
Nieuwsbrief KBO Velden

KBO
VELDEN

Oog voor Senioren

Van de voorzitter
Beste leden,
Met trots presenteert het bestuur u
het Jaarprogramma 2018. Op enke-
le veranderingen na zijn de meeste
zaken gelijk aan de afgelopen jaren.
Vanaf 1 januari zal het koersballen
niet meer in De Vilgaard plaatsvin-
den. Onder andere de loopafstand

was voor enkele senioren/ouderen te groot. Mede
daardoor werd het groepje steeds kleiner. Vanaf
vrijdagmiddag 5 januari is het koersballen in de
gemeenschapsruimte van de Rozenhof. Daarmee
bieden we veel senioren/ouderen van de Rozenhof
en omgeving eveneens de mogelijkheid om aan deze
leuke sport deel te nemen. De kiengroep heeft
voorlopig tot 1 april onderdak gevonden bij Hostel-
lerie De Maasduinen. Als het toeristenseizoen be-
gint, kan dat niet meer. Als bestuur zijn we op zoek
naar een oplossing. De kerstviering is dit jaar niet
op een dinsdagmiddag maar op een vrijdagmiddag.
We wensen u een prettig verenigingsjaar toe. 
                                                               
                                                         Ine Jacobs
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1   ALGEMEEN  

Ine Jacobs Voorzitter 077-472 9057 ijacobs@plex.nl
Kees van Oerveld Vicevoorzitter 077-472 1929 K.v.Overveld@planet.nl
Marie-José Peters Intern secretaris 077-472 1874 mjvtpeters@ziggo.nl
Ger van Rensch Extern secretaris 077-472 1797 ghrenschv@planet.nl
Cor van der Zanden Penningmeester* 077-472 1334 hondorado@online.nl
Bep Felten Bestuurslid 077-472 1527 bepfelten@ziggo.nl
Annie van Heesch Bestuurslid 077-472 2203 pgvanheesch@ziggo.nl
Chrit Janssen Bestuurslid 077-472 2968 chritjanssen@ziggo.nl
Nardje Lenssen Bestuurslid 077-472 1494 narja@ziggo.nl
Ger Peeters Adv. Bestuurslid 077-472 1422 gerpeeters@home.nl
Jan Keijers Asp. Bestuurslid 077-472 2482 jnkeijers@ziggo.nl

 *ook ledenadministratie   

KBO-PCOB Europalaan 40, T: 030-3400600  
 3526 KS Utrecht E: info@kbo-pcob.nl  
  W: www.kbo-pcob.nl  

Servicetelefoon 0900-8212183 maandag t/m donderdag               
van 10.00 uur tot 13.00 uur

 

Juristentelefoon 0900-8212183 donderdag                                        
van 13.00 uur tot 15.00 uur

 

Belastingservice 0900-0401437 maandag t/m donderdag               
van 10.00 uur tot 13.00 uur

 

Pensioentelefoon 0900-8212183 woensdag                                     
van 13.00 uur tot 15.00 uur

 

KBO Limburg Steegstraat 5, T: 0475-381740  
 6041 EA Roermond E: info@kbolimburg.nl  
  W: www.kbolimburg.nl  

KBO Velden p/a Akkerwinde 8, T: 077-472 1874  
 5941 JR Velden E: secretaris@kbovelden.nl  
  W: www.kbovelden.nl  

Leden en externe relaties van KBO Velden
 
In dit Jaarprogramma wil het bestuur u zo goed mogelijk informeren over onze plannen voor het jaar
2018. Wij omschrijven welke activiteiten we in de loop van dit jaar aanpakken of organiseren en hoe we
dat denken te doen. Onze leden, maar ook de gemeente, KBO Limburg, donateurs en sponsoren bieden
wij op deze manier een kijkje in onze keuken. Uw opmerkingen over de inhoud van het Jaarprogramma
zijn welkom en kunt u kenbaar maken aan de redactie van onze Nieuwsbrief.
 
 
1.1    Samenstelling bestuur op 1 januari 2018

1.2    Correspondentieadressen KBO
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• Tien keer per jaar het KBO-PCOB Magazine, boordevol leuke en interessante informatie voor senio-
ren. Ook tien keer per jaar de eigen Nieuwsbrief met nieuws en informatie van en voor de KBO Velden

• Vier keer per jaar een Limburg Magazine in het KBO-PCOB Magazine met daarin speciale aanbiedin-
gen en activiteiten in de provincie.

