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JAARVERSLAG 2017 KBO TEYLINGEN 
 

1. INLEIDING 
Voor u ligt het jaarverslag 2017 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 
bepaalde 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 gesprek-partners in het lokale seniorenbeleid. 
Binnen KBO Teylingen heeft elke afdeling haar eigen activiteitencommissie, een eigen 
ledenvergadering en beheert men haar eigen financiën. Het streven is om binnen twee jaar 
tot een volledige fusie van de drie KBO-afdelingen te komen.  
Als waardering voor onze inspanning om krachten van de drie seniorenbonden binnen de 
gemeente te bundelen en tot een overkoepelend bestuur te komen kreeg KBO Teylingen 
tijdens de nieuwjaarsreceptie van 2017 uit handen van burgemeester Carla Breuer de 
gemeentelijke waarderingsprijs  uitgereikt. 
  

2.  DOELSTELLING VAN KBO TEYLINGEN   
De KBO staat voor een goede belangenbehartiging voor alle 50-plussers, dat wil zeggen: 
mee-denken, meespreken en meedoen op de beleidsterreinen wonen/zorg, koopkracht, 
digitalise-ring, 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 wordt mede bepaald het project “Samen 
voor lokale Belangenbehartiging”. 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.  
 
3. BESTUUR KBO TEYLINGEN 
Het bestuur van KBO Teylingen, waaronder valt KBO Sassenheim, Voorhout en Warmond 
bestond in 2017 uit de volgende personen: 

 Dick Voerman, voorzitter  

 Hans Boere, vice-voorzitter 

 Netty Havenaar, secretaris KBO Teylingen 

 Wim van Kampen, 2e secretaris 

 Martin Bergman, penningmeester KBO Teylingen  

 Chris Zwetsloot, bestuurslid 

 Lia Oostdam, belangenbehartiging en Adviesplatform WMO en Jeugd 
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Het bestuur van KBO Teylingen heeft 10 keer vergaderd. 
De werkgroepen bij KBO Teylingen zijn:  
a.    werkgroep belangenbehartiging Teylingen (en regio) 

Leden werkgroep: Netty Havenaar, Wim Kampen, Lia Oostdam, Dick Voerman. 
De werkgroep heeft 4  keer apart vergaderd en verder overleg gevoerd binnen de 
bestuursvergadering.    

b.    werkgroep gezamenlijke activiteiten 
      Leden werkgroep: Hans Boere, Netty Havenaar, Dick Voerman, Chris Zwetsloot 
 De werkgroep heeft 4 keer vergaderd. 

 
Gedurende 2017 heeft KBO Teylingen aandacht besteed aan enkele bijzondere activiteiten, 
te weten: 

 Verdere implementatie van het Regio project “Samen voor lokale belangenbehartiging”  

 Project regionale opleiding belastinginvullers  

 Bezoek aan een aantal senioren in Voorhout door kinderen uit de Bahai’groep. 

 Deelname Lifestyle & Health Markt in Sassembourg 

 Implementatie van het beleidsplan  

 Werving van deskundige bestuursleden  
 
Bestuursleden waren vertegenwoordigd bij: 
• KBO Zuid-Holland (Algemene ledenvergaderingen) 
• Vergaderingen KBO Regio Duin- en Bollenstreek 
• Werkgroep Belangenbehartiging Regio Duin- en Bollenstreek 
• Werkgroep Jonge Senioren Regio Duin- en Bollenstreek 
• Vergaderingen Adviesplatform WMO en Jeugd 
• Vergaderingen Regiotaxi Holland-Rijnland 
• Vergaderingen Multilijn Sassembourg 

 
Voor 2018 staan op het programma: 

 Verdere uitwerking fusie KBO Teylingen 

 Organisatie van een vakantieweek voor de leden van KBO Teylingen 

 Organisatie van het zomerprogramma met als doel de stille zomermaanden, wanneer 
activiteiten stil liggen, voor senioren te overbruggen. 

