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Van de voorzitter 

Onze KBO Haarlemmermeer dreigt eind van dit jaar 
bestuurlijk in de gevarenzone terecht te komen. Er 
zijn grote zorgen over ons voortbestaan, omdat een 
aantal van onze bestuursleden hebben aangegeven na 
afloop van hun bestuurlijke periode of om andere re-

denen binnenkort dankbaar afscheid van ons te nemen. Dit geldt met 
name voor mijzelf als voorzitter, maar ook voor onze ledenadministra-
teur Vincent van Rhoon. Naast het aftreden van mij als voorzitter en 
het aftreden van Vincent van Rhoon komen ook verschillende activiteiten 
onder druk te staan, met name omdat er te weinig bestuursleden over-
blijven die commissies kunnen aansturen. Daarnaast hebben sommige van 
onze nieuwe bestuursleden aangegeven dat het werk te veel van hen 
vraagt. Elk bestuur is natuurlijk op den duur aan vervanging toe en met 
nieuw bloed in het bestuur krijg je  nieuw elan. Maar dat is helaas bij 
ons in de KBO Haarlemmermeer niet het geval. Al jaren wordt er ge-
bouwd op dezelfde vrijwilligers terwijl er bij herhaalde oproepen zich 
niemand aanmeldt om het stokje over te nemen Onze meest actieve be-
stuursleden, waaronder onze vorige secretaris, zijn al vertrokken en we 
slagen er maar niet in om deze bestuursleden te vervangen. In bijna in 
iedere ‘Meer‘ Nieuws, ons maandelijks nieuwsblad, vragen wij u om u aan 
te melden als kandidaats bestuurslid of als vrijwilliger, want ook bij on-
ze commissies zoals de welzijnscommissie of voor de functie van oude-
ren adviseurs, zoeken we versterking. Helaas heeft het tot op heden nog 
geen enkel resultaat opgeleverd. Er is niemand die zich aanmeldt.  
Door het stoppen met de werkzaamheden als redacteur en opsteller van 
ons blad KBO ‘Meer’ Nieuws komt ook ons informatieblad nog eens in 
gevaar. Daarenboven zijn er ook problemen bij de bezorging van de Nes-
tor en ‘Meer’ Nieuws in sommige wijken. Een oproep voor de bezorging 
in  de wijk Toolenburg vindt u elders in dit blad. Tenslotte is er binnen 
het huidige bestuur van onze KBO helaas de laatste tijd sprake van ziek-
te, waardoor ook niet iedereen voor 100% zijn bijdrage kon leveren. 

Concluderend: Aan het eind van dit jaar zijn er meerdere bestuursleden 
waarvan het mandaat afloopt. Ook binnen de commissies wordt de druk 
gevoeld. Mensen die al jaren lang actief bezig zijn en de ruggengraad 
zijn van bestuur en van de commissies zien hun gezondheid teruglopen. 
Kortom beste leden van de KBO Haarlemmermeer, het lijkt misschien 
een klaagzang, maar het is ons bittere ernst. Meldt u zich a.u.b. aan. Ik 
kan me niet voorstellen dat er geen mensen meer zijn die onze KBO ac-
tief willen  leiden of steunen.  
Ook voor het verzorgen van ons maandblad KBO ‘Meer’ Nieuws vraag ik u 
zich aan te melden, want anders is er binnenkort geen KBO ‘Meer’ 
Nieuws meer, en /of is  er geen evenementen commissie meer en is er 
geen belangenbehartiging meer door het gebrek aan Ouderen adviseurs 
en Belastinginvulhulpen . 

De lente is weer begonnen alles staat in bloei. Laat de KBO Haarlemmer-
meer ook weer bloeien alstublieft. 

Johan Naron  



 

 

Onze KBO heeft een chronisch tekort aan vrijwilligers 
 
Vorige maand kon u op de voorpagina van ons blad KBO “Meer” 
Nieuws lezen dat het huidige bestuur naarstig op zoek is naar 
nieuwe bestuursleden. Er heeft zich nog niemand gemeld!  
Het is cruciaal voor het voortbestaan van onze KBO Haarlemmer-
meer, dat er aanvulling komt van nieuwe bestuursleden en vrijwil-
ligers. Lukt dit NIET voor het einde van dit jaar, dan voorzie ik 
dat de KBO Haarlemmermeer (be)stuurloos wordt.  Het nijpende 
tekort geldt ook voor vrijwilligers die zich bezig houden met al-
lerlei andere taken dan die van het bestuur, zoals de leden van de 
evenementencommissie, ouderen adviseurs, belastinginvulhulpen 
en vrijwilligers die zich bezig houden met informatievoorziening 
aan onze leden en daar ben ik er één van.  
 
Al meer dan 10 jaar verzorg ik het uiterlijk en de opmaak van uw 
KBO “Meer” Nieuws en de Jaarverslagen. Bij elkaar zijn dat al 
meer dan 100 exemplaren + 10  Jaaroverzichten. 
Ik heb dat tot nu toe met veel plezier gedaan en ik hoop dat u er 
ook veel leesplezier aan heeft beleefd. 
 
Naast mijn werkzaamheden voor ons blad en deelname aan de eve-
nementencommissie en de Public Relations & Communicatie com-
missie, ben ik ook nog secretaris van de Stichting Seniorenraad 
Haarlemmermeer.  
Het wordt steeds moeilijker om al deze taken te combineren.  Ik 
ben dan ook van plan om volgend jaar te stoppen met mijn werk-
zaamheden voor ons informatieblad KBO “Meer’ Nieuws. Dit zal 
grote impact hebben op de informatievoorziening van onze vereni-
ging, behalve als zich iemand aandient die mijn taken over zou 
willen overnemen. 
Ik doe daarom een beroep op die leden die de uitdaging aan willen 
om ons blad in het vervolg te gaan maken. 
Kom op beste mensen, laat uw vereniging niet in de steek en meldt 
u zich nu eens echt aan. 
 
