Oud en

KBO Noordwijkerhout
(Oud en Jong Actief)

Jaarverslag 2021
Inleiding

In 2021 heeft KBO Noordwijkerhout veel hinder ondervonden van de Covid 19
(corona) pandemie. De regering kondigde afwisselend strengere en soepelere

maatregelen af waardoor de meeste activiteiten van onze organisatie, behalve de

handwerk- en biljartclub, werden stilgelegd. Zo gingen de bingo-middagen en de

open maaltijden niet door en ook de kerstviering en Kerst-Inn konden niet worden

georganiseerd.

Samenstelling van het bestuur:
Voorzitter

Leo van der Lans

Penningmeester

Hans van Mullekom

Welzijn en Zorg

Emmy de Looy

Secretaris

Godewine Spigt-van den Bercken

Coördinator activiteitencommissie

vacature

Infomiddagen

vacature

Public relations

Diny van den Bercken-van Beek

In 2021 is afscheid genomen van bestuursleden Willy Gillissen-Lakens en Joke van

der Poel-van Veen, waardoor de functie voorzitter activiteitencommissie en de
organisatie van de infomiddagen vacant zijn gekomen.

Eind november heeft Leo van der Lans te kennen gegeven dat hij zich niet herkiesbaar
stelt voor een nieuwe termijn als voorzitter.
Activiteiten:

Coördinatie bingo

Elly Duivenvoorden

Coördinatie reiscommissie

Wim Verhart

Coördinatie kaarten Puyckendam

Wim van der Holst

Coördinatie kaarten Maasgaarde

Gerard Heemskerk

Coördinatie vierkamp

Cok Edelaar

Beheer website

Jacques van Diemen

Coördinatie sjoelen

Joke Berkhout

Ledenadministratie

Harry Keizer
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Leden 2021

Aantal leden per 1 januari 2021

Nieuwe leden in 2021

Overleden en vertrokken in 2021
Totaal 31-12-2021

987
57
73

971

Algemene ledenvergadering 2021

Op 16 april 2021 vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats.

In verband met het coronavirus en de 1 ½ meter afstand was er dit jaar geen bingo.
In de grote zaal mochten slechts 25 personen aanwezig zijn. Leden dienden zich
van tevoren aan te melden bij de secretaris, of konden via volmacht hun stem

uitbrengen. Er waren 8 bestuursleden en 8 leden aanwezig.

Onderwerpen van bespreking waren o.a. het jaarverslag 2020 van de secretaris en
het financieel jaarverslag 2020 van de penningmeester, de begroting en het

werkplan voor 2022.
Ledenwerving

Ledenwerving is een belangrijk beleidspunt voor KBO-NWH/OJA. Graag zouden wij
een jonger contingent mensen aan ons ledenbestand willen toevoegen. Het

ledenaantal van Oud en Jong Actief, KBO Noordwijkerhout neemt de laatste paar jaar
iets af. De zichtbaarheid kan verbeterd worden door bijv. een facebook

pagina en een link op Blik op NWH. Voor dit laatste wordt geld gevraagd. Ook
is het belangrijk in de lokale bladen aandacht te vragen voor activiteiten van

OJA-KBO. Probleem is dat er sinds de fusie met Noordwijk veel minder ruimte
is in het NWH Weekblad en de Weekendkrant voor Noordwijkerhouts nieuws.

Voor de registratie van de leden wordt gebruik gemaakt van het ledenadministratiesysteem van de Unie KBO. Het systeem beschikt over de mogelijkheid om gegevens
te exporteren naar Excel, onder andere voor bezorglijsten voor de vrijwilligers. Het
systeem werkt naar tevredenheid.
Tevredenheidsonderzoek

Er heeft een tevredenheidsonderzoek plaatsgevonden onder de leden en er is een

on-line enquête gehouden op Blik op Noordwijkerhout naar de vragen, interesses en
behoeften van de leden, in het bijzonder nieuwe en jonge leden.
Van de ± 1000 leden hebben er slechts 42 gereageerd.

2

Vergaderingen van het bestuur in 2021
KBO-Noordwijkerhout

Op 11 maart kwam het bestuur voor het eerst dit jaar weer bij elkaar. In totaal
vergaderde het bestuur negen keer.

Onderwerpen van bespreking waren o.a. de voortgang van de activiteiten met

inachtneming van de corona-maatregelen, het aantrekken van nieuwe vrijwilligers,
het al dan niet organiseren van de kerstviering in corona-tijd, de woonvisie van de
gemeente Noordwijk, digitalisering, de notitie Gelukkig oud worden in Noordwijk,

toekomst zorg thuiswonende ouderen, het herzien van de statuten als gevolg van de
per 1-7-2021 in werking getreden Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR).