 Organisatie van een bijeenkomst voor belastinginvullers en VOA’s 

 Organisatie van de gesprektafel met als doel leden gelegenheid te bieden om over 
onderwerpen die de KBO aangaan, met elkaar in gesprek te gaan. Leden kunnen 
aangeven wat zij belangrijk vinden voor een seniorenvereniging en het bestuur kan laten 
zien wat haar bezigheden zijn op dit moment en horen of zij op de goede weg zitten, 
en/of waar mogelijk andere onderwerpen prioriteit zouden moeten krijgen.  

 Overleg met Welzijn Teylingen 

 Overleg met de verantwoordelijke wethouder 

 Nieuwe activiteiten met eventueel verbreding en verdieping 

 Overleg met de CDA Teylingen 
 

4. BELANGENBEHARTIGING 
Belangenbehartiging is een van de kerntaken van de KBO. Daar waar beleid ontwikkeld 
wordt en uitvoering aan gegeven wordt wil de KBO betrokken zijn.   
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Belangenbehartiging vindt o.a. plaats op de terreinen: wonen/zorg, koopkracht, 
digitalisering, veiligheid en zingeving. Om dit te bereiken worden contacten gelegd en wordt 
samengewerkt met verschillende lokale organisaties, met KBO Zuid-Holland en de KBO-
afdelingen in de regio Duin- en Bollenstreek. 
 
4.1 Werkgroep Belangenbehartiging Teylingen:  
- vrijwillige ouderenadviseurs en huba’s : 

de KBO heeft voor haar leden 5 ouderenadviseurs (VOA’s) en 6 belastinginvullers, de zgn. 
HUBA’s. De HUBA’s hebben meerdere leden geholpen bij hun jaarlijkse opgave. Ook zijn 
daarbij vele vragen op het gebied van zorg, wonen etc. beantwoord of doorverwezen 
naar de hiervoor bedoelde instanties. Jaarlijks worden HUBA’s bijgeschoold en daardoor 
zijn ze op de hoogte van de veranderingen in de regelgeving. 
Ouderenadviseurs (VOA’s) hebben een aantal gesprekken gevoerd met leden. De VOA is 
een vrijwilliger, die op verzoek van KBO-leden meedenkt, ondersteunt, bemiddelt of 
adviseert over regelgeving en voorzieningen op de terreinen inkomen, recht, zorg, 
wonen, mobiliteit en participatie. Indien nodig worden leden doorverwezen naar 
professionals. 

- De werkgroep Belangenbehartiging organiseerde in 12 oktober een kennismakings-
bijeenkomst voor nieuwe leden, 45 nieuwe en jonge senioren gaven aan de uitnodiging 
gehoor.  

- kennismakingsbijeenkomst op 25 oktober voor VOA’s, HUBA’s en bestuursleden met het 
Sociaal Team, het Loket in Sassenheim en ISD. Er waren vanuit de KBO 24 personen 
aanwezig. 

-  In november werd een studiedag georganiseerd vanwege een evaluatie na 2 jaar bestuur-
lijke fusie. De aanwezige 24 leden van lokale activiteitenwerkgroepen, HUBA’s en VOA’s 
en bestuursleden hebben een zinvolle dag gehad en hebben een plan opgesteld voor 
verdere samenwerking en een weg gezocht naar een volledige fusie. 

- Vanuit de werkgroep is een lid vertegenwoordiger in het Adviesplatform WMO en Jeugd 
van de gemeente Teylingen. Het Platform adviseert het college van Burgemeester & 
wethouders over beleid en uitvoering van de WMO en Jeugdwet. 

-  We nemen deel aan gesprekken van Multilijnszorg in Sassembourg. Een ondersteuning- 
en samenwerkingsgroep die o.a. naar goede zorgvormen kijkt ten behoeve van 
chronische ziekten/zorg en ouderen binnen de huisartsenpraktijk. Daarnaast wil zij 
onderzoeken of er nieuwe samenwerkingsvormen kunnen ontstaan vanuit Sassembourg. 