 
Wim Dijksterhuis 
Redactie KBO Meer Nieuws 
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Veranderingen  
in het ledenbestand 

 Het bestuur zou het zeer op prijs stellen als u wijzigingen die nuttig zijn 
voor de ledenadministratie zoals een overlijden, een adreswijziging binnen 
of buiten de Haarlemmermeer, EEN NIEUW E-MAIL- ADRES of een OPZEG-
GING van het lidmaatschap tijdig doorgeeft of laat doorgeven aan onze le-
denadministrateur Vincent van Rhoon Adres:Atletiekstraat 53, 2143CA 
Hoofddorp, tel:0235612229  

 of per e-mail ledenadministratie@kbo-haarlemmermeer.nl 

 Opzegging van het lidmaatschap dient te schriftelijk te geschieden vóór 1 
december van het  lopende jaar 

De bus van de SvHN  rijdt ook voor KBO -leden uit  Haarlemmermeer .               De bus 
kan echter alleen blijven rijden met uw steun. 

Elke gift, hoe klein ook, is welkom!  
In Hoofddorp—Zuid (Nieuw Vennep—Rijsenhout—Abbenes—Zwaanhoek) rijdt 

de SvHZ met een eigen Bus van de Stichting Senioren Samen op Weg. Ook 

deze bus is beschikbaar voor KBO leden. 

Bel  voor Nieuw Vennep e.o. 

H’meer zuid: 
0252-689050 

Bel voor Hoofddorp e.o. 
H’meer Noord: 
06-50556783 

 



 

 

 

Voorjaarsvergadering op 24mei 2017 

 
Het bestuur van de KBO Haarlemmermeer nodigt u hierbij van harte uit voor 

de bijeenkomst van de voorjaarsledenvergadering  
op woensdag 24  mei 2017 in de Galazaal van: 

 
Event Centre Fokker 

IJweg 1094 Hoofddorp 
Aanvang 14.00 uur  

De zaal is open vanaf 13.30 uur 
 

Agenda 
 

1. Opening / mededelingen. Afscheid van Jan Kloppenburg; 
2. De K van Katholiek en de C van Christelijk (Overweging door de voor-

zitter); 
3. Vaststellen van de agenda. 
4. In - en uitgaande stukken 
5. Notulen van de Ledenvergadering van 30 november 2016(Opgenomen 

in deze KBO ‘Meer’ Nieuws, nummer 175 van mei 2017. De notulen lig-
gen ook ter inzage voor aanvang van de vergadering) 

6. Financieel verslag 2016;(Balans 31-12-2016 en exploitatie overzicht 2015
-2017) 

7. Verslag van de kascontrole commissie over het jaar 2016. 
8. Begroting 2017 en herziene begroting 2016. (Toelichting door de pen-

ningmeester); 
9. Pauze; 
10. Verkiezing kascontrolecommissie 2017 
11. Jaarverslag 2016  ( Door de secretaris) 
12. Informatie van de evenementencommissie. (Door Piet van de Coeve-

ring) 
13. Presentatie nieuwe website (Door webmaster Martin van Beek) 
14. Toekomst van de  KBO Haarlemmermeer onder druk 
15. Rondvraag 
16. Sluiting 

                                   Wij rekenen op een grote opkomst. 
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Katholieke Bond van Ouderen  

Afdeling Haarlemmermeer  

Dé Belangen Organisatie  

      
     Jaarverslag 2016 
     24 mei 2017 

Financieel verslag 2016 en  
terugblik op 2016 



 

 

1.Inleiding  
 
Voor u ligt het jaarverslag van de KBO afdeling Haarlemmer-
meer over het jaar 2016, waarin een samenvattend overzicht 
zal worden gegeven van de activiteiten van de afdeling gedu-
rende het voorgaande jaar, met daarbij een verantwoording 
van de financiële middelen.  
Het verenigingsjaar 2015 werd afgesloten met een ledenver-
gadering, gehouden in het Event Center Fokker in Hoofddorp. 
Tijdens deze vergadering hebben we afscheid genomen van de 
secretaris Wim Dijksterhuis, omdat zijn 2e termijn als secre-
taris was afgelopen. Helaas was er toen nog geen nieuwe se-
cretaris. De voorzitter deed een dringend beroep op de leden 
om te zorgen dat er een secretaris komt.   
 
2 Samenstelling van het bestuur per 1 januari 2016 
 
Het bestuur bestond op 1 januari 2016 uit de volgende perso-
nen:  
Voorzitter:     Johan Naron,                                                                                                                 
Penningmeester:     Stef Rijke                                                                              
Ledenadministratie:    Vincent van Rhoon                              
Vrijwillige Ouderen Adviseur (OA): Els van Dongen-Caarls                                                                
Wonen en Mobiliteit:    Jan Kloppenburg                                                                                   
Vrijwillige Ouderen Adviseur (OA): Co Wies                                                                                    
 
Helaas hebben we ook afscheid moeten nemen van Co Wies 
i.v.m. zijn overlijden.    

 
3. Communicatie met de leden  
 
Via de Nestor en ons informatieblad KBO ‘Meer’ Nieuws werd 
u maandelijks op de hoogte gehouden van de laatste nieuwtjes! 
Maar ook via de website en sinds de laatste maanden met de 
nieuwsbrief die u via de e-mail ontvangt, werd u regelmatig op 
de hoogte gebracht van items die voor u van belang waren. 
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4. Aantal leden  
   
Helaas hebben we dit jaar 26 leden minder dan het jaar ervoor.  
Op 01-01-2016 stond de teller op 776 leden.  

 38 nieuwe leden konden we dit jaar verwelkomen; 

 28 leden hebben dit jaar hun lidmaatschap opgezegd; 

 5 leden zijn verhuisd naar een andere gemeente; 

 27 leden zijn dit jaar helaas overleden; 

 4 leden zijn geroyeerd. 
 

