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1. INLEIDING 
Voor u ligt het jaarverslag over het jaar 2022 van Seniorenvereniging Teylingen. De vereniging  
wordt gevormd door drie afdelingen Sassenheim, Voorhout en Warmond. Het bestuur 
behartigt de lokale belangenbehartiging van haar leden en andere senioren op gemeentelijk 
niveau. Daarnaast zijn er vier activiteitencommissies: de overkoepelende gezamenlijke 
activiteitencommissie en op elke afdeling een  activiteitencommissie. 
Het begin van het jaar 2022 werd nog bepaald door de beperkende maatregelen vanwege 
het Covid-virus. Omdat het aantal besmettingen in het voorjaar terugliep en vele leden in het 
voorjaar gevaccineerd waren konden we weer met de activiteiten van start gaan. Ook kon na 
twee jaar de algemene ledenvergadering schriftelijk georganiseerd te hebben deze weer 
fysiek plaatsvinden. In deze vergadering werd het huishoudelijk reglement door de leden 
goedgekeurd.  
 
2.  DOELSTELLING  
Seniorenvereniging Teylingen staat voor een goede belangenbehartiging voor mensen vanaf 
50 jaar, dat wil zeggen: meedenken, meespreken en meedoen op de beleidsterreinen wonen, 
welzijn en zorg, veiligheid, koopkracht, digitalisering en zingeving. In de afgelopen jaren was 
het grootste deel van de uitvoering van het beleid gericht op sociaal-culturele activiteiten. 
Overheveling van overheidstaken naar gemeenten en regio maakte de noodzaak van lokale 
belangenbehartiging belangrijk. Hiertoe voert de vereniging een actief beleid.  
Het aanbieden van activiteiten blijft onverminderd belangrijk voor onze leden. De plaatselijke 
afdeling is de plaats waar het directe contact ligt met de individuele leden en waar leden 
gebruik kunnen maken van diverse activiteiten. Daarnaast worden activiteiten voor de drie 
afdelingen gezamenlijk georganiseerd. 
 
3.  ORGANISATIE  
3.1 Samenstelling bestuur in 2022 
Het bestuur van Seniorenvereniging Teylingen, waaronder vallen de 
afdelingen Sassenheim, Voorhout en Warmond, is als volgt:  
• Vacature voorzitter. Vanaf 1 december is Pieter van der Zanden, 

kandidaat-voorzitter 
• Netty Havenaar, secretaris, ledenadministrateur  
• Evert Hegnauer, penningmeester 
• Wim van Kampen, bestuurslid (tot 1 juni 2022) 

• Han van der Geer, bestuurslid (vanaf 1 juni 2022) 

• Henny Langenberg, bestuurslid (vanaf 1 oktober 2022) 
• Corri van Wetten, bestuurslid 

• Hans Wilson, bestuurslid 
d 
Het afgelopen jaar is er veel overleg geweest over organisatie en structuur van de landelijke 
organisatie KBO-PCOB met als gevolg dat per 1 januari 2023 vier provinciale KBO-bonden 
(Gelderland, Limburg, Noord-Holland & Overijssel) en uit onze regio KBO Noordwijk besloten 
hebben uit de Unie KBO te stappen, zelfstandig verder gaan en geen gebruik meer maken van 
het samenwerkingsverband met de landelijke PCOB, de Seniorencoalitie en het verenigings-
bureau KBO-PCOB. De vier provinciale bonden en KBO Brabant gaan verder onder de naam 
Senioren Netwerk Nederland. Hoe de Unie KBO verder gaat en wat voor een gevolgen dit 
heeft voor de KBO-afdelingen is nog niet duidelijk. De komende periode zal het bestuur de 
ontwikkelingen nauwgezet volgen. 
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3.2 Werkgroepen  
a.    werkgroepen belangenbehartiging Teylingen en Regio Duin & Bollenstreek 

Leden werkgroep: Netty Havenaar, Hennie Langenberg   
b.    werkgroep gezamenlijke (zomer)activiteiten 
      Leden werkgroep: Hans Boere, Netty Havenaar, Chris Zwetsloot. 
 
3.3 Algemene Ledenvergaderingen (ALV) 
Na twee jaar door de coronacrisis geen fysieke algemene leden-
vergadering gehouden te hebben kon deze op 18 mei 2022 weer 
plaatsvinden. In de vergadering werd het secretarieel- en financieel 
jaarverslag 2021 en het huishoudelijk reglement door de aanwezige 
leden goedgekeurd. De stukken van deze vergadering kunt u vinden op 
onze website  https://seniorenverenigingteylingen.nl. 
Aanwezig waren: 36 leden. Bericht van verhindering 8 leden. 
Na de ALV werd de film “Happy Together” van André Rieu getoond. 
 
