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1. Inleiding 
 

Dit is het jaarverslag van KBO Gelderland over het jaar 2021. We hebben wederom in alle opzichten 

een roerig jaar achter de rug welke weer voornamelijk in het teken heeft gestaan van corona. Alle 

geplande activiteiten en projecten konden nauwelijks tot geen doorgang vinden. Maar we zijn steeds 

beter geworden in het digitaal vergaderen en overleggen. In dit verslag leest u welke activiteiten wij 

in het jaar 2021 toch nog hebben kunnen doen en leggen wij hier verantwoording over af.  

 

De basis voor dit jaar vormde het Vernieuwingsplan 2021. Het richtte zich op de volgende 

vraagstellingen:  

• Hoe kan de KBO in Gelderland voortbestaan vanaf 2021? 

• Welke toegevoegde waarde heeft KBO-G voor haar leden (afdelingen)?  

• Hoe kan KBO-G toekomstbestendig worden: duurzaam en flexibel?  

 

In hoofdstuk 2 vindt u een beschrijving van de vereniging: de organisatie en dienstverlening van KBO-

G en de communicatie. Hoofdstuk 3 gaat in op de inhoudelijke projecten. Vervolgens vindt u in 

hoofdstuk 4 de belangrijkste thema’s van 2021. 
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2. Vereniging KBO Gelderland 
 

2.1 Profiel  

De vereniging KBO-G is per 1 januari 2021 met 18.505 leden een grote, krachtige maar vooral een 

actieve vrijwilligersorganisatie die opkomt voor de belangen van alle senioren in Gelderland. Zij 

staat voor het bevorderen van het welzijn, de participatie, integratie en gelijkwaardigheid van 

senioren in de samenleving. KBO Gelderland is een vitale vereniging voor en door senioren. 

 

Het hart van de vereniging 
De 18.505 individuele leden zijn lid van de 68 lokale afdelingen/verenigingen met ruim 350 vrijwillige 

bestuurders. Zij zijn het kloppende hart van onze vereniging en vormen de hoeksteen van KBO-G. 

KBO-G staat ten dienste van de lokale afdelingen; zij verleent service en (inhoudelijke) ondersteuning 

aan afdelingen en hun bestuurders, met als doel dat zij goed zijn toegerust om lokaal hun werk te 

kunnen doen.  

 

2.2 Missie, Visie en Doestelling 

Missie 
▪ KBO wil een krachtige en positieve bijdrage leveren aan de sterke positie van senioren in onze 

samenleving. De vereniging staat voor een samenleving waarin senioren volwaardig kunnen 

participeren. Daarbij zijn de kernwaarden “omzien naar elkaar” en “menselijke maat” leidend.  

▪ KBO-G ziet het als haar missie om de grootste VRIJWILLIGERSORGANISATIE door en voor 

senioren te zijn waarbij senioren hun talenten, ervaring en deskundigheid inzetten voor elkaar 

en voor de samenleving. 

 

Visie 
KBO-G onderschrijft de visie van KBO-PCOB: 

“KBO-PCOB staat voor een samenleving waarin omzien naar elkaar en verantwoordelijkheid dragen 

voor elkaar, norm en uitgangspunt zijn. In zo een samenleving is het vanzelfsprekend, dat senioren 

volwaardig participeren en dat de samenleving en de politiek daarvoor mede de voorwaarden creëren. 

KBO/PCOB wil vanuit deze visie met een krachtige belangenbehartiging en met een sterke lokale 

verankering in de afdelingen senioren toerusten, zodat zij zelf in staat zijn om die participatie vorm en 

inhoud te geven op de wijze zoals zij dat zelf willen. Een vereniging van, voor en door leden. “ 

 

Aangevuld met: 

▪ “KBO-G wil de taken van de afdeling versterken door de bundeling van deskundigheid, volume 

en kracht.  

▪ Zij faciliteert niet voor maar namens de afdelingen”.  

 

Doelstelling 

“De belangen te behartigen van senioren, in de meest ruime zin. Zij staat voor een krachtige stem van 

senioren op alle niveaus in de samenleving, opdat welzijn, integratie, participatie en gelijkwaardigheid 

van senioren daarbinnen gestalte krijgen.”  
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Taken: 

✓ Het behartigen van de belangen van haar leden. 