• Vertegenwoordiging van uw belangen in uw eigen gemeente en in de WMO-platforms of seniorenraad.
• Landelijke en provinciale belangenbehartiging als de grootste seniorenorganisatie van Nederland.
• Deelnemen aan activiteiten in uw eigen woonplaats; ontmoeten, ontspannen en ontwikkelen
• Zelf als vrijwilliger aan de slag; laat uw talent niet verloren gaan en blijf actief! Er is voor ieder wat

wils.
• Hulp bij het invullen van uw belastingaangifte door getrainde vrijwilligers.

1.3    Ontstaan van de KBO Velden
 
Onder auspiciën van de Katholieke Arbeiders Beweging (K.A.B.) wordt in 1951 een diocesane Bond voor
Bejaarden en Gepensioneerden opgericht. De bond wordt zelfstandig en later onderdeel van de Landelij-
ke Unie KBO. Op initiatief van pastoor Linssen wordt in de nazomer van 1955 een bejaardenkaartclub
opgericht. Iedere man van 65 jaar of ouder kan hieraan deelnemen en de club krijgt de naam ‘Bejaar-
densociëteit’. Die sluit zich in 1956 aan bij de diocesane bond en daarmee is de KBO Velden een feit. In
die jaren is de basis gelegd voor de vereniging die we nu zijn.
 
1.4    Wat is de KBO?
 
De KBO staat voor de Katholieke Bond van Ouderen. Sinds 2017 is de KBO een fusie aangegaan met de
Protestants Christelijke Ouderenbond (PCOB) en vormt met ruim 250.000 leden de grootste seniorenver-
eniging van Nederland. Het dagelijks bestuur van de KBO-PCOB zetelt in Utrecht. De organisatie schept
voorwaarden die het mogelijk maken om ouderen zoveel mogelijk een zelfbewuste en volwaardige posi-
tie in de maatschappij te laten innemen. Iemand van 55 jaar en ouder wordt gezien als senior.
KBO Limburg maakt met ruim 40.000 leden deel uit van de KBO-PCOB. Zij is weer verdeeld in 6 regio’s.
KBO Velden behoort tot de regio Peel/Maas en Venlo en telt totaal 20 afdelingen.
 
1.5    Waarmee houdt de KBO zich bezig?
 
De KBO stelt zich voornamelijk tot doel te luisteren naar de stem van de ouderen, te kijken naar zaken
die hen bezig houden en op te komen voor de belangen van deze groep. solidariteit speelt daarbij een
grote rol. Dus zorgafhankelijken, minder bedeelde mensen of anderszins zwakke ouderen in onze samen-
leving kunnen rekenen op support vanuit de KBO-afdeling.
Op nationaal niveau werkt de KBO samen met andere ouderenbonden zoals ook de eerder genoemde
PCOB in een Centraal Samenwerkende Ouderenorganisatie. In onze provincie doet KBO Limburg er alles
aan om de senioren het gevoel te geven dat deze groep nog volop in het leven staat. Men streeft naar
een goede gezondheid, welzijn en een zo optimaal mogelijke zelfstandigheid in een veilig leefklimaat. Het
bekende “Oog voor Senioren” als subtitel voor het KBO-logo is hier dus meer dan gerechtvaardigd.
 
1.6    Sociaal contact
 
Bij elke activiteit speelt ontmoeting een grote rol. Door ontmoeting en uitwisseling van levensvisie wordt
men verrijkt in doen en laten. Of het politieke, kerkelijke, sportieve of gezondheidszaken betreft, in alle
activiteiten speelt het sociale contact een belangrijke rol. Het KBO-lidmaatschap geeft een wij-gevoel en
draagt ertoe bij dat contacten gemakkelijk verlopen. Deelnemende commissie- of bestuursleden hebben
tijdens activiteiten een luisterend oor en nemen ideeën en suggesties mee voor een nieuwe activiteit of
thema.
 
1.7    Informatie lidmaatschap KBO
 
Het lidmaatschap is persoonlijk. In geval van een echtpaar of samenwonenden is ieder individueel lid. De
contributie wordt door het bestuur voorgesteld in de Algemene Ledenvergadering. Dit jaar bedraagt de
contributie € 24,= per persoon. Inning geschiedt via automatische incasso in februari. Het contributiejaar
is gelijk aan het kalenderjaar.  Alle wijzigingen i.v.m. verhuizing, overlijden of opzeggingen dienen zo
spoedig mogelijk te worden doorgegeven aan de ledenadministratie. Nieuwe leden kunnen zich aanmel-
den bij de ledenadministratie of bij het secretariaat.
 
