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 Oud en   KBO Noordwijkerhout 
                       (Oud en Jong Actief)   

 
 
 
Jaarverslag 2020 
 
Inleiding 
Eind februari 2020 brak de Covid 19 (corona) pandemie uit. De regering kondigde  
op 8 maart een “intelligente” lockdown af. Dit betekende dat alle activiteiten van 
onze organisatie werden stilgelegd. Ook het bestuur vergaderde niet in april en mei. 
Op 2 juni werden de maatregelen versoepeld en was het voor het bestuur weer 
mogelijk bijeen te komen met inachtneming van de 1,5 meter afstand-regel.  
 
Samenstelling van het bestuur: 
Voorzitter      Leo van der Lans  
Secretaris      Godewine Spigt-van den Bercken 
Penningmeester      Hans van Mullekom  
Voorzitter activiteitencommissie   Willy Gillissen-Lakens 
Welzijn en Zorg      Emmy de Looy 
Infomiddagen      Joke van der Poel-van Veen 
Public relations      Diny van den Bercken-van Beek 
 
Activiteiten: 
Coördinatie bingo     Elly Duivenvoorden 
Coördinatie reiscommissie    W. Verhart 
Coördinatie kaarten Maasgaarde   vacature 
Coördinatie kaarten Puyckendam   Wim van der Holst 
Coördinatie vierkamp    Cock Edelaar 
Coördinatie sjoelen     Joke Berkhout 
Beheer website      Jacques van Diemen 
Ledenadministratie     Harry Keizer 
 
 
Leden 2020 
Aantal leden per 1 januari 2020  1058 
Nieuwe leden in 2020       23 
Overleden en vertrokken in 2020      94 
Totaal 31-12-2020                  987 
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Op 23 oktober 2020 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.  
In deze vergadering werd onder dankzegging afscheid genomen van secretaris Toos 
van den Berg-Verlaan.  
Vervolgens werden als nieuwe leden benoemd in het bestuur: 
Godewine Spigt-van den Bercken, secretaris 
Emmy de Looy, 2e Secretaris 
Willy Gillissen-Lakens, 2e Penningmeester 
Diny van den Bercken-van Beek voor de P.R. 
 
Emmy beheert in het bestuur de taak zorg en welzijn en Willy is voorzitter  van de 
Activiteitencommissie. Diny verzorgt samen met haar man Ber de redactie van OJA-
ctueel. Joke van der Poel-van Veen die al langer bestuurslid is, heeft de functie van 
vice-voorzitter gekregen. 
Overige onderwerpen  van bespreking waren o.a. het jaarverslag 2019 van de 
secretaris en het financieel jaarverslag 2019 van de penningmeester, de begroting 
en het werkplan voor 2021. 
 
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 KBONoordwijkerhout  neemt de laatste paar jaar 
iets af.  
Voor de registratie van de leden wordt gebruik gemaakt van het ledenadministratie-
systeem 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. 
 
Vergaderingen van het bestuur in 2020 
KBO-Noordwijkerhout 
Door de corona-maatregelen was het voor het bestuur niet mogelijk in april en mei 
fysiek te vergaderen. In juni zijn de vergaderingen op de eerste maandag van de 
maand weer hervat. Het bestuur  kwam dit jaar 10 keer bijeen. Onderwerpen van 
bespreking waren o.a. de voortgang van de activiteiten met inachtneming van de 
corona-maatregelen, het aantrekken van nieuwe vrijwilligers, het 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. 
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KBO-Noordwijkerhout, KBO-De Zilk, KBO-Noordwijk en ANSV 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 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. 
 
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. 
 
Gemeente Noordwijk 

• Oud en Jong Actief, KBO Noordwijkerhout heeft in samenwerking met de vier 
seniorenverenigingen in Noordwijk twee keer overleg gevoerd met de 
Wethouder Zorg en Welzijn. 

• Er is deelgenomen aan de ontwikkeling van de Sociale Kaart van Noordwijk. 
• Er is deelgenomen aan de werkgroep Seniorvriendelijk Noordwijk t.b.v. de 

Omgevingsvisie 
• Door het bestuur van KBO Noordwijkerhout is een inspraakreactie gegeven op 

het concept Woonvisie 
• Er is deelgenomen aan de Maatschappelijke Alliantie.  

