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1. VOORWOORD 
Voor u ligt het eerste jaarverslag van KBO Teylingen. Met ongeveer 2200 leden is de KBO een 
grote vereniging in de gemeente Teylingen van en voor senioren. De start van KBO Teylingen 
ligt in de oprichting op 1 september 2015 middels een besturenfusie van de drie senioren-
bonden, KBO Sassenheim, KBO Voorhout en KBO Warmond, allen gevestigd in de gemeente 
Teylingen. KBO Teylingen bezit géén eigen rechtspersoonlijkheid. Aan het bestuur van KBO 
Teylingen zijn door de drie afdelingen bevoegdheden overgedragen door middel van een 
samenwerkingsovereenkomst. Deze bevoegdheden betreffen belangenbehartiging en be-
paalde gezamenlijke activiteiten. KBO Teylingen tracht een belangrijke belangenbehartiger 
voor de senioren te zijn in hun woonplaats en in de voor senioren belangrijke instellingen. Zij 
zijn tevens gesprekpartners in het lokale seniorenbeleid. 
Binnen KBO Teylingen heeft elke afdeling haar eigen Werkgroep Activiteiten, een eigen 
ledenvergadering en beheert men haar eigen financiën. Het streven is om binnen vijf jaar tot 
een volledige fusie van de drie KBO-afdelingen te komen.  
  

2.  Doelstelling van KBO Teylingen   
De KBO staat voor een goede belangenbehartiging voor 50-plussers, dat wil zeggen: mee-
denken, meespreken en meedoen op de beleidsterreinen wonen/zorg, koopkracht, 
digitalisering, veiligheid en zingeving. In de afgelopen jaren was het grootste deel van het 
beleid gericht op sociaal-culturele activiteiten. Overheveling van overheidstaken naar 
Gemeenten en Regio maakt de noodzaak van het oppakken van lokale belangenbehartiging 
echter urgent. Hiertoe voert de KBO een actief beleid. Het aanbieden van Activiteiten blijft 
onverminderd belangrijk voor onze leden.  
De plaatselijke afdelingen is de plaats waar het directe contact ligt met de individuele KBO-
leden en waar leden gebruik kunnen maken van diverse activiteiten. 
KBO Teylingen is aangesloten bij de Unie KBO, respectievelijk KBO Zuid-Holland.  
 
De belangenbehartiging voor de komende jaren zijn mede bepaald door de uitkomsten uit 
de deelname van KBO Teylingen aan het pilotproject “Samen voor lokale Belangenbeharti-
ging”. Dit project is in 2015 van start gegaan binnen de regio Duin- en Bollenstreek in 
opdracht van de Unie KBO, met als doelstelling te onderzoeken of en waar er meerwaarde 
ligt in het samenwerken. Elke KBO-afdeling heeft toen een interne en externe analyse 
(SWOT analyse) gemaakt. Hierbij is gekeken naar de sterke en zwakke punten van KBO 
Teylingen, de bedreigingen en kansen. Zie voor de resultaten bijlage 1. 
 

3. Samenstelling bestuur 
Het bestuur van KBO Teylingen, waaronder valt KBO Sassenheim, Voorhout en Warmond 
wordt vanaf 1 januari 2015 gevormd door de volgende personen: 

 Dick Voerman, voorzitter  

 Hans Boere, vice-voorzitter 

 Rob van den Konijnenburg, 2e voorzitter 

 Netty Havenaar, secretaris 

 Wim van Kampen, 2e secretaris 

 Connie ter Harmsel, bestuurslid (en penningmeester KBO Warmond en KBO Voorhout) 

 Martin Bergman, 2e penningmeester KBO Teylingen en Sassenheim 

 Chris Zwetsloot, bestuurslid 
Het bestuur van KBO Teylingen heeft 6 keer vergaderd. 
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De werkgroepen bij KBO Teylingen zijn:  
a.     werkgroep belangenbehartiging.  