1.8    Voordelen lidmaatschap KBO!
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2.1    Inleiding
 
De hoofdstructuur is vastgelegd in het bestuur. Vanuit het bestuur zijn contactpersonen benoemd voor
de diverse activiteiten. Met enige regelmaat vinden gesprekken plaats met de diverse vrijwilligers van
commissies en werkgroepen binnen onze KBO.
Uitgangspunt is steeds, dat de eindverantwoording voor alle activiteiten bij het bestuur ligt. De diverse
coördinatoren en vrijwilligers bij de activiteiten nemen ook een gedeelte van de verantwoordelijkheid op
zich. We hebben een 75-tal vrijwilligers en daarom is het ook belangrijk dat dit goed geregeld is. Voor
deze vrijwillgers hebben we afgelopen jaar op 28 november een gezellige middag georganiseerd.
Onze Nieuwsbrief -die door onze leden bijzonder wordt gewaardeerd- vormt, samen met de website van
de KBO en het 'Klokje', een belangrijke informatiebron voor de leden en diverse instanties. We gebruiken
de ervaringen van het vorige jaarprogramma. We houden rekening met de wensen van onze leden en
volgen nieuwe ontwikkelingen die  zich aandienen. Dat vraagt om veel initiatieven en werklust.
In dit Jaarprogramma zijn niet opgenomen activiteiten waar de KBO wel aan meedoet, maar niet zelf
organiseert. Denk daarbij aan: wandelen, jeu de boules, computerles via SeniorWeb en samenwerking
ouderen/jongeren via school.
 
Ons motto blijft gelijk: ‘Actief Meedoen, Samen Sterk!’
 
 
2.2    Sport en Ontspanningsactiviteiten
 
Contactpersonen namens bestuur: Ine Jacobs en Ger Peeters
 
2.2.1    Biljarten en kaarten
Elke week van maandag- tot en met vrijdagmiddag is er biljarten en kaarten in de Brede Maatschappe-
lijke Voorziening De Vilgaard. De biljarters betalen per jaar een vast bedrag. Deze extra bijdrage is nodig
om onkosten, zoals het vervangen van een biljartlaken, te betalen. De competitiewedstrijden zorgen voor
extra spanning. Vrouwen en mannen van onze vereniging die belangstelling hebben voor biljarten kunnen
zich melden. Tijdens de pauze kaarten de biljarters.
Coördinator: Albert Paulus (472 2067), met hulp van vrijwilligers
 
2.2.2    Country/Linedance
Op woensdagmiddag gaan van 14.00 tot 15.00 uur in De Vilgaard de beentjes van de vloer bij country
en linedance. Voor deelname is een extra bijdrage verschuldigd. Belangstellenden zijn welkom voor een
kennismaking.
Coördinator: Marianne Smits (472 1830)
 

• Voor hulpvragen in uw gemeente kunt u terecht bij de Vrijwillige Ouderen Adviseurs, zij helpen u de
weg te vinden op het gebied van bijvoorbeeld de WMO.

• KBO-servicelijn. Hier kunt u terecht met uw vragen over wonen, zorg, gezondheid, maar ook voor
juridische vragen.

• KBO-ledenvoordeel in de vorm van een voordeelpas en aantrekkelijke kortingsacties op: collectieve
ziektekostenverzekering bij Zilveren Kruis Achmea, energietarieven Nederlandse Energie Maatschap-
pij, rijbewijskeuring en elk seizoen 'dagjes uit' zoals bijv.: Kasteeltuinen Arcen, Passiespelen, Hiltho.

2   JAARPROGRAMMA 2018
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2.2.3    Fietsen  
De 1e en 3e dinsdag van de maand is er -bij goed weer- een fietsmiddag voor KBO-leden. Tussen de 10
en 15 leden doen hieraan mee. Vertrek is om 13.30 uur voor de kerk. De grote jaarlijkse fietstocht wordt
erg op prijs gesteld. Veiligheid krijgt extra aandacht. Wel is het zo dat de deelnemers aan de fietstocht
altijd voor eigen risico meefietsen. Dit jaar wordt de fietstocht gehouden op dinsdagmiddag 3 juli. De
kosten van deze fietstocht zijn voor eigen rekening.
Coördinatoren: Sjaak Vermazeren (472 1755) en Sraar Lommen (472 1585)
 