KBO-Noordwijkerhout, KBO-De Zilk, KBO-Noordwijk en ANSV Noordwijk (Senioren4-Noordwijk)

Binnen de groep wordt gesproken over de vier Noordwijkse seniorenverenigingen.
Twee bestuurders wonen als regel de vergaderingen bij. In 2020 is de

samenwerking tussen de vier bonden geformaliseerd in de oprichting van de
vereniging “Federatie Senioren-4-Noordwijk. Ze kwamen acht keer bijeen.
Onderwerpen van bespreking waren o.a.: Voorgenomen nachtsluiting

Huisartsenpost Voorhout, bestrijding van eenzaamheid, inloophuizen in alle kernen,
woonvisie gemeente Noordwijk en omgevingsvisie gemeente Noordwijk.
Toekomst ouderenbond

Veel ouderen vallen af door overlijden. Vanuit de landelijke overheid wordt gestreefd
ondersteuning van senioren te laten plaatsvinden vanuit de bibliotheken.

Geconcludeerd wordt dat belangenbehartiging op het gebied van o.a. wonen, zorg,
welzijn, koopkracht, digitalisering, veiligheid en zingeving het beste regionaal kan

worden opgepakt, met Senioren-4-Noordwijk, terwijl de lokale KBO afdelingen zich
dan meer richten op plaatselijke activiteiten.

KBO Regio Duin- en Bollenstreek

KBO-Noordwijkerhout is lid van KBO Regio en twee van haar bestuurders wonen de
vergaderingen bij. De Regio bestaat uit KBO Hillegom, Lisse, Noordwijk,

Noordwijkerhout, De Zilk en Teylingen (Sassenheim, Voorhout, Warmond).

De regio afdelingen kwamen twee keer bij elkaar.

Aan de orde kwamen de afdelingsactiviteiten, Ouderenadvisering en het
Meedenkersproject (Onafhankelijke Cliëntondersteuning)
KBO Zuid-Holland

KBO Noordwijkerhout is lid van de provinciale organisatie van KBO. Tweemaal per jaar
wordt een algemene ledenvergadering gehouden.

Eén lid van het bestuur vertegenwoordigt steeds onze vereniging.

3

Overleg met wethouder en gemeentelijke vertegenwoordigers welzijnswerk

Senioren-4-Noordwijk heeft een gesprek gehad met de wethouder Welzijn en Zorg.
De gemeente is zich bewust van de terugloop in het ledental en het feit dat de
ouderenorganisaties zich inspannen voor álle senioren binnen de gemeente
Noordwijk.

Leo en Emmy hebben een gesprek gehad met de sociaal makelaar Roy van Schie, van
Welzijn Noordwijk. De volgende onderwerpen zijn besproken:
•

KBO Noordwijkerhout zou graag zien dat Welzijn Noordwijk ook in

Noordwijkerhout beter vertegenwoordigd/gevestigd is; Roy zal vanuit zijn rol als
Sociaal Makelaar zichtbaar zijn in Noordwijkerhout door zijn spreekuur bij de
bibliotheek en in de toekomst ook bij Via Antiqua.

•

Vanuit de KBO Noordwijkerhout bestaat de wens tot één gezamenlijke centrale
locatie/ontmoetingsplek in Noordwijkerhout, met faciliteiten voor diverse

initiatieven in Noordwijkerhout zoals Resto van Harte, activiteiten van Reuring,
stichting Met Je Hart, en de Zonnebloem .

•

De ontmoetingsruimte in Puyckendam voorziet niet in alle behoeftes als gevolg
van grote zalen. Andere organisaties lopen tegen praktische problemen aan
(Resto van Harte, soep-actie, thuis moeten koken voor veel mensen).
Opties voor zo’n plek in Noordwijkerhout zijn volgens de KBO o.a.
•
•
•

de begane grond van het oude gemeentehuis van Noordwijkerhout;
de ruimte van de bibliotheek Noordwijkerhout, mits deze vrij komt.

Het pand/een verdieping van Meeuwenoord transport; hier zitten haken en
ogen aan;

De vraag is in hoeverre Welzijn Noordwijk hierin iets kan betekenen.
Ouderenadviseurs

De kern van de ouderenadviseur is gelegen in het met ‘raad en daad’ bijstaan van
senioren die moeite krijgen (of reeds hebben) met het voortzetten van een

zelfstandig bestaan. De ‘raad’ verwijst naar informatie en advies, de ’daad’ naar
bemiddeling en begeleiding.

Dit bijstaan bestrijkt grotendeels de gebieden wonen, vervoer, welzijn, sociale
activiteiten, zorgverlening, inkomsten en ondersteuning.

Bij KBO Noordwijkerhout zijn twee ouderenadviseurs actief. Zij werken als vrijwilliger

en hebben maar één opdracht “behartig de belangen van de ouderen”.

Door het uitbreken van de Covid 19 (corona) pandemie, de afgekondigde lockdowns
en de vrees voor besmetting werd het werk van de ouderen-adviseurs ernstig
belemmerd.

Uit haar jaarverslag blijkt dat zij 46 “raad en daad” contacten hadden,
waarvan 29 huisbezoeken en 17 telefonische hulpvragen.
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Vrijwilligers

De statuten, het huishoudelijk reglement en de afspraken voor vrijwilligers zijn
onderwerp van gesprek.

Op 24 september werd de jaarlijkse bindingsavond voor vrijwilligers gehouden in

het Wapen van Noordwijkerhout voor een maximum van 30 personen. 28 mensen
hebben hier aan deelgenomen.

