaan uit de contributie van de leden en kunnen 

daarnaast bestaan uit subsidies, giften, donaties en overige baten. 

 

Artikel 6    Contributie 

 

6.1    Hoogte contributie 

 

Het bestuur bepaalt de hoogte van de contributie. Het bestuur bepaalt ook de hoogte van de 

contributie, die verschuldigd is wanneer een persoon in de loop van het kalenderjaar toetreedt 

als lid.  

 

 

 

 



 

 

6.2    Wijze van inning  

 

De contributie wordt geïnd door de vereniging. De wijze van inning van de contributie wordt 

door het bestuur vastgesteld. 

 

6.3    Beëindiging lidmaatschap 

 

Bij beëindiging van het lidmaatschap gedurende het boekjaar heeft geen restitutie 

van contributie plaats. Het bestuur kan afwijken van het bepaalde in dit lid. 

 

 

Artikel 7    Slotbepaling 

 

7.1    Aanvullende bepalingen of aanvullend reglement     

 

Het bestuur kan aanvullende bepalingen in dit reglement opnemen of een aanvullend 

reglement vaststellen. 

 

7.2    Voorwaarden aanvullende bepalingen of aanvullend reglement 

 

De aanvullende bepalingen of het algemeen reglement mogen geen bepalingen 

bevatten in strijd met dit reglement, de statuten van de vereniging of de statuten en  

de reglementen van  KBO-NH. 

 

7.3    Inwerkingtreding 

 

Dit reglement treedt in werking na vaststelling door de algemene ledenvergadering. 

 