✓ Leden ondersteunen bij hun werk door middel van gerichte dienstverlening, voorlichting en 

informatievoorziening.  

✓ Bijdragen aan- en uitdragen van het Unie KBO beleid. 

 

2.3 Bestuur en organisatie 

Bestuur  

Het bestuur van KBO-G bestond tot eind mei uit vier personen met twee adviseurs. In de AV van 26 

mei is het hele bestuur afgetreden wegens de aanhoudende perikelen bij de Unie KBO/KBO-PCOB en 

is er een interim-bestuur ingesteld, dat vervolgens bestond uit vier personen.  

Het bestuur is in haar werk geadviseerd en ondersteund door de beleidsmedewerkers en verschillende 

projectgroepen die ingesteld zijn om de geplande activiteiten ten uitvoering te brengen.  

 

In het afgelopen jaar heeft het bestuur 15 keer vergaderd, waarvan 12 keer digitaal (Zie bijlage A voor 

bestuurssamenstelling). Eind september heeft het bestuur een “Heidag” gehad om de toekomstvisie 

voor KBO-G te bespreken. Medio oktober hebben er regiogesprekken met afdelingen plaatsgevonden 

in: Malden, Nunspeet, Doorwerth, Dreumel, Zevenaar en Zieuwent.  

Daarnaast hebben de bestuursleden ook individueel afdelingen bezocht.  

Eind oktober heeft er een gesprek plaatsgevonden met het bestuur van de Unie KBO om verder te 

werken aan wederzijds vertrouwen. Er is gesproken met het bestuur van Stichting Vrienden van KBO 

Gelderland over de toekomst en er is gesproken met de provincie Gelderland over mogelijk 

toekomstig deelname in de leefbaarheidsalliantie.  

 

Algemene Vergaderingen 

Er hebben in 2021 een tweetal algemene vergaderingen plaatsgevonden, te weten op: 26 mei 2021, 

waarbij 37 afdelingen en 53 personen aanwezig waren. Vervolgens heeft er op 7 juli een Algemene 

Vergadering plaatsgevonden, waarbij 38 afdelingen en 68 personen aanwezig waren. In verband met 

de corona maatregelen konden er op 26 mei en 7 juli een beperkt aantal mensen aanwezig zijn. 

Door het oplaaiende corona virus kon de geplande najaarsvergadering van november niet doorgaan.  

 

Bureau KBO-G  

In 2021 zijn er 1,1 Fte’s (in 2020 was dit nog 1,4 FTE), waarvan een beleidsmedewerker die belast is 

met de projectactiviteiten en communicatie en een procesmanager die naast een aantal 

projectactiviteiten tevens belast is met alle verenigingszaken en de ondersteuning van het bestuur.   

 

Administratie en boekhouding  

Door een noodzakelijke bezuiniging op de personele uren is een vaste vrijwilliger aangetrokken die op 

het bureau van KBO-G diverse taken uitvoert: telefoon beantwoording, de ledenadministratie, 

controle en distributie van de ledenpassen (in 2021 ca. 1000), mutaties van de magazines, betalingen 

van de facturen en versturen van contributie nota’s.  

De financiële administratie is uitbesteed aan een lokaal administratiekantoor.   
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Ondersteuning afdelingen 

KBO-G heeft in 2021 vraaggericht gewerkt. Enerzijds kunnen afdelingen altijd ondersteuning krijgen 

bij activiteiten die niet opgenomen zijn in het jaarplan, anderzijds wordt ruimhartig meegewerkt aan 

de landelijke speerpunten van KBO-PCOB. Activiteiten ten behoeve van die speerpunten worden 

lokaal gestimuleerd en ondersteund, om daarmee de belangen van álle individuele leden te 

behartigen. Door de grote verschillen tussen afdelingen in aantal maar ook in de bedrijvigheid van een 

afdeling, leidt dit tot een grote diversiteit in (inhoudelijke) ondersteuningsvragen. Het is daarom 

belangrijk dat KBO-G met name de kleinere afdelingen ondersteunt om uitvoering te kunnen geven 

aan de speerpunten en het beleid. 

