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Voor u ligt het jaarverslag van 2014. Zoals gebruikelijk geeft het u inzicht, en is het een 

overzicht, van de vele activiteiten die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden. 

Naast de gebruikelijke thema’s, is er het afgelopen jaar, samen met de ANBO en 

PCOB, veel aandacht besteed aan o.a. de gemeenteraadsverkiezingen en de 

problematiek rond de fusie van het Hofpoortziekenhuis met het Anthonius ziekenhuis. 

Voor de politieke partijen is een beleidsplan opgesteld, in de hoop dat zij de komende 

vier jaar daarop dan hun beleid voor de ouderen in Woerden kunnen afstemmen. 

Buitengewoon belangrijk, nu ook door de gemeente de voorbereidingen plaatsvinden, 

voor de invoering van de nieuwe WMO wet. 

De gezamenlijke ouderenbonden hebben door middel van een brief aan het 

gemeentebestuur hun zorgen geuit met betrekking tot de fusie van het 

Hofpoortziekenhuis. 

Dit heeft geleid tot een eerste interview in de plaatselijke kranten en kreeg het 

onderwerp vervolgens ook veel politieke aandacht. 

  

Langs deze weg wil ik alle vrijwilligers en mijn mede bestuursleden heel veel dank 

zeggen voor hun inzet en betrokkenheid. Onze afdeling kan nu eenmaal alleen 

maar draaien op de inzet van al deze vrijwilligers. 

Ik hoop en vertrouw erop weer op ieders inzet te mogen rekenen. 

 

 

 Frank Hoefsloot 

Voorzitter 

 

 

  

VOORWOORD 
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1.1 Algemeen 

Het behartigen van de belangen van ouderen in het algemeen en die van haar leden in 

het bijzonder, in de ruimste zin van het woord. 

 

De KBO tracht dat doel te bereiken door: 

a. Diensten te verlenen en het behartigen van individuele belangen van de leden. 

b. Belangenbehartiging van ouderen in het algemeen. 

c. Vertegenwoordiging van ouderen bij overheden en andere instanties. 

d. Samenwerking met organisaties en instellingen met een gelijk of aanverwant doel. 

e. Het bieden van ontspanning en bevorderen van sociale contacten. 

De katholieke levensbeginselen vormen de grondslag van de vereniging. 

 

1.2 Bestuur en Organisatie 

Het bestuur van de afdeling werd gevormd door de volgende leden: 

Voorzitter  de heer F. Hoefsloot    
Secretaris  de heer J.A. van Roon 
Penningmeester de heer J.H. Meijer 
Plv. voorzitter  de heer A. van Riet   
Lid   mevrouw L.M. Slingerland 
 

Binnen de vereniging wordt de ledenadministratie verzorgd door de heer P. Bakker. 

Mevrouw R. van Rijn-van Wijk zorgt voor de distributie van de Nestor naar de 

Nestorbezorgers. Het beheer van de Website is in handen van de heer H. Rombout. 

Daarnaast zijn er nog diverse commissies actief zoals wandelen, kaarten, reizen, 

belastinginvullers en de vrijwillige ouderenadviseur. 
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Het bestuur houdt de ledenadministratie bij, int de contributie, doet afdrachten aan het 

hoofdbestuur en de gezamenlijke Woerdense Ouderenbonden, stelt het jaarlijkse 

activiteitenplan op en regelt alle zaken met betrekking tot de vereniging. 

 

2.1 Bestuursvergaderingen 

Het bestuur heeft negen keer vergaderd, te weten: 

6 januari - 3 februari - 3 maart - 7 april - 12 mei - 1 september - 20 oktober -

11 november en 9 december. 

 

2.2 Algemene Ledenvergaderingen 

Op 13 maart. Aanwezig 47 leden. De penningmeester en het bestuur worden 

gedechargeerd voor het gevoerde beleid. 

Op 13 november. Aanwezig 42 leden. Een vergadering waar de begroting voor 2015 

wordt goedgekeurd. De contributie wordt verhoogd naar € 22,-- per lid. 

 
2.3 Vergaderingen KBO provincie Utrecht 

Bestuursleden bezochten deze vergaderingen op: 

19 maart, 16 april, 5 november en 19 november 

 

2.4 Gezamenlijke vergaderingen Woerden/Kamerik 

Op 20 november vergaderden de besturen Woerden/Kamerik en de leden van de 

reiscommissie. Onderwerpen die aan de orde kwamen waren: 

 De financiële verantwoording van de reiscommissie. 

 Het verslag van de financiële commissie. 

 De evaluatie van de vakantie in Odoorn en de dagtochten. 