Op 31 december 2016 hebben we nog maar 750 leden  
 
 
5 Bestuur mutatie. 
Per 1 januari 2016 hadden we niet meer de beschikking over 
een secretaris. Het zittende bestuur heeft toen de honneurs 
waargenomen van de secretaris voor de contacten naar buiten 

het opstellen van de agenda voor de bestuursvergaderingen en 
het maken van de notulen.  
Inmiddels had de voorzitter contact gehad met Peter Numan 
die evt. het secretariaat zou willen overnemen. Tijdens de be-
stuursvergadering van 10 mei en de daarop volgende voorjaars-

ledenvergadering op 11 mei heeft Peter aangegeven dat hij het 
wil gaan proberen.  
Tijdens de najaarsvergadering van 30 november 2016 werd hij 
officieel benoemd als secretaris.  
In die najaarsvergadering werd Stef Rijke voor een tweede 

termijn van 4 jaar herbenoemd als penningmeester.  
Ook bestuurslid Els van Dongen-Caarls werd voor een tweede 
termijn herbenoemd als bestuurslid.  
Op voordracht van het bestuur werd Martin van Beek met alge-
mene stemmen gekozen in het bestuur, met als speciale functie 

van voorzitter van de PR en Communicatie commissie en ten 
slotte stelde Jan Kloppenburg zich niet voor een tweede ter-
mijn herkiesbaar en is vervolgens afgetreden als bestuurslid.  



 

 

6. Vergaderingen en externe contacten. 
a. Het bestuur van de afdeling heeft in 2016 zes maal verga-

derd. 

 
b. Daarnaast werd deelgenomen aan vergaderingen van: 

KBO- Noord- Holland    
de gespreksgroep “Samen in gesprek. “ 
Vergaderingen van de evenementencommissie;     

De Meer voor Elkaar beurs die gehouden werd in Hoofd-
dorp, Nieuw Vennep en Badhoevedorp. (Voorheen was dit 
de 55 plus beurs)  
 

c. Het bestuur onderhield verder externe contacten met:      

De Stichting Seniorenraad Haarlemmermeer, als lid van de  
Steungroep;    
Zorgverzekeraars;   
Regioafdelingen; Amstelland-Meerlanden;  

 

d. Contact met VOA (ouderenadviseur) 
Slechts één keer is de assistentie van onze ouderenadvi-
seur gevraagd bij een keukentafelgesprek. Twee keer 
heeft ze een lid bezocht vanwege een andere vraag/
probleem. Een enkele keer was telefonisch advies vol-

doende. 
 

e. Bezoek aan leden 
Bij een overlijden geeft onze ledenadministrateur Vincent 
van Rhoon, in het geval er nog een partner is, de namen 

van leden die zijn overleden door aan Juanita Boon en Els 
van Dongen. Juanita Boon bezoekt de weduwen/
weduwnaars in Hoofddorp en  Els van Dongen-Caarls die 
daar buiten. In het eerste half jaar heeft een groepje 
vrijwilligers  85plussers bezocht;  

Bij gebrek aan vrijwilligers is dit programma tijdelijk stop 
gezet. 
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f. Samen in Gesprek 
Er zijn weer negen themabijeenkomsten geweest over spi-
rituele, culturele en maatschappelijke onderwerpen  

Deze worden door gemiddeld 20 leden en niet-leden be-
zocht. 
Er zijn een aantal vaste bezoekers en andere komen speci-
aal voor het onderwerp. 
 

g. Redactie KBO ‘Meer Nieuws’                                               
 Het bestuur heeft u in 2016 10 x mogen informeren door 
 middel van ons eigen mededelingenblad, KBO ‘Meer’ Nieuws. 
 Om de kosten daarvan enigszins in de hand te kunnen hou
 den worden nog steeds nieuwe adverteerders gezocht zo

 dat de drukkosten voor een deel uit advertenties kunnen 
 worden bekostigd. 
 

h. Belasting service                                                                                                            
 Door onze belasting invulhulpen Theo en Piet van de Coeve
 ring, 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 Website.                                                                                                                     
 Sinds begin augustus 2009 heeft de KBO afdeling Haarlem
 mermeer ook een eigen website via de website van de 

 KBO Noord Holland. Afgelopen jaar is er hard gewerkt om 
 naar voorbeeld van de KBO Haarlem een ‘eigen’ website te 
 ontwerpen en te bouwen, waarin meer mogelijkheden be-
 schikbaar zijn om informatie uit te wisselen. Eind 2016 was 
 deze website gereed. De website zal in de voorjaarsleden

 vergadering 2017 door de webmaster Martin van Beek wor-
 den geïntroduceerd. De nieuwe website is bereikbaar op 
 www.kbo-haarlemmermeer.nl   



 

 

Onze ‘webmasters’ Martin van Beek, Erna van Batenburg en Wim 
Dijksterhuis hebben de afdelingswebsite inmiddels zodanig op in-
ternet ingericht dat alle nieuwtjes soms eerder op de website 
staan, dan dat deze in KBO ‘Meer’ Nieuws zijn gepubliceerd.    
 

7. De evenementencommissie  

De evenementencommissie bestaande uit voorzitter Piet van de 
Coevering en leden Jaap Slijkerman, Bep Everaardt, Ina Podt, 
Suus Reijers, Ydi Langenberg en Wim Dijksterhuis, kwam in 2016 
een aantal malen bij elkaar. Door deze commissie zijn ook het af-
gelopen jaar weer veel plannen uitgevoerd en uitjes georganiseerd. 

 
7 A. Georganiseerde binnen activiteiten:                      

De binnen activiteiten van de KBO afdeling Haarlemmermeer slaan 
erg  goed aan. Sedert de start op 7 april 2009 vinden steeds meer 
leden hun weg naar de gezellige Serre van De Burcht aan de Alet-
ta Jacobsdreef 150 in Hoofddorp, waar nu elke maandag en dins-
dag activiteiten worden ontplooid, zoals bridgen op maandag en 
klaverjassen, rummikuben op dinsdag.  De aanvang van de activitei-
ten 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   

Verder werd er op 26 februari 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. 

7 B. Overige georganiseerde evenementen: 

Van 23-27 mei met 50 deelnemers naar de midweek in Odoorn; 
Op 31 Mei naar Zutphen en Bronckhorst per fluisterboot; 
Op 7 Juli een dagtocht naar Texel; 
Op 8 September naar de zilverstad Schoonhoven; 
Op 27 Oktober Panorama Mesdag in Den Haag en 
op 18 november Kerst in de abdij van Egmond 

Verder werden diverse musea bezoeken afgelegd. 
 