 

De ondersteuningsvragen in het afgelopen jaar gingen voornamelijk over hoe men de lokale 

vereniging draaiende kon houden ondanks de beperkingen door corona, maar ook met name over de 

werving van nieuwe bestuursleden en vrijwilligers. We hebben de afdelingen zo goed als mogelijk 

hierin geadviseerd over bijvoorbeeld de mogelijkheden van digitaal vergaderen en over welke 

activiteiten men door kon laten gaan en welke niet. Daarnaast is er ondersteuning geboden bij de 

werving van nieuwe bestuursleden door middel van een wervingsbrief onder de jonge senioren.  

 

Ondersteuning Vrijwilligers 

Met ruim 650 vrijwilligers is KBO-G een grote vrijwilligersorganisatie in Gelderland. Deze vrijwilligers 

worden actief ondersteund, opgeleid en gemotiveerd door zowel het bestuur, de medewerkers als de 

projectgroepen. Een dergelijk aantal vrijwilligers vraagt om een goed georganiseerde organisatie met 

een gedegen beleid, welke dicht bij de mensen staat. Vrijwilligers moeten gekoesterd worden en 

krijgen een steeds belangrijkere rol in de samenleving. Facilitering van deze vrijwilligers, middels 

opleiding en begeleiding, heeft een belangrijke plek in onze organisatie.  

Door corona was het lastig om het contact te onderhouden met de vele vrijwilligers, vooral omdat 

veel vrijwilligers nog huiverig waren in het bezoeken van vergaderingen en bijeenkomsten. Dus steeds 

vaker is er digitaal vergaderd of een combinatie daarvan (hybride: een aantal deelnemers was fysiek 

aanwezig en een deel digitaal).  

 

Ondersteuning individuele KBO leden  

De dienstverlening in alle vormen aan de individuele KBO leden staat centraal. Wekelijks ontvangt het 

kantoor van KBO-G tientallen telefoontjes en gemiddeld 50 e-mails. Deze omvatten de meest 

uiteenlopende vragen en verzoeken van senioren. Het kantoor zorgt voor een goede 

informatievoorziening of doorverwijzing, maar biedt ook een luisterend oor. 

 

Alle activiteiten zijn erop gericht dat alle senioren mee (kunnen) blijven doen. Alles staat ten dienste 

van het belang van het individuele lid met diverse schakels en cirkels hier omheen, maar altijd dicht 

bij de mensen georganiseerd.  

 

2.4 Communicatie  

KBO-G streeft ernaar de zichtbaarheid te vergroten en de positionering van de KBO-organisatie in 

Gelderland te versterken. Door middel van diverse kanalen en communicatiemiddelen faciliteert KBO-

G haar leden om beter zichtbaar te worden in de lokale omgeving. 
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In 2021 is er vooral gewerkt aan de verbetering van de communicatie tussen KBO-G en haar 

afdelingen. Verder is geconcludeerd dat er heel veel tijd is opgeslokt van zowel de bestuurders als de 

medewerkers door de ontwikkelingen rondom het fusieproces KBO-PCOB en de Unie KBO, maar 

vooral om de eigen (bestuurlijke) organisatie staande te houden en aan de toekomst te werken.  

Columns 

Iedere twee weken is er een column geplaatst op de website van KBO-G. Deze columns kunt u direct 

vinden op de “Home” pagina van de website van KBO Gelderland. De columns werden afwisselend 

geschreven door de schrijvers van de column groep (zie bijlage B).  

Overige activiteiten:   

• Persberichten; proactief reageren op signalen van belanghebbenden  

• Versterking interne communicatie 

• Actuele website 

• Ondersteuning bij hulpvragen gebruik afdelingswebsite 

• Maandelijkse Digitale Nieuwsflits: met diverse specials i.v.m. corona 

• Realisatie ledenvoordeel in Gelderland (waaronder zorgverzekeraars CZ en VGZ) 
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3. Projecten 
Ondanks corona, waren er in 2021 diverse projectgroepen (online) actief. In alle projectgroepen zijn 

ook PCOB-vrijwilligers vertegenwoordigd. Zij krijgen dezelfde ondersteuning en begeleiding vanuit het 

kantoor van KBO-G. Ook de Ouderenadviseurs (Oa) en Belastinginvulhulpen van de PCOB in 

Gelderland hebben de ondersteuning vanuit KBO-G aangeboden gekregen. In 2021 heeft de PCOB 

geen financiële bijdrage gedaan.  