3.4 Verdere Overlegvormen in 2022 
Aan onderstaande vergaderingen neemt een delegatie van het bestuur en/of vrijwilligers van 
Seniorenvereniging Teylingen deel: 
 
Vergaderingen intern: 
• Bestuursvergaderingen (9x).  

Tijdens deze bestuursvergaderingen worden de lopende zaken binnen onze vereniging 
besproken en tevens aandacht besteed aan gemeentelijke-, regionale-, provinciale en 
landelijke ontwikkelingen.   

• Overleg belangenbehartiging (2 x) 
• Overleg gezamenlijke zomeractiviteiten (5x) 
• Overleg activiteitencommissies/contactpersonen afdeling Sassenheim 5x, activiteiten-

commissies Voorhout en  Warmond maandelijks. 
 

Vergaderingen extern: 
• Bijscholingscursus belastinginvullers (digitaal 1x).  

• Vergaderingen Regio Duin- en Bollenstreek (5x). Aan de orde kwamen de afdelings-
activiteiten, Ouderenadvisering, het Meedenkersproject (Onafhankelijke Cliëntondersteuning) en 
de organisatie van KBO Zuid-Holland en de Unie KBO/KBO-PCOB. 

• Adviesraad Sociaal Domein Teylingen (8x). De adviesraad adviseert het college van 
Burgemeester & Wethouders gevraagd en ongevraagd over beleid en uitvoering van de 
WMO en Jeugdwet. 

• Vergaderingen Meedenkersnetwerk (1x): in dit netwerk zijn onze ouderenadviseurs 
actief om senioren te ondersteunen bij het vinden van de juiste route om hun hulpvragen 
bij de juiste (overheids)organisaties te kunnen indienen.  

• Vergaderingen Lokale Alliantie Veilig Financieel Ouder (1x digitaal) in de Alliantie wordt 

besproken zaken van financieel misbruik van senioren. 

• Vergaderingen Zorgpact (HLTSamen) (3x): doel zorgen dat oudere inwoners zo lang 
mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. In het Zorgpact participeren diverse 
organisaties die actief zijn in de gemeente Teylingen: als HLT-gemeenten (Hillegom, Lisse, 
Teylingen), Welzijn Teylingen, Stek, Zorg & Zekerheid, Marente en Seniorenvereniging 
Teylingen.  

https://seniorenverenigingteylingen.nl/
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Op 14 november 2022 hebben ruim twintig partijen in Hillegom, Lisse en Teylingen  
waaronder Seniorenvereniging Teylingen, een ambitieovereenkomst getekend. Het doel 
hiervan is zorgen dat senioren nu en in de toekomst in hun eigen omgeving kunnen blijven 
wonen met een goede kwaliteit van leven. De ambitieovereenkomst Wonen + Welzijn + 
Zorg HLT heeft dan ook de ondertitel ‘Betrokken, betekenisvol en vitaal ouder worden’. 
De overeenkomst kent drie kernopgaven. De eerste is prettig wonen: voldoende geschik-
te en betaalbare woningen, ook voor specifieke doelgroepen en voor wonen met zorg. De 
tweede is een betrokken gemeenschap: een gemeenschap voor en met elkaar waarin 
mensen elkaar kunnen ontmoeten, meedoen en het gevoel hebben ertoe te doen. De 
derde opgave is passende zorg: die wordt door formele en informele zorg samen vorm 
gegeven. De nieuwe norm is: zelf als het kan, thuis als het kan, digitaal als het kan.  
De ambities worden het komende jaar uitgewerkt in actieplannen. 

• Op 28 september 2022 werd aan de door HLTSamen georganiseerde Inspiratiebijeen-
komst technische ontwikkelingen op het gebied van eHealth/domotica deelgenomen. In 
deze bijeenkomst kwam aan de orde dat door de toenemende vergrijzing met de 
behoefte van senioren langer thuis te blijven wonen dit met diverse technische 
mogelijkheden dit mogelijk kan maken. 

• Overleg met wethouder en gemeentelijke vertegenwoordiger 
Het dagelijks bestuur heeft dit jaar gesprekken gehad met de gemeente Teylingen. Aan 
de orde kwamen de gemeentelijke subsidies aan de vereniging en de samenwerking met 
de gemeente en Welzijn Teylingen. 