-  KBO Teylingen neemt deel aan de Klankbordgroep Regiotaxi Holland Rijnland; hier 
worden o.a. richtlijnen, problemen en oplossingen voor de gebruikers van de regiotaxi 
besproken. Opgemerkt werd o.a. dat er sinds 2015 een terugval is in de reizigersaantallen 
in de Bollenstreek, die zich in 2017 heeft voortgezet. Een reden is de hogere eigen 
bijdrage, maar ook dat men strikter is gaan indiceren en er wordt strenger gekeken naar 
oneigenlijk WMO-gebruik van de regiotaxi. De zone-prijs voor de Bollenstreek zal in 2017 
gelijk blijven. 

- Er vindt overleg plaats met Welzijn Teylingen over WMO en informatiebijeenkomsten. 
- gemeente Teylingen: jaarlijks is er een overleg, informatief, met de wethouder (WMO/ 

senioren)  over onderwerpen die de senioren in Teylingen aangaan.  
 
4.2 Informatiemiddagen 
In 2017 werd de thema’s van een drietal informatiemiddagen gezamenlijk vastgesteld en 
afzonderlijk bij de afdelingen georganiseerd. Deze middagen waren toegankelijk voor alle 
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senioren. De deelnemers waren vrij in de keuze van de locatie. De aankondigingen zijn 
gepubliceerd in de afzonderlijke nieuwsbrieven en in de weekbladen. De thema’s van deze 
bijeenkomsten waren: 
-    Hoe houd ik mij hersenen gezond door de Hersenstichting 
-    Babbeltruc door de gemeentepolitie van gemeente Teylingen                 
-    Opfrisbijeenkomst verkeersregels 
   
4.3  Website en Nieuwsbrieven 
- KBO Teylingen heeft een website waarop veel informatie is te vinden. Ook oude verslagen 

van de Nieuwsbrieven en jaarverslagen zijn via de website te lezen. In 2017 is de nieuwe 
website van KBO Teylingen met daaraan verbonden de websites van KBO Sassenheim, 
KBO Voorhout en KBO Warmond in gebruik genomen. 

- Er zijn dit jaar 10 Nieuwsbrieven per afdeling gemaakt en verspreid via de bezorgers/ 
contactpersonen. 

  
4.4  Werkgroep Belangenbehartiging Regio 
In 2015 is een regionaal (pilot)project “Samen voor Lokale Belangenbehartiging” gestart. 
Door de overheveling van overheidstaken naar gemeenten en regio is de noodzaak van een 
goed gecoördineerde belangenbehartiging op landelijk, regionaal en lokaal niveau 
noodzakelijk geworden. De lokale KBO afdelingen hebben daar een belangrijke rol in.  
In 2016 en 2017 heeft de uitwerking van dit regionale programma geleid tot een actie-
programma. Op regionaal en lokaal niveau zijn twee werkgroepen ingesteld: de werkgroep 
belangenbehartiging (agenda: de positie en rol van de ouderenadviseur en het opzetten van 
een regionale training voor ouderenadviseurs) en de werkgroep jonge senioren (hoe 
betrekken wij hen, hoe bereiken we hen). 
De regionale werkgroep heeft in 2017 een eerste overleg gevoerd met de coördinator van de 
Transformatieagenda Duin- en Bollenstreek, om te kijken waar de betrokkenheid en inzet 
(participatie en inzetten burgerkracht) van leden van de seniorenverenigingen hun plek 
kunnen vinden.  
 
4.5  Werkgroep activiteiten regio 
In de regio-vergaderingen activiteiten worden ervaringen en lopende activiteiten met elkaar 
uitgewisseld. Er zijn veel contacten in de regio. Dat komt ons wederzijds ten goede als wij 
een bepaalde activiteit iets ruimer dan de eigen stad of dorp willen uitvoeren. (b.v. thema-
bijeenkomsten, uitstapjes) 
Er vonden totaal 10 regiovergaderingen belangenbehartiging plaats en 2 rondom 
activiteiten. 
 

5. ACTIVITEITEN 
 
5. 1 Vakantieweek 2017 
In 2017 is weer een gezamenlijke vakantieweek georganiseerd, namelijk een drie rivieren-
cruise over de Rijn, Neckar en de Moezel.  
Aantal deelnemers: 87  
Zie voor reisverslag met foto’s de website http://sassenheim.kbo-teylingen.nl. 
 