 

3.1 Ouderenadvisering       

De inzet van ouderenadviseurs heeft tot doel de zelfredzaamheid en het welzijn van senioren te 

vergroten, zodat ze zich langer zelfstandig kunnen redden en kunnen blijven deelnemen aan de 

samenleving.   

Een belangrijke meerwaarde van de ouderenadviseurs is dat zij bij de klant thuis kunnen komen in de 

vertrouwde omgeving. Ook in 2021 kon dit vanwege corona niet of zeer beperkt plaatsvinden. Om te 

kijken wat de impact van corona op de werkzaamheden van de ouderenadviseurs was, is in april een 

enquête uitgezet onder de ruim 140 ouderenadviseurs.                                           

Daaruit kwam naar voren (N=68) dat de helft van de ouderenadviseurs op huisbezoek was gegaan bij 

hun klanten. Aangegeven werd dat men door corona wel minder aanvragen ontving en de 

maatregelingen belemmeringen opleverden in de communicatie met klanten.  

  
Overige activiteiten:   

• Ondersteuning en coördinatie van ruim 140 geregistreerde en actieve ouderenadviseurs 

(oa's).   

• KBO-G heeft de status aangevraagd en gekregen om gratis VOG-verklaringen te kunnen 

verstrekken aan vrijwilligers zo ook aan oa's.  

• In het najaar van 2021 kon er weer een cursus voor nieuwe ouderenadviseurs worden 

gegeven en zijn 10 nieuwe oa's opgeleid op locatie in Doorwerth (op verzoek van KBO 

Renkum).   

• Voor de nieuwe oa's is een VOG-verklaring geregeld door KBO-G. In 2022 worden de 

zittende oa's hier ook voor benaderd.  

• In 2021 is er een nieuwe Docent ouderenadvisering opgeleid door het landelijk bureau 

KBO-PCOB. In totaal zijn er nu vijf docenten beschikbaar die worden ondersteund door 

KBO-G.   

• De Projectgroep Ouderenadvisering heeft in 2021 drie keer vergaderd.  

  

3.2 Belastingservice      
Het doel van de Belastingservice is het bieden van hulp bij het doen van aangifte inkomstenbelasting 

en het aanvragen c.q. wijzigen van huur – en/of zorgtoeslag aan de gepensioneerde leden van de 

ouderenorganisaties die aan de opgestelde voorwaarden voldoen.   

  

In 2021 waren in Gelderland 173 vrijwilligers als belastinginvuller actief. Er zijn in dat jaar vijf nieuwe 

invullers gestart. Omdat vanwege corona er geen scholingsbijeenkomsten konden plaatsvinden, zijn 

meerdere online vragenuren georganiseerd waar de invullers terecht konden.  

De invullers hebben gemiddeld 33 klanten kunnen ondersteunen. Dat is meer dan het gemiddelde 

aantal klanten per invuller in het jaar daarvoor. De ervaringen van het eerste corona-jaar hebben 
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geholpen bij het vinden van creatieve oplossingen om klanten toch van dienst te kunnen zijn. Zo geven 

dit campagnejaar ook beduidend minder invullers aan dat de coronacrisis invloed heeft gehad op het 

aantal geholpen klanten. In 2021 is dit voor slechts 1 op de 10 invullers van invloed geweest t.o.v. 1 

op de 4 vorig jaar.   

De projectgroep Belasting heeft in 2021 drie keer vergaderd.                                 

   

3.3 Identiteit & Zingeving  

Zingeving is een belangrijk thema binnen onze vereniging. Denk daarbij aan onderwerpen als 

gesprekken over levenseinde, praten over het geloof, keuzes rondom het levenseinde, het afscheid 

en dialooggesprekken over wat de waarde van het leven is.  

 

Naar aanleiding van het project “Op eigen wijze ouder worden”, dat in 2019 draaide, heeft de 

projectgroep geconcludeerd dat er bij leden de behoefte bestaat om op een laagdrempelige manier 

in gesprek te gaan over zingevingsvragen: Welke invulling geef ik aan mijn leven? Hoe wil ik oud 

worden? Etc. Er zijn steeds minder kerken open, waardoor ook die functie wegvalt. Omdat er 

bezuinigd is op de zorg, kan men ook niet meer terecht bij de eerstelijns zorg voor dit soort 

levensvragen.   