• Vergaderingen Klankbordgroep Regiotaxi Holland Rijnland (5x).  
In dit overleg worden richtlijnen, problemen en oplossingen voor de gebruikers van de 
Regiotaxi besproken.  

• Vergaderingen KBO-Zuid-Holland (3x):  
Seniorenvereniging Teylingen is lid van de provinciale organisatie van KBO Zuid-Holland.  
Tweemaal per jaar wordt een algemene ledenvergadering gehouden. 
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5. BELANGENBEHARTIGING  
Belangenbehartiging is een van de kerntaken van Seniorenvereniging 
Teylingen en vindt plaats op de terreinen: wonen, welzijn en zorg, 
veiligheid, koopkracht, digitalisering en zingeving. De 
informatiemiddagen staan open voor alle inwoners van de gemeente 
Teylingen. 
 
Seniorenvereniging Teylingen is lid van Regio Duin & Bollenstreek welke bestaat uit de 
Vereniging van Senioren Hillegom en de KBO-afdelingen Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, 
De Zilk en Seniorenvereniging Teylingen. Aan de orde komen belangenbehartiging, ouderen-
advisering, het Meedenkersproject (Onafhankelijke Cliëntondersteuning) de afdelings-
activiteiten en de landelijke en provinciale organisatie van de KBO-PCOB. 
Seniorenvereniging Teylingen is aangesloten bij de landelijke KBO-PCOB, respectievelijk de 
provinciale KBO Zuid-Holland. In het kader van de belangenbehartiging ondersteunen de 
belastinginvullers en ouderenadviseurs direct de leden van Seniorenvereniging Teylingen en 
ook niet-leden van de gemeente Teylingen. 
 

4.1 Belastinginvullers 
Zes vrijwilligers verleenden hulp bij het invullen van het aangiftebiljet inkomstenbelasting. 
Ook adviseren zij over de huur– en zorgtoeslag. Het laten invullen van de belastingaangifte 
kost €12,50. In 2022 hebben ruim 250 leden  weer van deze service gebruik gemaakt. Onze 
belastinginvullers worden jaarlijks door KBO-Zuid-Holland bijgeschoold en opnieuw gecertifi-
ceerd om belastingformulieren namens de KBO-PCOB in te vullen. Zo zijn ze op de hoogte van 
de veranderingen in de wettelijke regelgeving op dit gebied. 
 
De belastinginvullers zijn: 
- Bert van den Nouwland  Sassenheim   tel. 0252-864572 

coördinator belastinginvullers 
- Martin Bergman  Sassenheim  tel. 0252-214942 
- Henk Brouwer (t/m mei 2022) Sassenheim  tel. 0252-231087 
- Huub Cloosterman Voorhout  tel. 0252-221272  
- Hans van Dam Sassenheim  tel. 0252-212313 
- Otto Knottnerus Warmond  tel. 071-3010635 
 

4.2 Ouderenadviseurs (OA’s) 
De kern van de ouderenadviseur is gelegen in het met ‘raad en daad’ bijstaan van senioren die 
moeite krijgen (of reeds hebben) met het voortzetten van een zelfstandig bestaan. De ‘raad’ 
verwijst naar informatie en advies, de ’daad’ naar bemiddeling en begeleiding. Dit bijstaan 
bestrijkt grotendeels de gebieden wonen, vervoer, welzijn, sociale activiteiten, zorgverlening, 
inkomsten en ondersteuning.  
Onze vrijwillige OA’s zijn breed inzetbaar om bij alle senioren in de gemeente Teylingen huis-
bezoeken af te leggen. Op deze manier kunnen senioren via verschillende wegen hun vraag 
om hulp of ondersteuning stellen. De OA’s hebben ter ondersteuning een aantal gesprekken 
gevoerd met leden.   
 
Mocht u behoefte hebben aan de een of andere wijze van hulp, aarzel dan niet om contact op 
te nemen met het secretariaat van Seniorenvereniging Teylingen, tel. 06 18184053. U wordt 
dan door verwezen naar een van onze ouderenadviseurs. 
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De ouderenadviseurs zijn: 
- Henny Langenberg Warmond  tel. 071-3010895 

coördinator ouderenadviseurs 
- Henk Brouwer Sassenheim  tel. 0252-231087 
- Huub Cloosterman Voorhout  tel. 0252-221272  
- Els de Haas (tot 1 december 2022) Warmond  tel. 071-3011618 
- Bert van den Nouwland Sassenheim  tel. 0252-864572 