8 Onze medewerkers achter de schermen  

Het bestuur heeft door middel van een vrijwilligersmiddag, gehou-
den op 14 december 2016, alle vrijwilligers bedankt voor hun ge-
weldige inzet.  
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Financieel verslag 



 

 

KBO afdeling Haarlemmermeer 
 
Ontvangsten: 
 
Contributie:  ( € 19.631,00) 
Werkelijke ontvangsten wijken € 381,00 af van begroting. Er 
hebben zich meer nieuwe leden aangemeld dan verwacht. 
 
Donaties & Giften:  (€ 100,00) 
Dit bedrag komt overeen met de begroting. 
 
Advertenties:  (€ 1.100,00) 
Doordat er 1 adverteerder is afgevallen wijkt het € 75,00 af 
van begroting 
 
Bijdragen van leden voor excursies en midweek  (€18.722,) 
I.v.m. minderdeelnemers wijkt het aanzienlijk af van de begro-
ting. 
 
Rente: (€ 257,00) 
Rente op spaarrekening. Wijkt af van de begroting vanwege 
dalende rente. 
 
Overige baten:  (€ 250,00) 
Een provisie van Zorg en Zekerheid vanwege nieuwe leden die 
bij hen verzekerd zijn.  
 
Subsidies:  (€ 3.842,00) 
Gelijk aan de begroting, omdat bij het opstellen van de begro-
ting de hoogte van de subsidie al bekend was. 
 
Uit reserveringen PR & communicatie (€236,00) 
Uitgaven voor o.a. drukwerk en nieuwe website. Hiervoor was 
een bedrag van  
€ 750,00 gereserveerd in 2014  
 
Uit reserveringen ledenwerving (€479,00) 
Uitgaven voor o.a. drukwerk en nieuwe website. Hiervoor was 
een bedrag van  
€ 1.000,00 gereserveerd in 2014 
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Uitgaven: 
 

Gebruik kosten “De Burcht” en overige ruimtes (€ 1968,00) 
Deze kosten hebben betrekking op de huur van De Burcht voor 
Klaverjassen, Rummikub en Bridge. Tevens is in dit bedrag mee-
genomen de huur van andere ruimtes voor vergaderingen en 
overige evenementen. 
De werkelijke kosten zijn € 2.515,00 verminderd met een ei-
genbijdrage van de Klaverjas, Rummikub en Bridge clubs á € 
560,00 
 
Kosten vergaderingen (€  971,00) 
Deze kosten hebben hoofdzakelijk betrekking op de gehouden 
ledenvergaderingen. Ook in dit bedrag zijn de kosten opgeno-
men voor de jaarlijkse vrijwilligersmiddag, waarbij het bestuur 
haar dank wil uitdrukken aan alle vrijwilligers, die zich weer 
hebben ingezet voor onze afdeling. 
 
Drukkosten Meer Nieuws (€ 3.671,00) 
De kosten zijn beduidend lager dan begroot. Door een beter 
contract met onze drukker is afgesloten. 
 
Reis en bezorgkosten (€ 1.105,00) 
Dit bedrag is voor het bezorgen van ons blad Meer Nieuws en 
Nestor in de buitengebieden. Ook hierin zijn de reiskosten voor 
het bijwonen van vergaderingen elders in de regio. 
De kosten zijn € 205,00 hoger dan begroot, dit komt mede 
door het bijwonen van meer externe vergaderingen. 
 
Administratie en bestuurskosten  (€973,00) 
Ca. € 173,00 hoger dan begroot.  
 
Advertentiekosten  ( €  350,00) 
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. 
 
Bijdrage KBO NH en Unie KBO (€ 10.881,00) 
Dit bedrag is nagenoeg gelijk aan de begroting. 

 
 



 

 

Uitgaven voor excursies en evenementen (€ 20.402,00) 
Het grootste deel van dit bedrag is voor de midweek. Het overige 
deel is voor excursies en de jaarlijkse middag voor de vrijwil-
ligers. Deze groep bestaat uit leden van de evenementen commis-
sie, de bezorgers van Nestor en Meer Nieuws en het bestuur. 
Ook is hierin een voorschot voor de Evenementen commissie a  
€ 500,00 en voor de klaverjas - rummikubclub en de Bridgeclub 
elk € 100,00 voor aanschaf materialen. 
 
Verjaardag post ( € 794,00) 
Hoger uitgevallen dan begroot. We hebben extra postzegels voor 
het komende jaar ingekocht, omdat deze aanmerkelijk duurder 
worden. 
 
PR & communicatie (€ 236,00) 
Lager dan wat er nog over was van de reservering in 2014.  
Nu is er nog een reserve van € 208,00 
 
Ledenwervingskosten (€ 479,00) 
Lager dan wat er nog over was van de reservering in 2014. 
Nu is er nog een reserve van € 340,- 

 
Toelichting Balans per 31-12-2016 

 
De posten zoals deze vermeld zijn in de jaarrekening 2016, zijn 
verwerkt in de balansgegevens per 31-12-2016. Hier ziet u naast 
elkaar de stand per 01-01-2016 en 31-12-2016, waaruit blijkt een 
resultaat van € 1.224,00. Na goedkeuring van de jaarrekening zal 
de Algemene Reserve € 10.297,00 + € 1.224,00 =  

€ 11.521,00 bedragen en de bestemmingsreserve bedraagt dan  
€ 3.000,00 hetgeen het maximum is wat door de Gemeente wordt 
toegestaan i.v.m. onze subsidie.  
Deze bestemmingsreserve zal gebruikt worden voor aanschaf ma-
terialen etc. zodra wij over een vaste ruimte beschikken en acti-

viteiten die u wenst kunnen ontwikkelen. 
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Wat een cijfertjes, 
ik ben nu wel toe 
aan een kop koffie. 
. . . . . . 

Vrijwilligerswerk is leuk 

“Een bezorger van KBO ‘Meer’ Nieuws en 
Nestor gezocht”. 

Wegens persoonlijke omstandigheden en gezien 
zijn leeftijd kan de huidige bezorger van rayon 3, 
(delen van Toolenburg oost), dhr. H. Driessen, dit 

werk niet langer voortzetten. De KBO ‘Meer’ Nieuws van april/mei  2017 
nummer 175, zal de laatste zijn die hij nog bezorgt. Wij bedanken de 
heer Driessen voor zijn jarenlange inzet als bezorger en ook voorheen 
als distributeur.  