2.2.4    Gymnastiek
Op donderdagmorgen kan er van 09.30-10.30 uur en van 10.30-11.30 uur worden gegymd in De Vilgaard.
Ook hiervoor geldt dat voor deelname een extra bijdrage verschuldigd is. Belangstellenden zijn welkom
voor een kennismaking.
Coördinator: Margriet van der Stegen (382 4068)
 
2.2.5    Kienen
Ook dit jaar wordt op de 1e en 3e woensdag van de maand gekiend. De diverse data staan vermeld
achter in dit Jaarprogrammaboekje en op de jaarkalender die door de gezamenlijke dorpsraden wordt
uitgegeven. Vanaf eind van het vorig jaar kunnen we de locatie De Sport niet meer gebruiken. Het bestuur
zoekt naar een nieuwe vaste locatie. Voorlopig is een goede alternatieve locatie gevonden. De deelnemers
worden tijdig geïnformeerd over de locatie, datum en tijd. Tijdens die kienmiddagen worden 12 rondjes
gekiend voor leuke prijsjes. 
Coördinatoren: Ina van der Zanden (472 1334), Tonnie Daniëls, Truus van Rensch en Ben Gelaudemans
 
2.2.6    Koersballen
Elke vrijdagmiddag van 14.00-17.00 uur zijn de koersballers in de Rozenhof actief. De deelnemende leden
betalen een bijdrage waaruit de kosten worden gedekt. Nieuwe leden maar ook belangstellenden zijn op
die middagen van harte welkom.
Coördinatoren: Frans Vousten (472 2149) en Maria Vergeldt-Fitten (472 2370)
 
2.2.7    Reizen
Vorig jaar ging de voorjaarsreis naar Nationaal Park De Weerribben voor een boottocht en een rondrit
door de omgeving. De najaarsreis ging naar de Eifel in Duitsland met een boottocht over de Rursee. Ook
dit jaar worden weer twee uitstapjes georganiseerd. Op 8 mei 2018 is de voorjaarsreis en op 11 septem-
ber 2018 de najaarsreis. Voor de uitstapjes is elke keer veel belangstelling. De organisatie besteedt er
veel tijd aan om van beide reizen leuke uitstapjes te maken. De kosten van de uitstapjes worden door
de deelnemers zelf betaald. Buiten de planning van de voorjaars- en najaarsreis heeft de KBO ook dit
jaar weer ingeschreven voor een bezoek aan een museum met de Museum Plus Bus. Of we in 2018
hiervoor in aanmerking komen, weten we op dit moment nog niet. Ina van der Zanden en Sjaak Verma-
zeren zijn -na ± 10 jaar- gestopt als coördinator voor de reizen.
Coördinatoren: Annie Lommen (382 5112), tijdelijk (max.1 jaar) samen met Ina v.d. Zanden (472 1334).
Zodra zich een 2e kandidaat meldt, stopt Ina van der Zanden.
 
2.2.8    Volksdansen
Liefhebbers van het volksdansen komen iedere maandagmiddag in De Vilgaard van 14.00-15.00 uur bij
elkaar om het volksdansen te beoefenen. Ook hier is sprake van een eigen bijdrage en iedereen is welkom
voor een kennismaking.
Coördinator: Thea Brader (477 2812)
 
2.2.9    Zitdansen
Als het echte dansen, zoals ouderen dat vroeger gewend waren, om welke reden dan ook niet meer zo
goed lukt, is er nog altijd de gezellige mogelijkheid om mee te doen met het zitdansen. Zo’n 10 tot 15
leden doen er meestal aan deze activiteit mee. U kunt iedere donderdag van 14.00-15.00 uur terecht in
de Rozenhof. Het zitdansen is gratis. Belangstellenden zijn welkom voor een kennismaking.
Coördinator: Francis Op het Veld (373 0470)
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2.3    Ontmoeting-Educatie
 
Contactpersonen namens bestuur: Nardje Lenssen en Bep Felten
 
2.3.1    Excursies
In 2017 zijn er geen excursies gehouden.
Komt er in 2018 een actueel onderwerp binnen dan regelt de commissie een excursie.
 