Commissieleden: Netty Havenaar, Wim Kampen, Lia Oostdam, Dick Voerman. 
De werkgroep heeft 4 keer vergaderd. 

b.   werkgroep gezamenlijke activiteiten 
      Commissieleden: Hans Boere, Netty Havenaar, Dick Voerman, Chris Zwetsloot 
 De werkgroep heeft 2 vergaderd. 

 
Gedurende 2016 heeft KBO Teylingen aandacht besteed aan diverse activiteiten, te weten: 

 Pilot-project “Samen voor lokale belangenbehartiging” 

 Voorbereiding informatiemiddag ouderenadviseurs / belastinginvullers 

 Onderzoek organisatie bijeenkomst jonge senioren 

 Organisatie van een zomerprogramma voor senioren 

 Het organiseren van de Dag van de Ouderen 

 Het ontwikkelen van het beleidsplan 

 Hoe kunnen we het imago van de KBO verbeteren  

 Aanvulling met deskundige bestuursleden  

 Het ontwikkelen van een eigen website 
  
Voor 2017 staan op het programma: 

 Organisatie van een vakantieweek  

 Organisatie van het zomerprogramma 

 Onderzoek naar eenzaamheid onder ouderen 

 Organisatie van een informatiebijeenkomst voor jonge senioren 

 Goedkeuren van het beleidsplan door de leden 

 Overleg met Welzijn Teylingen 

 Overleg met de verantwoordelijke wethouder 

 Nieuwe activiteiten met eventueel verbreding en verdieping 
 
Verder waren bestuursleden vertegenwoordigd bij: 

 KBO Zuid-Holland (Algemene ledenvergaderingen) 

 Vergaderingen Regio Duin- en Bollenstreek 

 Werkgroep belangenbehartiging Regio Duin- en Bollenstreek 

 Werkgroep Jonge senioren Regio Duin- en Bollenstreek 

 Vergaderingen WMO adviesplatform 

 Vergaderingen Regiotaxi `Rijnland 

 werkconferentie samen sterk tegen eenzaamheid 

 relatiedagen reisorganisatie 

 
4. Belangenbehartiging 
Belangenbehartiging is een van de kerntaken van de KBO. Belangenbehartiging vindt o.a. 
plaats op de terreinen: wonen/zorg, koopkracht, digitalisering, veiligheid en zingeving. Om 
dit te bereiken wordt nauw samengewerkt met verschillende organisaties, waaronder de 
KBO-afdelingen in de Regio Duin- en Bollenstreek. 
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4.1  Werkgroep Belangenbehartiging 
In 2015 is een regionaal pilotproject “Samen voor Lokale Belangenbehartiging” gestart. Het 
doel van het project is dat door de overheveling van overheidstaken naar Gemeenten en 
Regio de noodzaak van een goed gecoördineerde belangenbehartiging op landelijk, regionaal 
en lokaal niveau urgent maakt. De lokale KBO Afdelingen moeten daar een belangrijke rol in 
spelen.  
In 2016 heeft de uitwerking geleid tot een actieprogramma. Belangrijke aandachtspunten 
daarbij zijn de rol van de ouderenadviseur en de belastinginvuller, de wensen van jonge 
senioren, het imago van de KBO en samenwerking/integratie en netwerken met de plaat-
selijke organisaties en verenigingen. Op regionaal en lokaal niveau zijn twee werkgroepen 
ingesteld, namelijk de werkgroep belangenbehartiging en de werkgroep jonge senioren.  
 