Dus vanaf mei zijn wij dringend op zoek naar een nieuwe bezorger voor 
dit rayon.  Wie helpt ons om als vrijwilliger de continuïteit van de bezor-
ging op peil te houden?  Het gaat om ééns per maand, 10 x per jaar.  
 

Helaas moeten we hierbij vermelden dat deze wijk na de maand mei ver-
stoken zal blijven van de Nestor en Meer Nieuws als zich niemand hier-
voor meldt,  

Reacties graag aan  Martin van Beek. Coördinatie Distributie Meer Nieuws en 
Nestor Tel. 06-29293066 of webmaster@kbo-haarlemmermeer.nl 

mailto:webmaster@kbo-haarlemmermeer.nl
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Notulen van de Najaarsledenvergadering gehouden 
op 30 november 2016 in de Herberg van de Parochie 
O.L.V. Onbevlekte Ontvangen  
St. Anthoniusstraat 15 te Nieuw Vennep. 

 

Aanwezige bestuursleden; 

Voorzitter Johan Naron, Penningmeester Stef Rijke, Secretaris 
a.i. Peter Numan ,Els van Dongen- Caarls, Jan Kloppenburg en  
Vincent van Rhoon. 

 

1. Opening 

De voorzitter heet iedereen hartelijk welkom, vooral omdat we 
deze keer in Nieuw Vennep zijn en stelt vervolgens voor, voordat 
de agenda van deze vergadering wordt afgewerkt, om door mid-
del van een inspirerend moment “Licht in de Duisternis” stil te 
staan bij al datgene wat er zoal gebeurd is in onze samenleving.  
De adventskaars wordt aangestoken als teken van licht naar 
Kerstmis toe. Ook werden met het aansteken van kaarsjes onze 
overleden leden van het afgelopen jaar herdacht en benoemd. 

Teneinde nog meer betrokken te zijn met onze vereniging, moe-
digt de voorzitter vervolgens iedereen aan om zo veel mogelijk 
de website, ons blad KBO  “Meer” Nieuws en de nieuwsbrief te 
lezen. 

2. Vaststelling van de agenda 
De agenda hoeft niet aangepast te worden. 

3.Mededelingen en ingekomen stukken. 
De voorzitter is blij dat de meeste bestuursleden aanwezig zijn 
en stelt ook vast dat er tot zijn vreugde nieuwe bestuursleden 
zijn gevonden. De KBO is afhankelijk van alle vrijwilligers, zon-
der hen is er geen vereniging.  
De voorzitter geeft aan, zelf niet tevreden te zijn met zijn 
functioneren de laatste tijd, veroorzaakt door allerlei persoon-
lijke omstandigheden. Hij is wel blij dat de overige bestuursle-
den alle lopende zaken goed hebben opgepakt om de zaak draai-
ende te houden. 

Gelet op het feit dat ons lid mevr. Von Heijden-Kramer, die lid 
was van de kascontrole commissie, is overleden, wordt er ge-
vraagd om een vervanger voor deze taak. De heer Herman Broek 



 

 

4. Ingekomen stukken 
Er hebben zich 7 leden afgemeld voor deze vergadering. 

5. Notulen ledenvergadering van 21 mei 2016 
Er zijn geen op of aanmerkingen op de notulen, waarna ze worden 
goedgekeurd onder dank zegening aan de secretaris a.i. 

6. Bestuursverkiezing 
De voorzitter stelt voor om: 

* Stef Rijke na zijn eerste termijn van 4 jaar te herbenoemen. 
Dit wordt met applaus bekrachtigd 

* Jan Kloppenburg, die zich niet meer herkiesbaar stelt, te be-
danken voor zijn inzet. Jan krijgt hier een wel verdient een ap-
plaus voor en zegt toe een actief lid te blijven. 

* Els van Dongen-Caarls, die zich na haar eerste termijn van 4 
jaar ook herkiesbaar stelt, te herbenoemen, hetgeen  ook met 
applaus wordt bekrachtigd. Els geeft wel aan dat ze het wel wat 
rustiger wil aandoen. 

* Peter Numan te benoemen tot de nieuwe secretaris. Dit wordt 
ook met applaus bevestigd. 

* Martin van Beek te benoemen als bestuurslid in de functie van 
voorzitter van de PR en Communicatie commissie. Ook hier gaat 
de vergadering mee akkoord. 

De voorzitter doet vervolgens een beroep op alle leden om zich 
beschikbaar te stellen voor een bestuursfunctie, bij voorkeur een 
vrouw!  

7. Creatief kwartier 
Tijdens dit creatief kwartier, voorbereid door Fred Ruijgrok en 
Els van Dongen, wordt er gezongen,  een gedicht voorgelezen en 
een dialoog gehouden tussen een grote en een klein kaars. 

8. We kijken terug 
Via een computer en een beamer wordt er een foto presentatie 
gehouden van de activiteiten die er het afgelopen jaar zijn ge-
weest. Hierna geeft de voorzitter van de evenementencommissie 
Piet van de Coevering een korte uitleg over de activiteiten van het 
afgelopen jaar en een vooruit blik op 2017. De commissie bestaat 
voor dit jaar uit: Piet van de Coevering, Jaap Slijkerman, Bep 
Everaardt, Ida Podt, Suus Reijers, Ydi Langenberg en Wim Dijk-
sterhuis.  
Piet van de Coevering memoreert verder dat het een jaar was, 
waarin onze leden veel werd aangeboden.  
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Er waren zelfs deelnemers, die juist lid waren geworden om met 
ons mee te kunnen gaan. Het is wel jammer, zo geeft hij aan, dat 
we veel leden nooit zien bij de door de commissie georganiseerde 
evenementen. Dit jaar hebben ruim 100 leden deel genomen aan de 
dagtochten en ook volgend jaar worden er weer aantal bus dag-
tochten georganiseerd. We hebben weer een fijne midweek gehad.  
Van de museum bezoeken werd jammer genoeg maar matig gebruik 
gemaakt. Dat geldt ook voor de natuurwandelingen die we hebben 
gemaakt. In het voor en najaar kon men concerten bijwonen in het 
Spaarne Gasthuis. Ten slotte geeft hij aan dat we volgend jaar o.a. 
weer een begin maken voor het bijwonen van raadsvergaderingen 
in het gemeentehuis. Piet eindigt zijn betoog door te verwijzen 
naar de publicaties op de website en in Meer Nieuws over de eve-
nementen die in 2017 op de rol staan georganiseerd te worden. 