2.3.2    Huifkartocht
Al vele jaren is er geen huifkartocht meer gehouden. De tocht is vooral bedoeld om mensen die niet meer
zo goed ter been zijn te laten genieten van de mooie natuur en de ontspannen sfeer.
Jaarlijks in september bekijken we samen met de familie Geelen wat de mogelijkheden zijn.
Coördinator: Cor van der Zanden (472 1334), samen met vrijwilligers
 
2.3.3    Themamiddagen
Het afgelopen jaar zijn er drie themamiddagen gehouden: op 28 maart ‘Voeding en leefstijl’, op 5 sep-
tember ‘Opfrissen verkeersregels voor senioren’, beide middagen in BMV De Vilgaard en op 24 oktober
een bezoek aan het Wereldpaviljoen in Steyl. De themamiddagen houden we inmiddels al weer ruim 10
jaar. Voor 2018 zijn voorlopig vijf themamiddagen gepland: op 27 maart, 17 april, 15 mei, 26 juni en 20
november. Zijn er meer actuele thema’s dan plannen we een of meerdere extra middagen. Hebt u een
actueel thema? Maak het dan kenbaar aan de organisatie.
Coördinatie en organisatie themamiddagen: Nardje Lenssen (472 1494) en Hermien Kamphuis (472 3019)
 
2.3.4    Kerstmiddag
Onze kerstmiddag wordt elk jaar met ±150 leden heel goed bezocht. De leden waarderen deze middag
bijzonder omdat deze niet alleen een kerstsfeer ademt maar er ook een gezellige stemming heerst en er
wordt voldoende tijd genomen voor onderlinge contacten. Afgelopen jaar heeft Margo Verbeek, onder
anderen bekend van ‘Wooden Chain’ tijdens deze middag voor een gezellige sfeer gezorgd. Bijzonder is
het dat aan deze activiteit vele oudere senioren deelnemen die normaal niet of weinig aan andere activi-
teiten kunnen meedoen. De kerstmiddag zal plaatsvinden op vrijdag 14 december 2018. Globale plannen
zijn bekend. Een commissie van de KBO werkt het definitieve programma voor deze middag verder uit.
Coördinatoren: Annie van Heesch (472 2203) en Nardje Lenssen (472 1494), samen met vrijwilligers
 
2.3.5    Dansmiddag
Al weer voor de 17e keer houden we dit jaar onze dansmiddag. Zo’n 40 personen waren vorig jaar
aanwezig om aan de leuke dansmiddag met muziek van Jac Craenmehr deel te nemen. Dansen is niet
per se noodzakelijk. Gewoon luisteren en gezellig kletsen is natuurlijk ook mogelijk. Op zaterdag 27
oktober 2018 wordt -weer met muziek van Jac Craenmehr- de dansmiddag gehouden en is, uiteraard
tegen betaling, toegankelijk voor alle senioren uit Velden en omstreken.
Coördinatoren: Annie van Heesch (472 2203) en Nardje Lenssen (472 1494), samen met vrijwilligers
 
2.3.6    Nieuwjaarsreceptie
Wij, als KBO Velden, houden alweer voor het 7e jaar voor onze leden een nieuwjaarsreceptie. Elk jaar
bezoeken zo’n 60 leden deze receptie. Met elkaar praten en lachen in een ongedwongen, gezellige sfeer.
Dit jaar houdt de KBO de receptie op 2 januari in BMV De Vilgaard.
Coördinatoren: Annie van Heesch (472 2203) en Nardje Lenssen (472 1494)
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Jo van Keeken tel. 472 1201   
Frans van Neer tel. 850 2443   
Marie-José Peters tel. 472 1874   

Ria Hermans tel. 472 2053   
Jo van Keeken tel. 472 1201   
Frans van Neer tel. 8502443   
Marie-José Peters tel. 472 1874   

2.4    Diensten-Vrijwilligershulp
 
Contactpersonen namens bestuur: Chrit Janssen en Annie van Heesch
 
2.4.1    Computerservice
Meer en meer leden maken tegenwoordig gebruik van de computer, laptop, iPad en iPhone. Het meren-
deel heeft een cursus gevolgd of leert dit van de kinderen. Nu en dan loop je wel eens tegen kleine
problemen of storingen aan. Voor deze zaakjes zijn bij de KBO Velden mensen beschikbaar die onze leden
weer op weg helpen.
Coördinatoren: Cor van der Zanden (472 1334) en Chrit Janssen (472 2968)
 
2.4.2    Felicitatiedienst
We houden regelmatig contact met onze leden via deze dienst. Elk lid dat 80 jaar wordt en alle leden van
85 jaar en ouder worden op of rond hun verjaardag bezocht. Dit bezoek wordt opgefleurd met een pre-
sentje. De activiteit is waardevol in het kader van sociale controle. Enkele jaren geleden heeft het bestuur
besloten om mensen die buiten ons dorp (zijn gaan) wonen op de verjaardagen niet meer te bezoeken.
De felicitatiedienst stuurt nog wel een mooie kaart naar betrokkenen.
Coördinator: Ine Jacobs (472 9057), samen met vrijwilligers
 