Alle vrijwilligers ontvingen een kerstpakket dat, bij een feestelijke koffie, werd
uitgedeeld op 17 december.

Public Relations

Website

De nieuwe website www.kbo-noordwijkerhout.nl, beheerd door Jacques van Diemen,
werkt naar tevredenheid.

OJA-ctueel

Er zijn in 2021 opnieuw pogingen in het werk gesteld om meer adverteerders te

werven waardoor de OJA-ctueel uitgebreid kon worden naar 8 bladzijden. De OJA-

ctueel komt 10 maal per jaar uit. Sinds april wordt het blad in kleur uitgevoerd.
Themabijeenkomsten

Vanwege de corona pandemie werden tot september geen themamiddagen

georganiseerd. Veel leden waren nog terughoudend om aanwezig te zijn.

•

Op 15 september heeft Topaz een infomiddag verzorgd over onder meer

Volledig Pakket Thuis, verpleeghuiszorg maar dan thuis met dezelfde kosten en
vergoedingen als in een verpleeghuis. Er kwamen 6 belangstellenden.

•

Op 20 oktober heeft Eveline Anthonissen voorlichting gegeven over
valpreventie.

•

Op 17 november werd, i.p.v. een infomiddag, een muzikale meezing-middag

georganiseerd met medewerking van “de Berckennootjes” , bestaande uit Ber en

Diny van den Bercken en Godewine Spigt-van den Bercken. Vanwege de corona-

maatregelen mochten er maximaal 40 mensen aanwezig zijn. Er kwamen 25
belangstellenden, die een geldige QR-code moesten laten zien.
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Activiteiten

De kaart- en sjoelactiviteiten waren helaas vanaf de eerste lockdown niet mogelijk

i.v.m. handhygiëne en afstand houden. Wel kwam de biljart- en handwerkclub weer
bij elkaar, met een maximum van 10 personen in de grote zaal van Puyckendam en
werd daar ook iedere middag gelegenheid geboden om elkaar te ontmoeten voor
een kopje thee/koffie en een praatje. Van deze gelegenheid werd weinig gebruik
gemaakt.

Rond Pasen is bij alle leden een chocoladereep als Paasattentie bezorgd.
De busreis werd dit jaar niet georganiseerd.

Doordat begin december de corona-maatregelen weer werden aangescherpt kon
helaas wederom de kerstviering niet doorgaan.

Op 5 en 26 augustus werd er weer een open maaltijd georganiseerd met gemiddeld
20 deelnemers. Op 5 oktober was de laatste open maaltijd van dit jaar.

Voor de Dag van de Ouderen op 25 september werd onder leiding van Arie

Westgeest een gezellige karaoke-middag georganiseerd. Er waren ongeveer

50 deelnemers.

In september en november werd ook weer een bingo georganiseerd, waar ongeveer
65 mensen aan deelnamen.

N.a.v. de afgekondigde maatregelen tijdens de persconferentie op 12 november

werden de open maaltijd, bingo, sjoelen, kaarten en schilderen weer afgelast. Het
MBVO is wel doorgegaan evenals het biljarten, en ook het kaarten in Maasgaarde.
Aan niet-leden die willen deelnemen aan de activiteiten wordt een extra bijdrage
gevraagd van € 2,- per keer. Dit heeft een flink aantal nieuwe leden opgeleverd:

12 nieuwe leden bij het klaverjassen in Maasgaarde en 15 nieuwe leden bij MBVO.

Meer bewegen voor ouderen (MBVO)

De Gemeente Noordwijk heeft KBO Noordwijkerhout gevraagd de organisatie en

coördinatie van MBVO over te nemen. De Gemeente subsidieert een deel; de overige
kosten worden betaald uit de contributie. Eveline Anthonissen begeleidt de groepen
en de penningmeester van KBO Noordwijkerhout verzorgt de financiële
administratie. Er zijn 90 deelnemers geregistreerd.
Hulp bij het invullen van belastingformulieren

Hulp bij het invullen van de belastingformulieren is een gewild product. Er wordt
goed gebruik van gemaakt. Deze hulp is gratis voor leden. In 2020 hebben onze
beide belastinginvullers voor ruim 125 leden de aangiften ingevuld.
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Tenslotte
•

Het bestuur van Oud en Jong Actief KBO-Noordwijkerhout bedankt van harte al

de vrijwilligers die zich voor ons inzetten. Zonder hen zou het niet mogelijk zijn
deze vereniging op actieve wijze in stand te houden. De contactpersonen in de

wijken hebben inmiddels een aantal verschillende verjaardagskaarten ontvangen
zodat zij een voorraad voor een jaar hebben.

•

Wij bedanken onze sponsors en de mogelijkheid die zij KBO-NWH/OJA leden

bieden om met korting diensten en artikelen af te nemen.
•

Het gemeentebestuur danken wij omdat wij subsidie krijgen om de ruimten in

Puyckendam te kunnen huren.

Godewine Spigt-van den Bercken, secretaris
Maart 2022
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