Hierdoor is het idee ontstaan om vrijwilligers op te leiden tot zogenaamde “zingevingsconsulenten”, 

later is deze naam aangepast naar “Gesprekspartner Levensvragen”.  

Deze vrijwilliger wordt opgeleid om 1-op-1 gesprekken met senioren aan te gaan op hun verzoek. Juist 

door de inzet van een dergelijke gesprekspartner krijgen we ook beter in beeld waar er eenzaamheid 

heerst, zodat het tevens een signaleringsfunctie is. Daarnaast zou een gesprekspartner levensvragen 

ook in gesprek kunnen gaan met een echtpaar (waarvan 1 persoon bijv. ziek is) om preventief te 

spreken over de “wat als” vraag. Hoe gaat de persoon die achterblijft straks verder met leven.  

 

De projectgroep Identiteit & Zingeving heeft de samenwerking gezocht met een van de netwerken 

van geestelijke verzorging, te weten ZinPlus. Samen met ZinPlus is er een training ontwikkeld tot 

“Gesprekspartner Levensvragen”. Hierbij is gebruik gemaakt van de beschikbare trainingsmaterialen 

van KBO-Brabant en is samengewerkt met het COiL (Centrum Ontmoeting in Levensvragen) in 

Nijmegen.  

 

Begin 2021 is de eerste training om vrijwilligers op te leiden tot “Gesprekspartner Levensvragen” 

digitaal van start gegaan. Er zijn 7 vrijwilligers opgeleid. De geplande kennismakingsbijeenkomst in 

oktober over dit onderwerp kon door het oplaaiende corona virus geen doorgang vinden en zal in 

2022 verder vormgegeven worden. 

 

De projectgroep heeft in 2021 vijf keer vergaderd, waarvan driemaal digitaal. PCOB Gelderland is 

vertegenwoordigd in deze projectgroep. 

 

Medio 2021 is dit project ook landelijk opgepakt waardoor er in 2022 meer ondersteuning mogelijk is 

en het project verder uitgerold kan worden.  
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3.5 Scholingsochtenden 

Om de vele vrijwilligers bij te scholen is er in 2018/2019 externe subsidie verworven (€ 27.000) voor 

de uitvoering van in totaal acht scholingsochtenden voor twee jaar. 

Dit project heeft als doel vrijwilligers die zich inzetten voor senioren op de hoogte te houden van voor 

ouderen relevante ontwikkelingen, zodat zij zich op lokaal niveau nog beter in kunnen zetten voor de 

senioren in hun woonomgeving.  

KBO-G richt zich in dit project op de eigen achterban (ruim 650 vrijwilligers binnen 68 afdelingen), de 

achterban van de PCOB (bijna 40 afdelingen) en vrijwilligers die afkomstig zijn uit andere 

seniorenorganisaties of welzijnsorganisaties, maar ook op ‘ongebonden’ vrijwilligers.  

In 2020 zouden de laatste twee scholingsochtenden georganiseerd worden vanuit deze 

subsidiegelden. Helaas hebben deze scholingsochtenden geen doorgang kunnen vinden door corona. 

Van de subsidieverstrekkers was er uitstel gegeven tot eind 2021. Uiteindelijk hebben we nog één 

scholingsbijeenkomst in oktober kunnen uitvoeren met als thema: “De vernieuwing in het Openbaar 

Vervoer en het OV-vangnet”. Er waren 50 deelnemers aanwezig op deze ochtend.  

Inmiddels is er met de subsidieverstrekkers overeengekomen dat de verantwoording mag 

plaatsvinden over de zeven bijeenkomsten.   