 
In het kader van de belangenbehartiging werken Seniorenvereniging Teylingen en Welzijn 
Teylingen al jarenlang samen. Op verzoek van Welzijn Teylingen kunnen onze ouderen-
adviseurs worden ingezet bij intakegesprekken bij hulpaanvragen door senioren. Dit kunnen 
vragen zijn over zorgverlening, het verkrijgen van hulpmiddelen, wonen- en woningaanpas-
singen, financiële regelingen en subsidies, administratieve zaken, vervoer en tijdsbesteding.  
Tijdens een huisbezoek kan een ouderenadviseur signaleren of een lid hulp nodig heeft bijv. 
bij een gesprek met een mantelzorgadviseur.  
De vrijwillige ouderenadviseurs en de belastinginvullers zijn voor de vereniging de ogen en de  
oren. Ook om deze reden blijven de organisaties Welzijn Teylingen en Seniorenvereniging  
Teylingen in overleg om de samenwerking verder te intensiveren in hun streven de 
zelfredzaamheid van de inwoner te ondersteunen dan wel te versterken.  
 

4.3 Informatiemiddagen 2022  
In 2022 hebben alle drie de afdelingen een informatiebijeenkomst Dementie georganiseerd. 
Deze presentaties werden verzorgd door de Alzheimer Nederland. 
Daarnaast heeft er bij afdeling Sassenheim een informatiebijeenkomst “Veiligheid” plaats-
gevonden. Aan de orde kwamen brandveiligheid, veiligheid in en om het huis, babbeltruc.  
Deze presentatie werd gegeven door de wijkagenten van de gemeente Teylingen en de 
Brandweer van Midden Nederland. 
 
 

6. ACTIVITEITEN 2022 
Seniorenvereniging Teylingen heeft naast een overkoepelende gezamenlijke activiteiten-

commissie in elke afdeling een eigen activiteitencommissie. De doel-
stelling is het organiseren en aanbieden van culturele en sociale activi-
teiten voor een zo breed mogelijk publiek. Onderstaand geven we een 
weergave van de activiteiten die de 4 activiteitencommissies in 2022 
hebben kunnen organiseren.  
Als gevolg van de coronaperiode kwam een aantal activiteiten pas in 

februari langzaam weer op gang. 
 
Uitgebreidere informatie en verslaggeving van deze activiteiten zijn in de nieuwsbrieven van 
2022 te vinden. Mocht u de nieuwsbrieven niet bewaard hebben, op onze website 
https://seniorenverenigingteylingen.nl zijn ze allemaal terug te vinden onder menuregel 
“Informatie”.  

https://seniorenverenigingteylingen.nl/
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5.1  Gezamenlijke activiteiten Seniorenvereniging Teylingen 
De gezamenlijke activiteitencommissie bestaat uit de volgende leden, respectievelijk uit de 
afdelingen Sassenheim, Voorhout en Warmond.  
Hans Boere               tel: 0252-213715 
Netty Havenaar  tel. 06-18184053 
Chris Zwetsloot  tel. 071-8889544 
 
De gezamenlijke activiteitencommissie heeft in 2022 de volgende activiteiten georganiseerd. 

Activiteiten  Aantal 
evenementen 

Aantal 
deelnemers 

Vakantieweek Hotel Gaasterland in Rijs  Friesland van 
27 mei t/m 3 juni vond onder leiding 
van mw. Annelies Veltman († 24-12-
2022)  1) 

1 53 

Dagtocht MuseumPlusBus naar Middelburg. 
Aangeboden door de Vriendenloterij. 

1 34 

Dagtocht  Georganiseerd ism CDA: 2) 1 53 
Modeshow Van der Klooster te Boskoop 2 93 

Dag van de Ouderen Bij hotel Van der Valk met optreden 
van het Leidse Viswijvenkoor en de 
Linge Revue. 

1 159 

Zomeractiviteiten 3) 

- Wandeling Historische wandeling Noordwijk 
Binnen 

1 12 

- Fietstochten Resp. vanuit startplaatsen Warmond, 
Voorhout en Sassenheim: 

3 75 

- Vaartocht: Amsterdam en om het eiland Pampus 
gewijzigd in vaartocht in het Groene 
Hart 

1 103 

- Vaartocht Zwaanburgerpolder 1 10 (max) 

- Bosmobiel Door het Amsterdamse Bos  1 10 (max 

- Wandeling Dordrecht met vaartocht 1 32 (max) 

- Barbecue  1 45 

 
1) Zie voor verslag vakantieweek naar Gaasterland onze website Vakantieweek in Hotel 

Gaasterland. – Seniorenvereniging Teylingen 
2) Zie voor verslag dagtocht Europees Parlement onze website  

https://seniorenverenigingteylingen.nl/dagtocht-naar-het-europees-parlement 
3) Zie voor verslag vakantie naar Stadshotel Ootmarsum nieuwsbrief oktober 2022 op onze 

website Nieuwsbrief-oktober-2022.pdf (seniorenverenigingteylingen.nl). 
 