5.2  Zomeractiviteiten 
Ook dit jaar heeft KBO Teylingen verspreid over een periode van twee maanden, een zomer-
programma voor de KBO-leden in de gemeente Teylingen georganiseerd. Dit programma 

http://sassenheim.kbo-teylingen.nl/
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bestond uit een aantal verschillende activiteiten, bedoeld om senioren gedurende de zomer 
als de ontmoetingscentra vaak gesloten zijn, activiteiten op “een laag pitje staan” en familie, 
vrienden en kennissen op vakantie zijn, de gelegenheid te bieden elkaar in een ontspannen 
sfeer te ontmoeten.  
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. 
Alle leden werden enkele malen vooraf in de nieuwsbrieven uitgenodigd deel te nemen aan 
het zomerprogramma van KBO Teylingen. Het programma werd door de deelnemers 
enthousiast ontvangen. 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 2017 gezellig afgesloten met 
bowlen en een goed verzorgde barbecue in Partycentrum De Oude Tol. 
Totaal aantal deelnemers 273. 
 
5.3  Sloepentocht 
Op 25 augustus 2017 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 met medewerking van KBO Teylingen.  
Totaal aantal deelnemers: 120 
 
5.4 Viering Nationale Ouderendag 
Op 5 oktober 2017 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 van de KBO-afdelingen 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: 216  
 
5.5 Meerdaagse reis naar Valkenburg 
Voor de eerste keer dit jaar is een meerdaagse kerstreis naar Valkenburg georganiseerd.  
Aantal deelnemer: 27 
 
5.6 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 60. 
 

6. Ledenadministratie 
De ledenadministratie bestaat uit het bijhouden van het ledenbestand in KBOLeden, door 
middel van het verwerken van de mutaties, zoals invoeren van nieuwe leden, opzeggingen, 
overlijden, adreswijzigingen en welke leden op grond van hun KBO-lidmaatschap korting op 
de premie van de zorgverzekering krijgen bij Zorg & Zekerheid of het Zilveren Kruis. Bij KBO 
Zuid-Holland wordt voor nieuwe leden een ledenpas aangevraagd. In het ledenbestand 
worden tevens de contributiebetalingen bijgehouden.  
Op 31 december 2016 telde het totale ledenbestand van KBO Teylingen 2278 leden. Op 
31 december 2017 stonden 2228 leden ingeschreven, verdeeld over KBO Sassenheim 1125 
(waaronder 2 ereleden), KBO Voorhout 703 leden, KBO Warmond 400 waaronder 3 ereleden 
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Gedurende het jaar 2017 zijn totaal 176 nieuwe leden ingeschreven en uitgeschreven 149 
leden, respectievelijk overleden 61, verhuizing 17, afgeboekt 18 en opzeggingen 53.  
Hieruit blijkt dat er enige teruggang is in het aantal leden. Het werven van nieuwe leden is 
dan ook van groot belang.  
Ook dit jaar werden de leden regelmatig verzocht hun e-mailadres door te geven aan de 
ledenadministratie en dit bestand groeit langzaam. Ook wordt steeds meer gehoor geven 
aan de oproep tot automatische incasso van de contributie over te gaan. Het scheelt de 
ledenadministrateur en penningmeester heel veel werk en de KBO Teylingen veel geld. Deze 
wijze van betalen zal KBO Teylingen blijven stimuleren. 
 

7. KBO-PCOB 
Vanaf mei 2016 zijn de landelijke Unie KBO en PCOB samen gaan werken 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.  Met ingang van januari 2017 is de samenwerking officieel en het 
nieuwe kantoor is gevestigd 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 “KBO-PCOB 
MAGAZINE” met veel informatie voor de leden.  
  

8.  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. 
Een aantal leden van het bestuur heeft twee algemene ledenvergaderingen in Berkel en 
Rodenrijs bijgewoond. 
 
Met dit verslag hoopt het bestuur van KBO Teylingen een goed beeld te hebben gegeven van 
wat er het afgelopen jaar zoals is gebeurd en waar men het komende jaar op het gebied van 
belangenbehartiging voor staat. 
 
Secretaris KBO Teylingen 
Netty Havenaar 
 

 
 