2.4.3    Klussendienst
Het gaat om het uitvoeren van kleine klusjes met een beperkte duur zowel binnens-als buitenshuis. De
klussendienst heeft een duidelijk reglement. De werkzaamheden worden gratis uitgevoerd. De kosten
van materiaal zijn voor rekening van de opdrachtgever. Afgelopen jaar zijn na vele jaren enkele vrijwil-
ligers gestopt. Gelukkig hebben zich weer enkele nieuwe vrijwilligers gemeld. De klussendienst is bedoeld
voor die mensen die geen andere hulpmogelijkheid hebben binnen de familie of kennissenkring.
Contactpersonen: Cor Vosbeek (472 1964), Jan Thiesen (472 1543), Johan Nefkens (06-53732246) en
Huub Holthuisen (06-12610308)
 
2.4.4    Ouderenadviseurs / Belastinginvullers
 
Ouderenadviseurs: Ons land is een land van regels en wetten. Hebt u vragen over wonen, welzijn en zorg
neem dan gerust contact op met een van onze ouderenadviseurs.
 

 
Belastinginvullers: Hebt u hulp nodig bij het invullen van uw belastingaangifte of het aanvragen van
zorg-en huurtoeslag, dan kunt u terecht bij een van onze belastinginvullers. Zij bieden deskundige hulp
en vragen voor het invullen een onkostenvergoeding van € 5,- per adres.
 

 
2.4.5    Eettafel Rozenhof
De KBO Velden regelt vanaf 1 januari 2014 ‘de eettafel’ in de Rozenhof. Iedere dinsdag wordt er om 12.00
uur een heerlijke warme maaltijd geserveerd voor een vaste groep van max. 24 ouderen. Vrijwilligers die
de kookkunst goed verstaan, serveren tegen geringe kosten een maaltijd voor deze groep. U kunt zich
hiervoor aanmelden bij Truus Hafmans. Indien er op dat moment geen plek is, wordt u op een wachtlijst
geplaatst.
Coördinator: Truus Hafmans (472 1454)
 
2.4.6    Open Inloop Rozenhof
Elke donderdag vanaf 10.00 uur is er een ‘Open Inloop’ voor senioren/ouderen in de Rozenhof. Samen
met enkele leiders/leidsters vinden gezellige ontspanningsactiviteiten plaats. Tussen de middag kunt u
genieten van een warme maaltijd die keurig verzorgd wordt door 2 cateringbedrijven uit Velden. Hiervoor
wordt € 7,50 gevraagd en u dient u vooraf aan te melden. De ‘Open Inloop’ heeft een plezierig, vrijblijvend
karakter waarbij ontspanning en contact voorop staan.
Coördinator: Annie van Heesch (472 2203)
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2.5    Communicatie
 
Contactpersonen namens bestuur: Marie-José Peters en Ger van Rensch
 
2.5.1    Magazine KBO-PCOB
Het Magazine KBO-PCOB wordt uitgegeven door de Unie KBO-PCOB. Hierin zijn zaken opgenomen die
landelijk spelen en die vaak betrekking hebben op de belangenbehartiging voor de senioren/ouderen. De
leden ontvangen het blad samen met de eigen Nieuwsbrief 10 keer per jaar. De data waarop het Maga-
zine -met onze eigen Nieuwsbrief- verschijnt, ziet u op bladzijde 11 van dit Jaarprogramma.
Coördinatoren: Wim en Wiesje Jacobs (472 1480)
 
2.5.2    Nieuwsbrief  
De redactie van de Nieuwsbrief zorgt voor de inhoud en het opstellen van de Nieuwsbrief. Ook leden
leveren een bijdrage. De Nieuwsbrief ziet er netjes uit en de senioren/ouderen uit ons dorp ontvangen
via de Nieuwsbrief, die dit jaar al weer voor het 12e jaar verschijnt, actuele en gerichte informatie. Als
er snel in een informatiebehoefte moet worden voorzien, gebruiken we daarvoor het ‘Klokje’.
Coördinatoren: Ger van Rensch (472 1797), Renita van Herpen (472 3362) en Hay Lucassen (472 2992) 
 