 

2.5 Bijeenkomst nieuwe leden 

Op 1 oktober ‘s middags is een bijeenkomst belegd voor nieuwe leden van onze 

vereniging. De opkomst was matig maar erg gezellig. 

 

2.6 SOBW vergaderingen 

Drie bestuursleden van onze vereniging hebben de vergaderingen van de 

Samenwerkende Ouderenbonden Woerden bijgewoond. 

Daarnaast heeft de vrijwillige ouderenadviseur deelgenomen aan de WMO 

adviescommissie van de SOBW. 
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3.1 Samenwerkende Ouderen Bonden Woerden (SOBW) 

Het bestuur van de KBO Woerden is met twee leden vertegenwoordigd in het bestuur 

van de SOBW. Daarnaast is Frank Hoefsloot gevraagd voorzitter te worden van de 

SOBW. 

In het kader van de landelijke dag voor ouderen is, in nauwe samenwerking met “Welzijn 

Woerden” en de gemeente Woerden op 25 november, een middag georganiseerd over 

de ontwikkelingen in de WMO. 

In het kader van de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014 is door de SOBW 

een z.g. “Speerpuntenlijst” ontworpen. Hierin zijn belangrijke punten opgenomen voor 

het te voeren Ouderenbeleid in Woerden voor de komende jaren. Deze lijst is 

aangeboden aan alle partijen en aan de verantwoordelijke wethouder, met het doel dat 

het Welzijn van Ouderen in de beleidsplannen zal worden opgenomen en overigens 

volle aandacht zal krijgen. 

 

3.2 Van de reiscommissie 

De reiscommissie van de afdelingen Kamerik en Woerden hebben in 2014 twee 
dagtochten en een vakantieweek georganiseerd. 
Op 7 mei was de uitgaansdag naar Zeeland. Met totaal 79 deelnemers uit Woerden en 
Kamerik en twee bussen op pad. De ontvangst was in Grevelingen met koffie en gebak. 
Daarna vanuit Goes met een antieke dieselmotorwagen naar Borsele en weer terug. 
Vervolgens naar Oud Beijerland voor het diner. Een enerverende dag met veel 
kilometers maar erg mooi. 
 
Van 21 tot en met 27 juni werd gebivakkeerd in hotel de Oringer Marke in Odoorn. In 
totaal waren er 50 deelnemers uit Kamerik en Woerden. Er werden diverse dagtochten 
vanuit het hotel gemaakt. Onder andere een boottocht over de Weerribben, een bezoek 
aan een schaapskudde. Een avond werd enigszins aangepast in verband met de 
voetbalwedstrijd van het Nederlandse elftal tijdens de wereldkampioenschappen tegen 
Chili. 
 
Op 10 september met 58 deelnemers op pad naar Noord Holland. Aan boord van een 
rondvaartboot met koffie en gebak. Vervolgens na de lunch naar het dorpje Waarland 
voor een bezoek aan Vlindorama. Een kas vol vlinders en bloemen. Daarna het diner in 
Ankeveen en de terugrit naar Kamerik en Woerden.  

 

3.3 Klaverjassen 

Zoals al vele jaren de gewoonte is werd op de 4e donderdagmiddag van de maand 

geklaverjast, Het aantal deelnemers varieerde van 30 tot 17 klaverjassers. 

Er werd 8x gespeeld en 6 daarvan tellen mee voor de einduitslag, dat wil zeggen dat de 

laagst behaald aantal punten niet meetellen, maar ook dat iemand 2x afwezig kan zijn 

en toch voor de prijzen in aanmerking kan komen. 

De voorzitter kwam tijdens een feestelijke middag weer de prijzen uitreiken aan:   

Bep Streng - 1e prijs met 29 964 punten,  

Gini Slingerland - 2e prijs met 29.635 punten en  

Bep Martens - 3e prijs met 29.245 punten. 

De poedelprijs werd dit keer aan twee leden uitgereikt, zij behaalden beiden 25.562 

punten. Dit waren Riet Laan en Lenie Kraan. 

 

Op verzoek van enkele leden werd er ook in de maanden mei t/m augustus een middag 

gespeeld. Hoewel 26 leden hadden laten weten dat wel op prijs te stellen, werden de 

HOOFDSTUK 3  DIVERSE ACTIVITEITEN 
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middagen bezocht door 21 tot 11 leden. Dit viel het bestuur enigszins tegen, maar er is 

wel besloten in 2015 nog een keer een zomercompetitie te organiseren. 