 

3.6 Website 

In 2020 is er gewerkt aan een nieuwe provinciale website, deze is in april 2021 “live” gegaan. Daarna 

werd bekend dat er vanuit de Unie KBO ook nieuwe websites voor de bonden en de afdelingen werden 

gefaciliteerd. Voor de provinciale website kwam dit aanbod helaas te laat, maar de afdelingen konden 

hier wel op aanhaken. In het najaar zijn er vier trainingen gegeven aan afdelingen die aan slag wilden 

met de afdelingswebsite. In 2021 hebben 25 afdelingen de eigen afdelingswebsite gerealiseerd, deze 

zijn eind 2021 “live” gegaan. Het kantoor heeft voor de andere afdelingen (ruim 40) de websites als 

standaard ingevuld, zodat zij in 2022 alsnog aan de slag kunnen met de website.  

In 2022 zullen er opnieuw websitetrainingen worden aangeboden aan de afdelingen. 
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4.Belangrijkste thema’s 2021 

4.1 Inkrimping vereniging KBO Gelderland 
KBO Gelderland is sinds het vertrek van de 13 afdelingen per 1-1-2020 als vereniging stevig afgeslankt 

in het aantal individuele leden. Op 30 juni 2019 zat het aantal op 32.398 leden, per de datum 1 januari 

2020 waren dit er nog 20.252, per 1 januari 2021 waren dit er 18.505.  

 

Dit betekende 57% minder inkomsten voor het jaar 2021 t.o.v. 2019. Eind 2020 stond er een verlies 

van bijna 30.000 euro, daardoor was de financiële situatie van KBO Gelderland nijpend te noemen, 

ondanks de bezuinigingen die al waren doorgevoerd. Dit betekende dat er voor 2021 fors meer 

bezuinigd moest worden. Dit heeft geresulteerd in de inkrimping van de personele uren (in totaal 10 

uur). Met beide medewerkers is eind 2020 overeengekomen dat zij vijf uur per week “inleveren”, resp. 

op 1 januari 2021 en per 1 maart 2021. Daarnaast is er een besparing gerealiseerd op de huur van het 

kantoor, per april 2021 is er nog maar één kleine kantoorruimte gehuurd.  

 

Met twee afdelingen, te weten Beuningen en Wijchen, liep er nog rechtszaak over de contributie 

verplichting over 2019. Begin 2021 heeft de kantonrechter KBO-G volledig in het gelijk gesteld en 

hebben we de contributie alsnog ontvangen.  

 

4.2 Aftreden bestuur KBO-G   

Ruim 10 jaar is er discussie (strijd) binnen de vereniging Unie KBO/KBO-PCOB over structuren, taken, 

bevoegdheden en financiën. Diverse (externe) adviseurs (Dhr. G. Jansen) en werkgroepen hebben zich 

gebogen over de ingewikkelde materie. Alle tijd en energie is hierin gestoken, ook vanuit Gelderland. 

Het bleek onmogelijk om alle neuzen van de provinciale bonden, maar ook met de PCOB landelijk, 

dezelfde kant op te krijgen. Gelderland heeft altijd gepleit voor transparantie in het financiële beleid, 

eerlijke verhoudingen m.b.t. de contributieafdracht en ook om te komen tot een volwaardig Unie KBO 

bestuur (tot april bestond het bestuur uit één persoon).  

Er ontstond een impasse wat uiteindelijk resulteerde in een brief (begin mei) van alle voorzitters van 

de Provinciale Bonden waarin het vertrouwen in het bestuur van KBO-G werd opgezegd. 

 

Algemene Vergadering 26 mei 2021  

Als gevolg van de brief van de voorzitters van de bonden heeft het bestuur van KBO-G besloten 

collectief af te treden. De noodzakelijke samenwerking tussen de provinciale bonden enerzijds en KBO 

Gelderland en Unie KBO anderzijds was op deze wijze niet meer houdbaar.  

Het besluit tot collectief aftreden is aan de algemene vergadering van KBO-G ter bekrachtiging 

voorgelegd. In deze vergadering waren tevens de toenmalige landelijk directeur, dhr. M. Sturkenboom 

aanwezig en de nieuwe voorzitter van de Unie KBO dhr. P. de Laat, om over en weer de argumenten 

op tafel te leggen om de gezette stappen toe te lichten.  

De AV heeft uiteindelijk het aftreden van het voltallig KBO-G bestuur bekrachtigd. Per 26 mei was het 

bestuur afgetreden en heeft het al haar werkzaamheden per die datum neergelegd.  