2.5.3    PR /Werving
Frans Vousten (oud-bestuurslid) besteedt veel tijd en moeite aan ledenwerving. We zitten in Velden thans
op bijna 465 leden. Dat is zeker niet slecht. Nieuwe leden zijn van harte welkom. Kent u verder mensen
die bestuurlijk of als vrijwilliger iets extra’s willen doen voor de KBO, laat het dan even weten aan iemand
van het bestuur.
Coördinatie: Het dagelijks bestuur samen met de redactie van de Nieuwsbrief
 
2.5.4    Website
Evenals de Nieuwsbrief is de website van de KBO Velden niet meer weg te denken. Naast de pagina met
actuele informatie over activiteiten bevat de site algemene gegevens: bestuurssamenstelling, de
Nieuwsbrieven, verslagen van jaar- en bestuursvergaderingen, foto’s en nog veel meer. Onze webmaster
is Herman Middelink. Het is belangrijk om hem actuele informatie te leveren zodra deze beschikbaar is.
De website van de KBO Velden is www.kbovelden.nl
Coördinatoren: Herman Middelink (472 2471) en Ger van Rensch (472 1797)

3   BESTUURSTAKEN 
3.1    Inleiding
 
Ons bestuur hanteert de volgende uitgangspunten:
Besturen doen we samen, we zijn samen verantwoordelijk voor onze vereniging.
Ieder bestuurslid heeft ook eigen taken en is daarvoor verantwoordelijk.
Het dagelijks bestuur (DB) is verantwoordelijk voor de algemene en dagelijkse gang van zaken.
Leden-vrijwilligers helpen bij de organisatie en uitvoering van activiteiten.
 
Het bestuur stippelt het verenigingsbeleid uit en informeert de leden over dat beleid. Verder zijn er be-
stuurstaken die nooit in de schijnwerper staan. Denk dan aan: voorbereiding van vergaderingen, bespre-
kingen, verslaglegging, beheer van de financiën, betalingen, interne en externe correspondentie, leden-
administratie, onderhouden van externe contacten etc. Kortom, taken die bij het besturen van een ver-
eniging horen. We zullen ze niet tot in detail benoemen. Onze leden kunnen er op vertrouwen dat ze
betrokken en naar beste vermogen worden uitgevoerd.
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3.2    Aandachtspunten voor het verenigingsbeleid in 2018
 
We werken binnen het bestuur met commissies/werkgroepen. Elk van die commissies/werkgroepen werkt
op basis van vastgelegde afspraken de activiteiten uit. Tot die afspraken behoort ook de raming van de
uitgaven/inkomsten voor de betreffende activiteit(en) en de verantwoording voor het beheren daarvan.
Extra aandacht is nodig voor:  Vertegenwoordiging van de KBO Velden in de KBO Limburg, het Regiobe-
stuur Peel/Maas en Venlo en het overleg van de Venlose KBO’s.
Afgelopen jaar is er een enquête gehouden met de vraag of de leden al dan niet tevreden zijn met het
aanbod van de huidige activiteiten. Uitleg nog verder uitwerken.
 
3.3    Bewaken van de financiële situatie
 
Financieel kunnen we onze KBO redelijk draaiende houden. Ons uitgangspunt is dat alle recreatieve en
ontspanningsactiviteiten in principe kostendekkend moeten worden georganiseerd. Door terugloop van
leden kunnen enkele activiteiten niet meer geheel kostendekkend worden georganiseerd. Verder heeft
de gemeente aangegeven dat in de toekomst de gemeentelijke subsidie wordt afgebouwd. Ook de huur
in de nieuwe BMV brengt extra kosten met zich mee. We moeten er dus goed op blijven letten dat we
ook in de toekomst niet in financiële problemen komen.
 
3.4    Belangenbehartiging
 
Wij stellen ons als doel om de belangen van alle senioren in ons dorp op een goede wijze te behartigen.
Er is nog veel werk te doen. Dat doen wij als KBO in principe samen met de Dorpsraad en met het Seni-
orenplatform van de gemeente Venlo.
 
3.5    Bevordering eigen deskundigheid
 
Bestuursleden, ouderenadviseurs en vrijwilligers krijgen de gelegenheid om aan deskundigheidbevorde-
rende activiteiten deel te nemen. Het bestuur doet waar nodig een beroep op consulenten van KBO
Limburg en van de Unie KBO-PCOB.
 
3.6    Ondersteuning mantelzorgers
 
Mantelzorg is één van de belangrijkste pijlers onder ons zorgsysteem. De druk op deze zorgverleners is
groot. Tijd om vrij te nemen en tot rust te komen is er vaak niet. Via diverse organisaties wordt aan
mantelzorgers steun geboden. Voor vragen met betrekking tot mantelzorg kunt u terecht bij onze oude-
renadviseurs.
 