4.2  Unie KBO 
Eind 2015 heeft KBO en de PCOB besloten tot intensivering van de samenwerking met als 
doel meer slagkracht en meer zichtbaarheid in het maatschappelijke en politieke debat. De 
nieuwe KBO-PCOB heeft vijf speerpunten voor beleid: wonen/zorg, koopkracht, 
digitalisering, veiligheid en zingeving. 
Begin 2017 komt er een gezamenlijk bureau in Utrecht. De beide verenigingen hebben 
opgeteld zo'n 300 duizend leden. Unie KBO is met 190 duizend leden de grootste van de 
twee. Samen zijn ze de grootste seniorenorganisatie van Nederland. 
De Unie KBO verzorgt de uitgave van het 10 maal per jaar verschijnende blad “Nestor” met 
veel informatie voor de leden.  
  
4.3  KBO Zuid-Holland 
Binnen de organisatie van de seniorenbonden KBO heeft elke provincie een eigen 
organisatie, waar de activiteiten in de provincie worden gecoördineerd ter bevordering van 
de collectieve en individuele belangen van de KBO-leden.  
  

4.4  KBO Regio Duin- en Bollenstreek 
Om ‘dicht bij huis’ elkaar gemakkelijk te kunnen helpen om de gewone dagelijkse problemen 
te overwinnen of om een bepaalde actie iets ruimer dan de eigen stad of dorp te kunnen 
uitvoeren hebben we veel contacten in de regio.  
Naast de uitwerking van het pilotproject “Samen voor Lokale Belangenbehartiging” werden 
in deze vergaderingen ervaringen en lopende activiteiten met elkaar uitgewisseld. 
Er vonden totaal 10 regiovergaderingen plaats. 
  

4.5  Klankbordgroep Regiotaxi Holland Rijnland 
KBO Teylingen overlegt via de Klankbordgroep Regiotaxi Holland Rijnland over problemen en 
oplossingen voor de gebruikers van de regiotaxi. 
Sinds 2015 is een terugval in de reizigersaantallen in de Bollenstreek die zich in 2016 heeft 
voortgezet. Een reden is de hogere eigen bijdrage, maar ook dat men strikter is gaan indice-
ren en er wordt strenger gekeken naar oneigenlijk Wmo-gebruik van de regiotaxi. De zone-
prijs voor de Bollenstreek zal in 2017 gelijk blijven. 
KBO-contactpersoon voor de regiotaxi: Netty Havenaar 
De klankbordgroep heeft 3 keer vergaderd. 
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 4.6  Informatiemiddagen 
In 2016 werd de thema’s van een drietal informatiemiddagen gezamenlijk benoemd en 
afzonderlijk bij de afdelingen georganiseerd. Deze middagen waren toegankelijk voor alle 
senioren. De deelnemers waren vrij in de keuze van de lokatie. De aankondigingen zijn 
gepubliceerd in de afzonderlijke nieuwsbrieven en in de weekbladen. De thema’s van deze 
bijeenkomsten waren: 
-    Wijs met Medicijnen 
-    Ouderen in Veilige handen                 
-    DigiD en de Wmo  
  

4.7 Belastinginvullers 
In 2016 is er door onze belastinginvullers ondersteuning gegeven bij het invullen van de 
belastingformulieren. Ongeveer 547 leden zijn geholpen bij hun belastingaangifte. Ook zijn 
daarbij vele vragen op het gebied van zorg, wonen etc. beantwoord of doorverwezen naar 
de hiervoor bedoelde instanties. Jaarlijks worden ze bijgeschoold en daardoor zijn ze op de 
hoogte van de veranderingen in de regelgeving. 
Coördinator belastingservice: Bert van den Nouwland 
  

4.8  Ouderenadviseurs  
De ouderenadviseur biedt hulp bij het zoeken naar de juiste voorzieningen op het gebied van 
welzijn, gezondheidszorg, wonen, mobiliteit en inkomen. Onze leden kunnen gebruikmaken 
van de diensten van de ouderenadviseurs (OA). Uw aanvraag en gesprek blijven tussen u en 
de seniorenadviseur. 
  