9. Rondvraag 

Joke Schreurs vraagt wat de relatie is met de PCOB: De voorzit-
ter meldt dat er contacten zijn om te kijken of er een samenwer-
king tot stand kan komen. Meer informatie kunt u ook vinden bij 
de UNIE KBO.  

Piet van de Coevering: Er is veel commotie ontstaan over de HUBA, 
de belastinginvulhulpen. Op diverse manieren is er overleg om te 
bekijken of de problemen op een andere manier opgelost kunnen 
gaan worden. 

Herman Broek merkt op dat juist die mensen die het nodig hebben 
nu de dupe zijn. Er moet gekeken worden of er een compromis ge-
sloten kan worden.  

Verder vraag Herman Broek om zoveel mogelijk de juiste e-mail 
adressen op te geven aan de ledenadministratie. Regelmatig krijg 
hij e-mails terug, van de verzonden Nieuws Brieven, met de mede-
deling dat het bericht niet is aangekomen zijn of dat het e-mail 
adres niet bestaat. 

10. Sluiting 
De voorzitter sluit om 16.15 uur de vergadering en bedankt ieder 
een voor zijn aanwezigheid en nodigt uit om een glaasje te blijven 
drinken. 

 



 

 

Beste mensen,  

 

Uit rapportages van LAPOSTA – de provider, die onze digitale 
NIEUWSBRIEVEN bij KBO- leden bezorgd – blijkt tot nu toe het 
volgende:  

 Onze berichten worden verzonden naar 310 geldige e-mail 
adressen van KBO- leden. 

 LaPosta rapporteert dat er ook 310 mails daadwerkelijk bij de 
ontvangers aankomen. 

 Van de 310 aangekomen berichten worden tot nu toe door ge-
middeld ca. 170 ontvangers de e-mail ook werkelijk openge-
maakt. 

 Voorts wordt er gerapporteerd dat ca. 92% van deze geopende 
berichten – dus ca. 155 – daadwerkelijk worden gelezen. 

Dat is dus iets meer dan de helft. DIT KAN DUS BETER!  
Wij doen dit voor U. 

Hartelijke groet,  

Herman Broek  

 

Beste KBO-leden, 
 
Op 26 januari 2017 zonden wij u informatie over 
de Bloeiende Ledenbank Actie van de RABO Bank 
Regio Schiphol. 

 
In het kader van deze actie, waarvoor de RABO 

Bank dit jaar € 60.000,= reserveerde, verzochten wij KBO- leden 
die RABO-klant zijn te stemmen op de KBO-Haarlemmermeer. 
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Mede namens de penningmeester 
willen wij alle KBO- leden die hier-
aan gevolg hebben gegeven harte-

lijk danken voor het uitbrengen van 
hun stem. 
Op 25 maart jl. werd onze penning-
meester namelijk verblijd met de 
toezending van een  

  RABO-cheque ter waarde van € 642,85.  
Het is een geste die wij zeer op prijs stellen en ons sterkt in de 
overtuiging dat de inzet en al het werk dat door onze meer dan 50 
vrijwilligers wordt verricht door u als KBO-lid wordt gewaardeerd. 
 

Commissie PR & Communicatie 

 

DE MIDWEEK VALKENBURG van 29 mei t/m 02 juni 2017. 

De midweek komt nu snel dichterbij. Het weer wordt beter en de 
plannen worden concreter.  

De bus vertrekt 08.30 uur bij het witte kerkje in Nieuw Vennep 
en is om 08.45 uur op het B. van Stamplein in Hoofddorp. 

De vierde dag, op 1 juni, beginnen we ook weer met een heerlijk 
ontbijt. Daarna zijn we de hele morgen vrij om te doen of laten 
wat ieder van ons zelf wil. De 
echte volhouders willen misschien 
wel een ontdekkingstocht door  
Valkenburg maken o.l.v. een gids? 
Na de lunch gaan we een middag-
tocht maken met een bezoek aan 
het interessante beelden museum 
Vaals.  Daar krijgen we een gewel-
dige uitleg door gastheer Gert.  



 

 

Tevens kunnen we daar genieten van een kopje koffie of thee.  
's Avonds gaan we weer genieten van het bekende uitgebreide, 
overheerlijke dinerbuffet in het hotel, als afsluiter van een gezel-
lige week, met aansluitend een gezellig avondje met levende mu-
ziek. We kunnen dan napraten en het net zo laat maken als we zelf 
willen. 

De laatste dag: vrijdag wordt een ieder verzocht om de koffers in 
te pakken en klaar te zetten. Natuurlijk is er tijd voldoende voor 
het heerlijke ontbijt.  

Op de terugweg gaan we naar het plaatsje Aarle Rixtel bij Hel-
mond voor een klooster-maaltijd bestaande uit heldere soep en een 
stoofpotje met als toetje Hemelse Modder! Hierna geeft Zr. Ma-
deleine een uitleg over het kloosterleven in het naast gelegen 
klooster en wat zij voor missiewerk doen. We hebben ook nog even 
tijd om de tuinen te bekijken en een bezoekje te brengen aan de 
nagebootste Lourdes-"grot". Hierna gaan we huiswaarts alwaar we 
rond 17:30 uur weer afgezet worden op het van Stamplein. 

Er zijn nu nog een paar plaatsen vrij, meldt u zich snel aan! 
VOL is VOL! 