 

3.4 Wandelen 
Ook dit jaar werd er weer door enkele leden iedere 2e dinsdag van de maand 
gewandeld. 
In Woerden kunnen er leuke korte wandelingen worden gemaakt met als voordeel dat er 
na een uurtje wandelen altijd wel een gelegenheid is waar wij kunnen  pauzeren om een 
kopje koffie of thee te nuttigen. Maar na een wandeling rond de Cattenbroekerplas of in 
Reeuwijk rond de surfplas werd er ook gepauzeerd om iets te drinken. 
Het bestuur wil deze activiteit graag nog eens onder de aandacht brengen van haar 
leden. Zeker na de lezing over hoe belangrijk het is te blijven bewegen!!! 

 

3.5 Vrijwillige Ouderenadvisering (VOA) 

De vrijwillige ouderenadviseur heeft bij een aantal cliënten kunnen zorgen voor een 

financiële tegemoetkoming door de gemeente Woerden. Daarnaast voor ondersteuning 

bij de administratie. Op 11 juni is een bijscholing gevolgd in het kader van de wijzigingen 

op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.   

 
3.6 Belastingservice 

In 2014 hebben we de belastingaangiftes voor het jaar 2013 verzorgd. Landelijk hebben 
de 2.476 invullers, circa 126.000 aangiftes verzorgd. Gemiddeld zijn dat er 50 per 
invuller. Namens de afdeling KBO Woerden waren in 2013 twee invullers actief die 
samen 105 aangiftes hebben verzorgd. Daarnaast zijn diverse aanvragen voor starten, 
wijzigen of stopzetten van toeslagen bij de belastingdienst ingediend. 
 

3.7 Veiligheidsadviseur 

Via het Unie KBO project: “Veilig Thuis”, dat moet bijdragen aan het verminderen van de 
kwetsbaarheid van ouderen en zich vooral richt op het vergroten van de bewustwording 
van hun veiligheidssituaties, is een voorlichtingsmiddag met een veiligheidsadviseur 
gegeven. Hij heeft aandacht geschonken aan de te nemen preventiemaatregelen voor 
o.a.: 

 het voorkomen van vallen, 

 het voorkomen van brand, 

 het voorkomen van inbraak en 

 het waarschuwen tegen de babbeltruc. 

 

Daaruit zijn 2 aanvragen voor huisbezoeken gekomen waarin hij de bewoners heeft 

kunnen adviseren hoe met hun veiligheid om te gaan.  

Ook u kunt een dergelijk huisbezoek aanvragen: Bel dan het bestuur of de Unie KBO, zij 

zullen dan zorgen dat de veiligheidsadviseur contact met u opneemt. 

U kunt hem ook direct benaderen. Kijk op de website voor zijn telefoonnummer of meld 

uw vraag aan het bestuur. Zij zullen dan zorgen dat hij contact met u opneemt. 

 

3.8 Website 

KBO afdeling Woerden heeft sinds juni 2008 een eigen website. De website wordt 
gebruikt om informatie tussen het bestuur en de leden uit te wisselen. Het plaatst eigen 
artikelen en wetenswaardigheden maar ook artikelen die door derden en de Unie KBO 
worden uitgegeven.  

Sinds de website compacter is geworden (mindere pagina’s en een andere indeling) is 

hij overzichtelijker is geworden. Mede daardoor neemt het aantal bezoekers gestaag toe. 

De website wordt bezocht door mensen uit Amerika, Duitsland, Frankrijk en zelfs China.  
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Veel bezoekers vinden ons direct. Anderen vinden ons via zoekmachines en weer 

anderen via gekoppelde websites.  

De meeste bezoekers komen via de ‘Home’ pagina binnen maar ook de pagina’s 

‘Activiteiten’ en ‘Verenigingsnieuws’ trekken veel bezoekers. Daarnaast bezoekt men 

ook: ‘het nieuws via Unie-KBO’ en vooral niet te vergeten: de pagina ‘Lid worden!’. Er 

zijn via de website 7 aanmeldingen voor een nieuw lidmaatschap binnen gekomen. De 

website is een onmisbaar onderdeel geworden van de communicatie voor en tussen de 

leden en het bestuur. 

 

 
 

 
 

Elke maand worden de standen van de klaverjascompetitie op de website vermeld zodat 

men de onderlinge strijd voor de 1e prijs goed kan volgen. Ook berichten en foto’s over 

evenementen zoals de vakanties en de kerstviering zijn op de website te vinden. 

 

De leden maken gebruik van de informatie die op hun eigen website te vinden is en 

volgen daarmee de trend: “ouderen maken steeds vaker gebruik van hun computer of 

van hun IPad”.  