IPad/tablet Café 
De iPad- en tabletcoaches verlenen aan alle leden van de vereniging ondersteuning bij 
problemen met de computer, tablet, iPad.  
Dit jaar is bij ca. 20 leden thuis uitleg/ondersteuning gegeven in het gebruik van deze 
apparatuur en oplossingen van problemen.  
 
Voor financiële tegemoetkoming aan de activiteiten van de vereniging is meerdere malen 
gewezen op de Sport- en Cultuurregeling van de gemeente Teylingen. Zie hiervoor ons boekje 

https://seniorenverenigingteylingen.nl/vakantieweek-in-hotel-gaasterland/
https://seniorenverenigingteylingen.nl/vakantieweek-in-hotel-gaasterland/
https://seniorenverenigingteylingen.nl/dagtocht-naar-het-europees-parlement
https://seniorenverenigingteylingen.nl/wp-content/uploads/Nieuwsbrief-oktober-2022.pdf


 

Jaarverslag 2022 Seniorenvereniging Teylingen 29-3-2023  9 
 

zomeractiviteiten, ons jaarboekje seizoen 2022-2023 of de website van de gemeente Teylingen 
https://www.welzijnteylingen.nl/dagelijks-leven/geldzaken/sport-en-cultuurregeling-voor-
volwassenen/ 
 

5.2 Activiteiten afdeling Sassenheim 

De activiteitencommissie van Sassenheim bestaat uit de volgende leden: 
Netty Havenaar, coördinator tel. 06-18184053 
Jos Jonkman tel. 0252-216168 
Rini de Kleijn tel. 0252-214595 
Bert van den Nouwland tel. 0252-864572 
Bep van Tol tel. 0252-213259 
Hans Wilson tel. 0252-348458 
Harry Witteman tel. 0252-215725 
Theo Witteman  
Anneke van der Zwart tel. 0252-213253 
 
Vanaf eind januari heeft afd. Sassenheim de volgende activiteiten georganiseerd. 
 

Activiteiten  Aantal 
evenementen 

Aantal 
deelnemers 

Aquarelleren  6  

Bingo  7 277 

Bloemschikken  6 187 

Bowlen  9 143 

Bridgen  30 185 

Dagtocht Hoekse Waard en Brabant 2 53 

Film  7 155 

Hobbyclub  16 98 

Jubileumfeest (60 jaar) met optreden van Peter Jonk & The 
Dutch Vocals alsmede een interview 
op t.v. Omroep Bollenstreek 

1 103 

Kerstviering met optreden La Donna Mobile 1 85 

Klaverjassen  34 286 

Leesclub  9  

Opening- en sluiting 
seizoen 

Met optreden De Linge en Aleida Plat 2 107 

Najaars- en voorjaars-
diner 

Resp. in Grand Café Hertog Jan en 
Restaurant De Engel 
 

2 132 

Activiteiten (vervolg)  Aantal 
evenementen 

Aantal 
deelnemers 

Nieuwjaarsbijeenkomst  1 0 

Ontmoetingsmiddag  1 35 
Open dag activiteiten  1 35 
Quilt-bee  7 42 
Wandelen onder leiding van Theo Witteman, 

Margo Kivits en Bram van Leeuwen 
17 221 

 

https://www.welzijnteylingen.nl/dagelijks-leven/geldzaken/sport-en-cultuurregeling-voor-volwassenen/
https://www.welzijnteylingen.nl/dagelijks-leven/geldzaken/sport-en-cultuurregeling-voor-volwassenen/
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5.3 Activiteiten afdeling Voorhout 
De activiteitencommissie van Voorhout bestaat uit de volgende leden: 
Hans Boere, coördinator tel: 0252-213715 
Trees van den Berg tel: 0252-214570 
Jan Bol tel: 0252-214972 
Wim van Kampen tel: 0252-214992  

Willy van der Meer  tel: 0252-218045 
 
Afdeling Voorhout heeft de volgende activiteiten georganiseerd. 
 