Een werkgroep t.b.v. het vormgeven aan de anderhalvemetersamenleving 
• Er is deelgenomen aan de netwerkbijeenkomst tegen eenzaamheid in 

Noordwijk 
• We waren toehoorder bij vergadering van de Adviesraad Sociaal Domein 

 
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 
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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 drie ouderenadviseurs actief, 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 36 “raad en daad” contacten hadden, waarvan 15 
huisbezoeken en 21 telefonische hulpvragen. 
 
Vrijwilligers 
Op 4 oktober werd het jaarlijkse dineetje 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, zonder feestelijke omlijsting, werd 
uitgedeeld op 18 december. 
   
Klusjesman 
In augustus hebben we afscheid genomen van klusjesman Aad Middelkoop. Als 
dank voor zijn inzet ontving hij een VVV-bon en bloemen. Piet Spigt, voorheen 
huismeester bij Puyckendam, is bereid gevonden om de taak van klusjesman op zich 
te nemen. 
 
Public Relations 
Medio 2020 is de nieuwe website www.kbo-noordwijkerhout.nl, met medewerking 
van Jacques van Diemen in gebruik genomen.  
   
OJA-ctueel 
Er zijn in 2020 opnieuw pogingen in het werk gesteld om meer adverteerders te 
werven zodat de OJA-ctueel uitgebreid zou kunnen worden naar 8 bladzijden. De 
OJA-ctueel komt 10 maal per jaar uit. 
 
Themabijeenkomsten 
In januari en februari zijn er 2 (thema) bijeenkomsten georganiseerd. Na een stop 
vanwege de corona-maatregelen werd in september een infomiddag georganiseerd 
m.m.v. de bibliotheek en in oktober was er een bijeenkomst over de Hospice 
Bollenstreek. Er werden maximaal 25 personen toegelaten, waarbij de 1,5 meter- en 
hygiëne regels werden gehandhaafd. De geplande bijeenkomst over de WMO in 
november werd vanwege het besmettingsgevaar vooralsnog afgezegd. 
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Activiteiten 
In februari meldde Willy Gillissen zich aan als vrijwilliger en nam zij de taak van 
voorzitter van de activiteitencommissie op zich.  
Vanwege de beperkende maatregelen was het voor de activiteitencommissie dit jaar 
erg moeilijk activiteiten te organiseren.  
Na de lockdown in maart werd er in september en oktober weer een info-middag 
georganiseerd waarvoor men zich van tevoren moest aanmelden, met een maximum 
van 25 personen.  
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 en werd in de grote zaal van Puyckendam iedere middag gelegenheid 
geboden om elkaar te ontmoeten voor een kopje thee/koffie en een praatje. De 
busreis moest noodgedwongen worden geannuleerd. 
Doordat begin december de corona-maatregelen weer werden aangescherpt kon 
helaas de kerstviering niet doorgaan. Alle leden ontvingen rond de kerstdagen een 
kaart met kerstgroet. 
 
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 Hans 
(63) en Frans (60) tezamen 123 aangiften behandeld.  
In 2020 werd bij de belastingdienst voor 26 personen bezwaar aangetekend tegen 
de opgelegde bezwaarboete inkomstenbelasting 2018. De te late indiening van de 
aangiften was het gevolg van een niet tot onze organisatie behorende vrijwilliger, 
die aan beginnende dementie leed. 
 
Tenslotte 
• Het bestuur van Oud en Jong Actief KBO-Noordwijkerhout  bedankt van harte 

alle vrijwilligers die zich voor ons inzetten. Zonder hen zou het niet mogelijk zijn 
de 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 Oud en Jong Actief KBO-
Noordwijkerhout-leden bieden om met korting diensten en artikelen af te 
nemen. Het gemeentebestuur danken wij voor de subsidie om de ruimten in 
Puyckendam te kunnen huren.  

 
Maart 2021 
Godewine Spigt-van den Bercken, secretaris 
 