 

Op termijn dienen ideeën te worden uitgewerkt om het gebruik van de website en de 

toepassing van digitale informatie en communicatie te verhogen. Daarbij hoort ook het 

bevorderen van het gebruik van de sociale media. 

 

 

Jaren
Unieke 

bezoekers

Aantal 

bezoeken
Pagina´s (x10) Hits (x100) Bytes (MB)

Totaal 2008 289 510 628 170,21 139

Totaal 2009 670 974 829 189,03 215

Totaal 2010 531 840 437 117,88 110

Totaal 2011 518 755 1025 208,91 359

Totaal 2012 1392 2225 2510 498,25 1250

Totaal 2013 1459 2234 2405 501,46 1260

Totaal 2014 1959 2832 1861 512,79 1220
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3.9 Ontwikkeling ledenbestand 

De stormachtige ontwikkeling van 2006 tot en met 2008 heeft plaats gemaakt voor een 

wat stabielere periode. Desondanks zit er nog steeds groei in onze vereniging. Eind 

2011 is dat aantal gegroeid naar 243, eind 2012 zaten we op 244 leden, eind 2013 

bedroeg het aantal leden 242 en eind 2014, begin 2015 zitten we op 250 leden.  

 

3.10 Opbouw ledenbestand 

Een nadere analyse van het ledenbestand geeft de volgende verdeling weer per 

 31 december 2014. 

Aantal vrouwen 158 oftewel 63% van het totale aantal leden. Blijft over 37% mannen 

oftewel in absolute aantallen 92 man. Qua verdeling over de beide geslachten is dat 

nagenoeg gelijk aan 2013. In de leeftijdsopbouw heeft een kleine verschuiving 

plaatsgevonden naar de leeftijdscategorie tot en met 70 jaar. Een positieve 

ontwikkeling. Toch blijft het zaak om ook de jongere senioren te binden aan onze 

vereniging. Het bestuur doet daarbij een beroep op de leden. Het motto, leden werven 

leden. 

 

Leeftijdscategorie 2010 2011 2012 2013 2014 

Tot en met 70 37% 33% 28% 26% 29% 

71 tot en met 80 42% 42% 44% 46% 44% 

Boven de 80 21% 25% 28% 28% 27% 

 100% 100% 100% 100% 100% 
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4.1 Overzicht activiteiten KBO Woerden in 2014 

 

Datum Omschrijving Toelichting 

  9 januari Voordracht over kaaspakhuizen  door de heer J. van Riet 

14 januari Wandelen met mw. Slingerland 

23 januari 5e ronde klaverjassen Seizoen 2013 - 2014 

11 februari Wandelen met mw. Slingerland 

13 februari Presentatie over China door de heer Butink 

27 februari 6e ronde klaverjassen Seizoen 2013 - 2014 

11 maart Wandelen met mw. Slingerland 

13 maart ALV met Bingo Bestuur 

27 maart 7e ronde klaverjassen  Seizoen 2013 - 2014 

  8 april Wandelen  met mw. Slingerland 

10 april Iconen schilderen door de heer J. van Drie 

24 april 8e ronde klaverjassen Seizoen 2013 – 2014 

  1 mei Prijsuitreiking klaverjastoernooi Seizoen 2013 - 2014 

  7 mei Voorjaarsdagtocht naar Goes Reiscommissie 

13 mei Wandelen met mw. Slingerland 

10 juni Wandelen met mw. Slingerland 

21 - 28 juni Vakantieweek Odoorn De Oringer Marke 

  8 juli Wandelen met mw. Slingerland 

12 augustus Wandelen met mw. Slingerland 

  9 september Wandelen met mw. Slingerland 

10 september Najaarsdagtocht De Beemster Reiscommissie 

11 september Voordracht door Natuurmonumenten  door de heer Stallvord  

25 september Start klaverjascompetitie 2014 / 2015 parochiezaal 

   1 oktober Bijeenkomst bestemd voor nieuwe leden parochiezaal 

   9 oktober Cuisine Corneille door de heer Keppel 

14 oktober Wandelen met mw. Slingerland 

23 oktober 2e ronde klaverjassen Seizoen 2014 - 2015 

11 november Wandelen met mw. Slingerland 

13 november Algemene Ledenvergadering en Veiligheid met de heer Rombout 

27 november 3e ronde klaverjassen Seizoen 2014 - 2015 

  9 december Wandelen met mw. Slingerland 

11 december 4e ronde klaverjassen Seizoen 2014 - 2015 

18 december Kerstviering met 5-Beaufort 

 

De KBO bijeenkomsten werden in De Dam gehouden, het klaverjassen in de parochiezaal en het 

wandelen op locatie. 

 

 

  

HOOFDSTUK 
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