3.7    Brede Maatschappelijke Voorziening Velden (BMV)
 
Gezien het grote aantal uren dat wij gebruik maken van ruimten in de BMV is duidelijk dat voor onze
leden (en eigenlijk voor alle ouderen in Velden) deze BMV van groot belang is. Een afvaardiging van het
bestuur heeft regelmatig contact met de beheerder en het bestuur van de BMV om zaken waar bijsturing
nodig is samen goed te regelen.
 
3.8    Contacten met gemeente
 
Wij zullen er bij de gemeente op blijven aandringen om over diverse onderwerpen gerichte informatie te
verstrekken. De Dorpsraad kan bepaalde zaken van algemeen belang behartigen.
Met de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is er een andere aanpak gekomen
voor langdurige zorg en maatschappelijke ondersteuning. Gebleken is dat de hele materie voor de seni-
oren/ouderen niet altijd even gemakkelijk is. In de BMV De Vilgaard zitten op dinsdagmorgen tussen
10.00 en 12.00 uur enkele mensen voor informatie en advies. Stap eens binnen, deze mensen willen u
graag helpen. Ook onze ouderenadviseurs wijzen u graag de weg.
Via het Seniorenplatform en waar nodig rechtstreeks bespreken we de belangen van ouderen met be-
stuurders en ambtenaren in de gemeente Venlo.
 
Het bestuur van de KBO Velden   
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2 jan. Nieuwjaarsreceptie
3 jan. Bestuursvergadering
3 jan. Kienmiddag
17 jan. Kienmiddag
23 jan. Magazine KBO-PCOB/Nieuwsbrief
23 jan. Jaarprogramma
7 febr. Bestuursvergadering
7 febr. Kienmiddag
20 febr. Magazine KBO-PCOB/Nieuwsbrief
21 febr. Kienmiddag
6 mrt. Algemene Ledenvergadering (in BMV)
7 mrt. Bestuursvergadering
7 mrt. Kienmiddag
27 mrt. Magazine KBO-PCOB/Nieuwsbrief
27 mrt. Themamiddag
  (Sabine Wennekers/Dr. Kessels)
4 apr. Bestuursvergadering
4 apr. Kienmiddag
17 apr. Themamiddag (Dhr. Baalman)
18 apr. Kienmiddag
24 apr. Magazine KBO-PCOB/Nieuwsbrief
2 mei Bestuursvergadering
2 mei Kienmiddag
8 mei Voorjaarsreis
15 mei Themamiddag (Dhr. Smeets)
16 mei Kienmiddag
23 mei Besturendag
29 mei Magazine KBO-PCOB/Nieuwsbrief
6 juni Bestuursvergadering
6 juni Kienmiddag
20 juni Kienmiddag
26 juni Magazine KBO-PCOB/Nieuwsbrief
26 juni Themamiddag
3 juli Fietstocht
4 juli Bestuursvergadering
4 juli Kienmiddag
21 aug. Magazine KBO-PCOB/Nieuwsbrief
5 sept. Bestuursvergadering
5 sept. Kienmiddag
11 sept. Najaarsreis
19 sept. Kienmiddag
25 sept. Magazine KBO-PCOB/Nieuwsbrief
3 okt. Bestuursvergadering
3 okt. Kienmiddag
17 okt. Kienmiddag
23 okt. Magazine KBO-PCOB/Nieuwsbrief
27 okt. Dansmiddag
7 nov. Bestuursvergadering
7 nov. Kienmiddag
20 nov. Themamiddag
21 nov. Kienmiddag

27 nov. Toneelmiddag
5 dec. Bestuursvergadering
5 dec. Kienmiddag
11 dec. Magazine KBO-PCOB/Nieuwsbrief
11 dec. Kerststukjes maken
14 dec. Kerstmiddag (Tonny Wijnands)
19 dec. Kienmiddag

 
 

4  OVERZICHT ACTIVITEITENPROGRAMMA 2018
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Contactpersonen
Marie-José Peters Secretaris 077-472 1874 mjvtpeters@ziggo.nl
Ger van Rensch Coördinator Nieuwsbrief 077-472 1797 ghrenschv@kpnplanet.nl
Cor van der Zanden Ledenadministratie 077-472 1334 hondorado@online.nl

Voor overige leden van bestuur en redactie: zie Jaarprogramma.
 
Website: www.kbovelden.nl Nieuwsbrief/Jaarprogramma  nieuwsbrief@kbovelden.nl