In de vergadering is voorgesteld tot het benoemen van een interim-commissie, welke werd gevormd 

uit de zittende adviseurs van het bestuur dhr. A. Rappange en dhr. A. van Alphen. Zij hebben van de 

AV het mandaat gekregen om alle lopende zaken te behartigen en zo spoedig mogelijk tot voorstellen 

te komen voor de vorming van een nieuw KBO Gelderland bestuur.   
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Ook kregen zij de taak om landelijk weer het volledige vertrouwen van de Unie KBO en haar collega 

provinciale bonden te herwinnen om als een volwaardige partner een bijdrage aan de ontwikkeling 

van de KBO-PCOB te kunnen leveren.  

 

Algemene Vergadering 7 juli 2021 
In de AV van 7 juli is besloten om een interim-bestuur te vormen bestaande uit de zittende adviseurs, 

de heren van Alphen en Rappange, aangevuld met twee oud-bestuursleden mevr. Naijen en dhr. 

Kremers. Zij fungeren als interim-bestuur tot april 2022, zodat er voldoende tijd is om een nieuw 

bestuur te vormen. De heer van Pomeren was bereid om als financieel adviseur het bestuur bij te 

staan. De belangrijkste taken voor dit bestuur waren: de verbinding te maken met de afdelingen en 

het vertrouwen te herstellen, verbeteren verhoudingen Unie KBO en provinciale bonden, uitvoering 

van het vernieuwingsplan (ledenwerving), het vormen van een nieuw bestuur (met een passende 

bestuurscultuur) en het financieel beleid voor 2022 en verder. Omdat de geplande vergadering eind 

2020 niet door kon gaan vanwege corona, zijn in de vergadering van 7 juli alsnog het vernieuwingsplan 

2021 en de begroting 2021 (inclusief de eenmalige investering van 1 euro per lid) goedgekeurd.  

 

4.3 Vernieuwingsplan KBO-G  
In september 2020 is een koerswijziging aan de Algemene Vergadering gepresenteerd. De kern van 

deze koerswijziging is dat KBO-G kan voortbestaan en van toegevoegde waarde kan zijn door een 

nieuwe verenigingsstrategie. Een strategie met de focus op de samenleving, met als belangrijkste 

taak: vernieuwing en ontwikkeling. Met dit plan wordt er ruimte gemaakt voor nieuwe generaties, 

nieuw aanbod en nieuwe werkwijzen.  De vereniging zal “van buiten naar binnen” gaan werken. Met 

vragen als: Wat speelt er onder onze doelgroep, wat zijn de maatschappelijke vraagstukken? KBO-G 

zal een rol moeten nemen in de samenleving door proactief oplossingen en antwoorden hierop te 

geven. De koerswijziging was unaniem door de Algemene Vergadering aangenomen. De strategie is 

verder uitgewerkt in een vernieuwingsplan “Samen werken aan een vernieuwde gezonde en vitale 

seniorenorganisatie” met begroting 2021.  

Voor de uitvoering van het vernieuwingsplan is aan de afdelingen eenmalig een investering van 1 euro 

per lid gevraagd. Dankzij deze bijdrage konden de  vernieuwingen in 2021 worden ingezet. De 

investering is in 2021 gedeeltelijk gebruikt voor de onderstaande activiteiten (hoofdzakelijk personele 

inzet). De overige gelden zullen in 2022 worden in gezet t.b.v. de verdere realisering van het 

vernieuwingsplan.  

In 2021 hebben we het vernieuwingsplan niet geheel ten uitvoering kunnen brengen vanwege 

enerzijds de inkrimping van de personele uren en de interne perikelen m.b.t. het bestuur, maar 

anderzijds ook door de corona maatregelen. Toch hebben we een aantal zaken weten te realiseren: 

- Een nieuwe provinciale website 

- In april is er een ledenwerfmagazine bij 325.000 adressen bezorgd 

- 1e training van 7 vrijwilligers “Gesprekspartner Levensvragen” 

- Realisatie en implementatie van het vrijwilligersbeleid, met bijbehorende procedures  

- Verder vormgeven van provinciale samenwerking KBO en PCOB 

- Samenwerking netwerkbibliotheken voor digitale en technologische vaardigheden 

- Project Club Goud voor vrijwilligerswerving  

- Regiogesprekken afdelingen  

- Realisatie afdelingswebsites 

- Implementatie nieuwe logo’s afdelingen 

- Medewerking aan inspiratietour KBO-PCOB, vitaal en weerbaar na corona. 
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A. Bestuurssamenstelling KBO Gelderland 
 

Bestuur  Tot 26 mei 2021 

Naam Functie Jaar 

benoeming 

Portefeuille 

Dhr. P.J.J.M Peters Voorzitter April 2016 

 

Externe vertegenwoordiging 

Lokale belangenbehartiging 

 

Drs. W.H.J.M. 