Aanmelden kan bij Bep Everaardt:023 5615898 of bij Jaap Slij-
kerman:023 5626062. 
Ongetwijfeld heeft u wellicht de aanbetaling reeds overgemaakt. 
Wij verzoeken u vriendelijk het restant uiterlijk voor 30 april 
2017 over te maken op de rekening van Penningmeester KBO Haar-
lemmermeer : NL86RABO00344514862  
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Dagtochten in samenwerking met  

Doelen Coach, 

Naast de Midweek organiseren wij ook de be-
kende dagtochten met Doelen Coach. Van die dagtochten wordt 
druk gebruik gemaakt. Wilt u deelnemen, wacht dan niet tot de 
laatste (dag of week) om u op te geven, want dan kan het gebeu-
ren dat de bus vol is. Voor de dagtochten kunt U zich opgeven 
bij Ydi Langenberg 023 5619947 of bij Piet van de Coevering 023 
5570194. 

Dinsdag 30 mei: dagtocht naar Franeker. Een interessant pro-
gramma w.o. bezoek aan het Eisenga Planetarium. Vertrek 08.40 
uur Van Stamplein en om 09.00 uur Zwanenburg, Dennenlaan. Ver-
trek uit Franeker rond 16.00 uur. Kosten € 42,= (incl. entree, kof-
fie met koek en een lunch.) Veel leden zijn dan in Valkenburg, 

Vrijdag 9 juni: bezoek aan de Trompenburgtuinen en Aboretum in 
Rotterdam. Kosten € 25.= (incl. entree) Museum Jaar Kaart mee-
nemen s.v.p. De tuin is een ware schatkamer voor plantenkenners 
EN een wandelparadijs. Vertrek 09.15 uur Van Stamplein. Neem 
gerust een picknickmandje mee. Vertrek uit Rotterdam 13.00 uur 

Dinsdag 11 juli: dagtocht naar Terschelling. Deze bus is vol, maar 
we gaan op 18 juli opnieuw. Een lange dag, waarover later meer. 
Kosten € 78.= (incl. koffie, koek, lunch en diner a/boord.) Vertrek 
van Terschelling om 17.30 uur 

Donderdag 21 september: bezoeken we Chocolaterie Frits van 
Noppen in Ridderkerk. Na alle lekkers en een lunch vertrekken we 
naar de TWEEDE Maasvlakte. Met onze eigen bus verkennen we 
dit nieuwe havengebied en een Futureland voorlichter vertelt in de 
bus van alles wat je ziet en ook wat je niet ziet. Een echte aanra-
der, u krijgt een goede kijk op de containerafhandeling en rijdt 
dan ook door douanegebied. ID-kaart of paspoort meenemen.  

Met een verrekijker zien we uit naar 16 december de Kerstmarkt 
in Antwerpen.  



 

 

WANDELEN in LEYDUIN en  
een bezoek aan het CRASH- museum 

zijn de plannen voor juni. Let op het volgende maandblad. 

Met de MuseumPlus Bus  
naar een museum van klasse op 8 juni. 

Na het bezoek aan het Frans 
Hals museum op 21/4 kijken we 
nu uit naar het bezoek met de 
MuseumPlusBus. We worden 

opgehaald op het Van Stamplein en gaan dan naar het Haags 
Gemeentemuseum, waar diverse tentoonstellingen gaande 
zijn. Stuk voor stuk toppers. We gebruiken daar de lunch 
(voor eigen rekening), maar door ons besteld. Mogelijk daarna 
nog gelegenheid voor persoonlijke rondgang, waarna we met 
de bus (tijden worden door de MuseumplusBus-organisatie 
nog vastgesteld) weer naar huis gaan. Er zijn wat huisregels 
opgesteld door de MPB-organisatie: Deelnemers van 70 jaar 
en ouder mogen mee, bent u echt afhankelijk dan geldt de 
leeftijdsgrens niet. We hebben 5 begeleiders nodig, die jon-
ger mogen zijn. Wij verwachten veel belangstelling van onze 
leden; ook hier een bepaalde volgorde. Leden die nog nooit 
met de MPB zijn mee geweest krijgen voorrang, evenals onze 
regelmatige deelnemers aan Museumbezoek. Daarnaast geldt 
VOL=VOL In de bus mogen 45 deelnemers vervoerd worden. 
Rollator is toegestaan. 

Aanmelden bij: Ydi Langenberg 023 5619947 of Suus Reij-
ers 023 5641455 onder opgave van telefoonnummer en ja/
nee deelnemer aan de lunch. 

  

 
Donderdag 16 Maart 2017 bezochten  we  met  bus van Doe-
len Coach met daarin 26 leden, ‘’Soldaat van Oranje de  musi-
cal’, en wat hebben we genoten. Deze musical is gebaseerd op 
het waargebeurde verhaal van één van de grootste verzets-
strijders uit onze Vaderlandse geschiedenis: Erik Hazelhoff 
Roelfzema. In het begin van de oorlog  ontsnapte Eric naar 
Engeland van waaruit hij zendapparatuur naar Nederland  
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 smokkelt en als piloot betrokken is  bij 
bombardementen op Duitsland.  
Hij werd adjudant van koningin Wilhelmi-
na en ontving voor zijn verzetswerk al 
tijdens de oorlog de Militaire Willemsor-
de, de hoogste Koninklijke onderschei-

ding.  

Prachtig acteertalent ,schitterende teksten, beelden om 
nooit meer te vergeten op een zeer historische plek : een 
vliegtuighangar op voormalig Vliegveld  Valkenburg. De zaal 
waarin het publiek in comfortabele stoelen zit, draait van de-
cor naar decor begeleid door enorme projecties. 
 
Een “gebeuren” om nooit meer te vergeten, zo vat Suus Reij-
ers dit samen. 