 

Activiteiten  Aantal 
evenementen 

Aantal 
deelnemers 

Bingo met de bokken  1 70 

Bingo  1 70 

Bloemschikken Kerst-, herfst- paasworkshop 3 123 

Kerstviering  1 85 

Klaverjassen met de bokken w.o. aantal niet-leden. 1 54 

Klaverjassen  45 1300 

Nieuwjaarsbijeenkomst Coron 0 0 

Opening seizoen Met bingo 1 65 

Schilderen- en tekenclub  15 102 
Sjoelen  43 450 
Spelletjesmiddag  2 88 
Stamppotmaaltijd 1 met stamppotmaaltijd 1 44 
Vakantie  Naar Ootmarsum olv Trees van den 

Berg en Jan Bol 
1 34 

Terugkommiddag vakantie  1 25 

 

5.4  Activiteiten afdeling Warmond  
De activiteitencommissie van Warmond bestaat uit de volgende leden: 
Chris Zwetsloot, coördinator tel. 071-8889544 
Louise Munneke tel. 06-50963085 
Corri van Wetten tel. 06-52247717 
Elly Wabeke tel. 06-44052288 
Chris van Veen tel. 06-18278617  
  
Afdeling Warmond heeft de volgende activiteiten georganiseerd. 

Activiteiten  Aantal 
evenementen 

Aantal 
deelnemers 

Bingo   1 18 

Dagtocht  1 48 

Diner Restaurant Wapen van Warmond 1 29 

Fietsen met senioren  8 202 

Filosofie w.o. aantal niet-leden. 1? 19 

Kerstviering  1 91 

Klaverjassen  36 946 

Leids Gilde  1 26 
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Vervolg Warmond 

Mandalakleuren  1 15 

Opening seizoen Met bingo 1 65 

Soos  9 64 

Stadswandeling  1 6 

Vrijwilligersborrel  1 20 
 
Samenwerking VWF voor alle inwoners Warmond 

• Spelletjesmiddag Kaagweek: aantal deelnemers 18 

• Koningskaarten: aantal deelnemers 32 
 
 

6.    ALGEMENE ZAKEN 
6.1 Ledenadministratie  

Op 1 januari 2022 telde het totale ledenbestand 1813 leden.  Op 1 
januari 2023 bedroeg het aantal 1752 leden. 
De cijfers laten zien dat door overlijden, verhuizing (vaak naar 
verpleeghuis in of buiten de gemeente) of opzegging het aantal leden 
is verminderd.  

 
        Ledenaantallen                 Sassenheim            Voorhout Warmond                 Totaal  

Gewoon lid  871   530     347  1748 
Ereleden      1       0  3       4 
 
Waaronder : 
Nieuwe leden    59     23  13   95 
Opzeggingen/verhuizingen     60     20       21   101 
Overleden         30     18  7   55] 

 
Leeftijdsopbouw per 1 januari 2023 

 

Geboren Leeftijd Sassenheim Voorhout Warmond Totaal 

1922-1931 90–99 jaar  53 30 17  100 

1932-1941 80–89 jaar 353 192 132 677 

1942-1951 70–79 jaar 374 207 153 734 

1952-1961 60–69 jaar  79   65   29 173 

1962-1971 50–59 jaar  13     3    3   19 

Geboortedatum onbekend    0   33  16  49 

Totaal aantal leden 872 530 350 1752 

 
Het bijhouden door de ledenadministratie (dwz inschrijving nieuwe leden, opzegging 
lidmaatschap, verhuizing, overlijden enz.) neemt de nodige tijd in beslag. Daar komt nog 
bij  de controle op het betalen van de contributies inclusief het versturen van 
herinneringen.  
In november hebben leden, die nog geen machtiging voor automatische incasso hebben 
afgegeven, een contributienota ad €26,50 (contributie €25,00 verhoogd met €1,50 
administratiekosten) ontvangen. Hierbij was bijgesloten een machtigingsformulier met 
de vraag aan die leden die alsnog tot automatische incasso wilden overgaan deze na 
invulling bij het secretariaat in te dienen.  
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Nieuwe aanmeldingen worden geregistreerd in het ledenbestand. Na registratie ontvangt 
het nieuwe lid een welkomstbrief met lidmaatschapsvoorwaarden. In de brief staan de 
persoonsgegevens vermeld die in onze database zijn vastgelegd. Bij al onze communicatie 
is de privacywet (Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG)) van toepassing. 