4.9  Welzijn Teylingen 
KBO Teylingen heeft ook in 2016 op veel gebieden samengewerkt met Welzijn Teylingen. 
  

4.10  Gemeente Teylingen 
KBO Teylingen heeft overleg met wethouder van de gemeente Teylingen, die senioren-
beleid en zorg in zijn portefeuille heeft, over onderwerpen die de senioren in Teylingen 
aangaan.  
  

5. Activiteiten 
5. 1 Zomeractiviteiten 
Ook dit jaar heeft KBO Teylingen verspreid over een periode van twee maanden, een zomer-
programma voor alle senioren in de gemeente Teylingen georganiseerd. Dit programma 
bestond uit een aantal verschillende activiteiten, bedoeld om senioren gedurende de zomer 
schoolvakantie, als kinderen en kleinkinderen met vakantie gaan en overige activiteiten op 
een laag pitje worden gezet, de gelegenheid te bieden elkaar in een ontspannen sfeer te 
ontmoeten. De dagtochten bestonden uit vaar- en fietstochten, een diner en een bowling 
met barbecue. Naast deze activiteiten werden wekelijks twee middagen Loop-in in Park 
Rusthoff waar KBO-leden in het Parkpaviljoen “Sassennest” tegen gereduceerd tarief koffie- 
thee of een frisdrank konden gebruiken. Laatstgenoemde activiteit werd door KBO 
Sassenheim gesubsidieerd. 
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Alle leden werden enkele malen vooraf in de nieuwsbrieven of in de weekbladen 
uitgenodigd deel te nemen aan het zomerprogramma van KBO Teylingen. De programma-
onderdelen werden door de deelnemers enthousiast ontvangen. De inschrijvingen hebben 
alle verwachtingen dan ook overtroffen. In de praktijk betekende dit dat een aantal 
programmaonderdelen snel volgeboekt was en dat reservelijsten aangelegd moesten 
worden. Gebleken is dat er bij senioren een behoefte bestaat voor het deelnemen aan 
gezamenlijke activiteiten in de zomerperiode. 
Als laatste activiteit werd het zomerprogramma op 30 augustus 2016 gezellig afgesloten met 
bowlen en een goed verzorgde barbecue.   
Totaal aantal deelnemers 294 
 

5.2  Sloepentocht 
Op 26 augustus 2016 vond de jaarlijkse sloepentocht over de Kagerplassen en door de Leidse 
binnenstad plaats. Alle senioren van de gemeente Teylingen konden aan deze vaartocht 
deelnemen. De tocht was georganiseerd door onder andere KBO Warmond.  
Totaal aantal deelnemers: 170 
 

5.3 Viering nationale ouderendag 
Op 5 oktober 2016 is de Dag van De Ouderen voor alle senioren in de gemeente Teylingen 
georganiseerd in Hotel Van der Valk te Sassenheim. Deze dag werd aangekondigd in de 
nieuwsbrieven en in de weekbladen. Vanuit de drie kernen was busvervoer geregeld. Deze 
dag kon worden gerealiseerd met financiële ondersteuning van de gemeente Teylingen. 
Totaal aantal deelnemers: 300 
 

5.4 Dagtocht 2de Kerstdag 
Dit jaar werd een gezamenlijke dagtocht georganiseerd voor de senioren in de Gemeente 
Teylingen. De dagtocht was naar Apeldoorn en omgeving. 
Totaal aantal deelnemers 61 
  

6. Financiën 
Dit jaar is een gezamenlijke bankrekening bij de Rabobank Bollenstreek geopend voor het 
boeken van de door KBO Teylingen gemaakte kosten en het boeken van gezamenlijke 
activiteiten. 

 
7. Website  
In 2016 is een start gemaakt met het ontwikkelen van een nieuwe website voor KBO 
Teylingen met de daaraan verbonden de afdelingen Sassenheim, Voorhout en Warmond. 
Leden werkgroep: Martin Bergman, Netty Havenaar, Wim van Kampen, Dick Voerman 