 

 

De instelling VIER HET LEVEN neemt ouderen (65Plus) mee 
uit. Zij organiseert bezoeken aan film-, theater- en concert 
voor ouderen die veelal ’s-avonds thuis zitten omdat zij niet 
alleen naar buiten willen of durven gaan.  
Zij worden van deur tot deur begeleid en genieten van een 
zelf gekozen arrangement waarbij alles is geregeld om zor-
geloos uit te gaan. Ik heb daar aan deelgenomen. Het was 
echt “Samen uit, samen genieten”. Boven op de prijs van het 
kaartje betaal je daar ook wat extra’s voor.  
Explosieve groei 
Dat de Stichting voorziet in een grote behoefte, blijkt wel 
uit de groeicijfers. Namen in 2006 landelijk nog 600 ouderen 
deel, in 2016 waren dat ca. 20.000 deelnemers. Zo brengen 
zij steeds meer ouderen in contact met betekenisvolle erva-
ringen en met elkaar. 
Deze aanpak is uiterst vriendelijk, stipt en gezellig. Aanmel-
den kan via de website www.4hetleven.nl of telefonisch 035-
5245156. Voor info kunt u ook contact opnemen met Suus 
Reijers 023 5641455. 

http://www.4hetleven.nl


 

 

Seizoen afsluiting Samen in Gesprek 

 

Op donderdagmiddag 11 mei as. sluiten wij 
dit seizoen van Samen in Gesprek feeste-
lijk af met medewerking van Maria Perry. 

Samen in Gesprek via dans en beweging!  

Hoe is dat nu mogelijk? Dat gaan we ont-
dekken op deze middag. 

Door - onder leiding van Maria Perry- te 
dansen en te bewegen: 

* ontmoeten we elkaar op een bijzondere 
manier; 

* delen we ons enthousiasme; 

* voelen we ons verbonden met folklore en traditie; 

* maken we kennis met dansculturen uit de hele wereld. 

Wie zich niet vrij voelt om in de ruimte te dansen of voor wie dit 
niet mogelijk is, kan ook zittend op een stoel meedoen. 

Bij mooi weer zullen we de laatste dans buiten op het labyrint 
uitvoeren. Daarna blijven we nog wat napraten onder het genot 
van een drankje en wat lekkers. 

Maria Perry is gecertificeerd seniorendansleidster. 

 

De middag is van 14.00 tot 16.00 in het Parochiehuis aan de 
Kruisweg te Hoofddorp. De toegang is gratis, wel wordt u ge-
vraagd om een vrijwillige bijdrage voor de koffie en thee. 

We hopen u te kunnen begroeten! 

Voor inlichtingen: Coby Bergsma, j.j.bergsma@live.nl,  
023-5652400 

mailto:j.j.bergsma@live.nl
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1. Dhr. L.Kramer     uit  Vijfhuizen 

2. Mevr. H.M. Kroezen    uit  Hoofddorp 

3. Mevr. S.M.J. Ammerlaan-Lambalk uit  Hoofddorp 

4. Mevr. A.I. Bakker-de Jonge   uit  Hoofddorp 

 

BIJ DE 

 Hartelijk 



 

 

Secretaris  
Dhr. P.G.L. Numan 
Fideliolaan 40 
2152PS Nieuw Vennep 
Tel: 0252-673587 
Email:secretariaat@kbo-haarlemmermeer.nl 

Eindredactie KBO ‘Meer’ Nieuws 
Dhr. W. Dijksterhuis                
Söderblomstraat 80 
2131GM Hoofddorp 
Tel: 023-5556734. Email: 
redactie-meernieuws@kbo-haarlemmermeer.nl 

Bankrelatie:Rabobank   
IBAN . NL86RABO034.45.14.862  

Webmaster en distributeur 
Nestor en KBO “Meer” Nieuws 
De Heer M.J. van Beek 
Waddenweg 155 
2134XL  Hoofddorp 
Telefoon 023 5635335 / 06 29293066 
e-mail: webmaster@kbo-haarlemmermeer.nl 

Voorzitter 
Dhr. J.A.M. Naron 
Lisserweg 720 
2165 AV Lisserbroek 
Tel: 0252-414678 
E-mail: johannaron44@gmail.com 
Voorzitter@kbo-haarlemmermeer.nl 

Penningmeester 
Dhr. S. Rijke     
Waterwolf 67 
2131 HP Hoofddorp 
Tel: 023-5630321; email: 
penningmeester@kbo-haarlemmermeer.nl 

Ledenadministrateur 
Dhr. V. van Rhoon 
Atletiekstraat 53    
2134 CA Hoofddorp 
Tel: 023-5612229 
E-mail:ledenadministatie@kbo-haarlemmermeer.nl 

Vrijwillige Ouderen Adviseur 
Mevr. E. van Dongen-Caarls 
Pater Damiaanstraat 78 
2131 EM Hoofddorp 
Tel: 023-5612273 
E-mail: evandongencaarls@telfort.nl 
Voor gesprek en persoonlijk advies 

Stedenbezoek: Bel of mail: 
Dhr. P. van de Coevering (VZ EC) 
023-5570194, of  
p.vandecoevering@ziggo.nl 
of Ydi Langenberg  
023 5619947 of  Lang0200@hetnet.nl 
Of Bep Everaardt  
023 5615898 of benfeveraardt@quicknet.nl 

Museum-commissie: 
Bel of mail: 
Ina Podt 
023 5625979  of ipodt@kpnmail.nl 
Ydi Langenberg  
023 5619947 of Lang0200@hetnet.nl 
Suus Reijers  
023 5641455   of suusreijers@quicknet.nl 

Midweek 2017 organisatie 
Bel of mail: 
Jaap Slijkerman 
023 5626062, jaap.slijkerman@kpnmail.nl 
Bep Everaardt  
023 5615898, benfeveraardt@quicknet.nl 

Voor overige evenementen kunt u contact opne-
men met ieder lid van de EC dat daarbij ge-
noemd is. 

 Lid 
De heer H. Broek 
Verbeekstraat 51 
2134DX Hoofddorp 
Telefoon: 023 5270106. email: 
kbo-nieuwsbrief@kbo-haarlemmermeer.nl 

Webmaster en distributeur  
Nestor 
De Heer M.J. van Beek 
Waddenweg 155 
2134XL  Hoofddorp 
Telefoon 023 5635335 / 06 29293066 
e-mail: webmaster@kbo-haarlemmermeer.nl 

mailto:Lang0200@hetnet.nl
mailto:benfeveraardt@quicknet.nl
mailto:ipodt@kpnmail.nl
mailto:Lang0200@hetnet.nl
mailto:suusreijers@quicknet.nl
mailto:jaap.slijkerman@kpnmail.nl
mailto:benfeveraardt@quicknet.nl


 31 

 

     



 

 