   
6.2 Ledenwerving  

Ledenwerving is een belangrijk beleidspunt voor onze vereni-
ging. Graag zouden wij jongere senioren aan ons ledenbestand 
willen toevoegen. Het is daarom belangrijk onze activiteiten 
regelmatig onder de aandacht te brengen in de weekbladen en 
bij de Omroep van de Bollenstreek. Ook melden zich nieuwe 
senioren aan via mond-en-mond reclame van leden die gezellige bijeenkomsten hebben 
bijgewoond of aan een bepaalde activiteit hebben deelgenomen. 
 
Bij ledenwerving moeten we niet alleen denken aan ledengroei maar ook het behoud van 
onze leden. Onze organisatie moet aantrekkelijk zijn met een bijbehorend imago voor de 
huidige leden, maar ook de toekomstige generatie senioren.  
De redenen om lid te worden/blijven van Seniorenvereniging Teylingen focust zich steeds 
meer op belangenbehartiging, daarnaast blijven de activiteiten vanwege het sociale 
aspect heel belangrijk.  

 
6.3 Contributie 2022 
 De contributie bedraagt al enkele jaren €25 per lid. Al eerder hebben wij gemeld dat 

hiervan  €17,56 moet worden afgedragen aan de KBO-PCOB en KBO Zuid-Holland. Deze 
kosten worden door de KBO-PCOB gebruikt voor de belangenbehartiging op provinciaal- 
en landelijk niveau, de  opleiding en jaarlijkse bijscholing van de belastinginvullers en  

 ouderenadviseurs en de uitgifte en verspreiding van het ledenblad KBO-PCOB.  
 
Wat van de contributie voor onze vereniging overblijft (zijnde €7,44) is bestemd voor het 

drukken van onze nieuwsbrief (10 x per jaar), het boekje 
zomeractiviteiten, het bijhouden van de leden- en financiële 
administratie, boekjes verslag vakantieweken, de plaatselijke 
belangenbehartiging, alsmede de huur van alle door de 
vereniging in gebruik zijnde ruimten in het Onderdak in 
Sassenheim, het Trefpunt in Warmond en de Verdieping in 
Voorhout.  

 
6.5 Sponsoring en subsidie 

6.4.a Gemeente Teylingen 2022 
Ook dit jaar heeft de gemeente Teylingen aan de vereniging een exploitatiesubsidie 
van €7696,- aan de vereniging toegekend, respectievelijk Sassenheim €3370,--, voor 
Voorhout €2488,-- en voor Warmond €.1838,--.  
Daarnaast is er een subsidie van €5000,-- ontvangen voor de organisatie van de Dag 
van de Ouderen. 
Aan laatstgenoemde activiteit kunnen alle senioren in de gemeente Teylingen 
deelnemen.  
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6.5.b Rabo ClubSupport 2022 
Dit jaar hebben we voor de 7de keer deelgenomen aan de Rabo ClubSupport. Veel 
leden van de Rabobank zijn in actie gekomen en brachten hun stem uit op onze 
vereniging. Aan de hand van het door een vereniging behaald stemmenaantal werd 
door de Rabobank een financiële bijdrage beschikbaar gesteld van €367,-- 
Leden met een bankrekening bij de Rabobank kunnen zich als lid laten inschrijven  
bij deze bank zodat ook zij hun stem kunnen uitbrengen voor onze vereniging. 
Hieraan zijn geen kosten of verplichtingen verbonden. 
 

6.6 Communicatie  
- Website 
De vereniging heeft een eigen website welke voorzien is een zogenaamde 
Readspeaker (https://seniorenverenigingteylingen.nl)  waarmee teksten op 

de website hardop voorgelezen worden. 
Op deze website komt onze belangenbehartiging aan bod en er is aandacht 
voor de gezamenlijke en de afzonderlijk door de afdelingen georgani-
seerde activiteiten. De website is dan ook een belangrijk communicatiemiddel naar de 
leden toe.  
De webmasters van de afdelingen zijn voor Voorhout Wim van Kampen, voor Sassenheim 
Netty Havenaar en voor Warmond (vacature). 

- Nieuwsbrief 
Ons belangrijkste communicatiemiddel is onze maandelijkse nieuwsbrief. Elke afdeling 
heeft zijn eigen nieuwsbrief waarvan het algemene deel, de belangenbehartiging, de 
gezamenlijke activiteiten en de agenda’s bij de drie afdelingen hetzelfde zijn. Vervolgens 
voegt elke afdeling hun eigen mededelingen en activiteiten hieraan toe.  Er zijn jaarlijks 
tien nieuwsbrieven. Daarnaast is een boekje zomeractiviteiten en zijn er verslagen van de 
plaatsgevonden zomervakanties. 
 