Wedemeijer 

Penning-

meester 

November 
2019 
  

Penningmeester 
 

Mevr. B.M. Naijen Bestuurslid April 2016  Scholing/OA 

Communicatie/ 

Identiteit & Zingeving vanaf mei 2020 

Dhr. R. Kremers Secretaris November 

2017 

Secretaris  

Dhr. A. C. van Alphen Adviseur Juli 2020  

Dhr. A. Rappange Adviseur Juli 2020  

 

Bestuur  Vanaf 26 mei 2021 

Naam Functie Jaar benoeming 

Dhr. A. C. van Alphen Voorzitter 26 mei 2021 

Dhr. A. Rappange Adviseur 26 mei 2021 

Dhr. R. Kremers Secretaris (November 2017) 

Mevr. B.M. Naijen Bestuurslid (April 2016) 

Dhr. Th. Van Pomeren Financieel Adviseur 7 juli 2021 
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B. Samenstelling projectgroepen  
 

   
Projectgroepen Naam 

Financiële kascommissie Dhr. J. Roording 

 Dhr. B. van Swelm 

  

Identiteit & Zingeving Mevr. H. Käyser-Fontaine 
 Dhr. J. Festen 

 Mevr. J. de Coninck 

 Mevr. M. Steggerda 

  

Helpdesk KBOLEDEN Ledenadmin.  Dhr. A. Zoetekouw 

  

Columns Dhr. W. Moll 

 Mevr. L. Jap-Tjong 

 Dhr. L. Booij 

 Dhr. E. Ruiter 

  

Digitalisering Dhr. H. de Kruijs 

 Dhr. T. Beerepoot 

 Dhr. H. Roes 

  

Voorlichters projecten Dhr. T. Beerepoot 

Veilig Thuis/Bewegen  Dhr. Th. Struijk 

 Dhr. H. van Aalten 

 Dhr. A. Ketelaar 

 Mevr. I. Tieltjes 

  

Belastingproject  Dhr. J. Elbers 

 Dhr. N. Brouwer 

 Dhr. Th. Van Pomeren 

 Dhr. R. van der Linden 

 Dhr. J. Raben 

 Dhr. W. Bonestroo 

 Dhr. W. Lourens 

 Dhr. T. Janssen 

  

Oa project Dhr. M. Heinink 

Docenten Oa Dhr. R. van den Reek 

 Mevr. M. Naijen 

 Mevr. C. Boom 

 Mevr. A. Oosterwijk 
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C. Zilveren spelden 
 

De Zilveren KBO spelden zijn een uiting van erkenning en waardering voor inzet en bijzondere 

verdiensten binnen de KBO. In 2021 werd er 1 Zilveren speld met goud door het bestuur toegekend 

aan:  

 

Dhr. J. Hofman - Aalten 
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 D.   Ontwikkeling ledenaantallen  
De ledenaantallen komen uit de ledenadministratie van KBO Leden, met peildatum 1 januari 2021. 

 

 

In 2019 hebben 13 afdelingen met in totaal toen 12.620 leden, hun lidmaatschap van KBO-G en de 

Unie KBO opgezegd. 
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E.Organogram 

  

 

 

Algemene Vergadering 

18.505 leden 

 

 

 

Kantoor 

Procesmanager 

 

Projectgroepen 

Vrijwilligers 

 

Beleidsmedewerker 

 

68 Afdelingen/ Verenigingen  

Vrijwilliger secretariaat 

 

Bestuur 

(tot 26 mei 4 leden en 2 adviseurs) 

(vanaf 26 mei 4 interim leden en 1 

financieel adviseur) 

  

 

 