     - Kroonjarigen  
Indien geboorte- en huwelijksdatum bekend is ontvingen de kroonjarigen in Sassenheim 
bij het bereiken van de 90-, 95-, 100- en 105-jarige leeftijd een boeket bloemen of een 
plant. Dit geldt ook voor de leden die hun 50-, 55- of 60-jarig huwelijksjubileum bereiken. 
Daarnaast wordt bij alle leden op hun verjaardag een felicitatiekaart bezorgd. Tijdens 
ziekte of overlijden van leden, voor zover bij ons bekend, wordt een bezoek gebracht of 
een (condoleance)kaart bezorgd.   
Ook de afdeling Voorhout bezorgt een felicitatiekaart bij het  bereiken van de 70, 75, 80, 
85, 95 en 100-jarige leeftijd.  

 

Tot slot 
De corona-epidemie was voor vele senioren een eenzame tijd doordat vele activiteiten 
kwamen stil te liggen. Vooral voor de thuiswonende ouderen was het extra moeilijk om mee 
te kunnen doen aan het maatschappelijke leven. Na een voorzichtige start met de activiteiten 
in het voorjaar zagen we naarmate de tijd verstreek steeds meer senioren aan de activiteiten 
deelnemen. Een van de doelstellingen van de vereniging is het bestrijden van eenzaamheid 
onder onze leden. Onze ouderenadviseurs en belastinginvullers spelen hierbij een belangrijke 
rol. Zij kunnen eventuele knelpunten bij hun bezoek aan de leden signaleren.  
 

https://seniorenverenigingteylingen.nl/
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Geconcludeerd kan worden dat de vereniging bij de uitvoering van alle activiteiten niet kan 
functioneren zonder de inzet van vrijwilligers die belangeloos leden ondersteuning of advies 
geven op allerlei dagelijkse zaken of een bijdrage geven bij de verzorging van de activiteiten. 
Elke vrijwilliger zet zich in met hun eigen kennis en vaardigheden. Aan het einde van 2022 
telde de vereniging totaal 59 vrijwilligers.  
 
Het bestuur bedankt alle vrijwilligers die in 2022 belangrijk zijn geweest voor onze vereniging 
voor hun enthousiasme, inbreng en ondersteuning. 
 
Netty Havenaar 
Secretaris 
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Financieel jaarverslag 2022 

 

Toelichting op de jaarcijfers 

Na een voorzichtige start van het jaar, dat we begonnen in een 

lockdown, zijn alle activiteiten vanaf februari 2022 weer van start 

gegaan. In het begin zagen we wel wat schroom bij een aantal 

mensen om en volop in te gaan. Maar al snel was die schroom totaal 

verdwenen en werden alle activiteiten weer bezocht als vanouds.  

Seniorenvereniging Teylingen heeft ook het jaar 2022 afgesloten met een  positief resultaat. 

Het totaal exploitatieresultaat bedraagt iets meer dan € 2400,-. Dit resultaat is het saldo van 

de exploitatieresultaten (afgerond) van de overkoepelende activiteiten (+  € 4100,-) en de 

activiteiten van Sassenheim (- € 1900,-), Voorhout (- € 650,-) en Warmond ( +€ 850,-) 

Het resultaat is sterk positief beïnvloed door een bijdrage van € 2000,- van het CDA en de EVP 

voor de dagtocht naar het Europees parlement en een eenmalige bijdrage van de Stichting 

Kringloop Herenstraat van € 1000,- voor de activiteiten van de afdeling Voorhout. 

Verder is er een grote kostenbesparing bereikt door de overstap naar aan andere drukker voor 

de afdeling Sassenheim. Dat levert de afdeling Sassenheim een besparing op van € 2500,- per 

jaar. 

Extra uitgaven zijn dit jaar gedaan voor het jubileum van de afdeling Sassenheim (€ 2500,-). 

In de begroting voor 2023 is rekening gehouden met de grote reserves die we op dit moment 

hebben.  

Vandaar dat de gezamenlijke zomeractiviteiten en de dag van de ouderen ruimer zijn begroot 

dan voorheen. Op die manier hopen we deze zeer populaire activiteiten, ondanks de sterk 

gestegen prijzen, bereikbaar te houden voor iedereen. 

Ook proberen we zo veel mogelijk om ook de deelname kosten voor alle overige activiteiten 

en de consumptieprijzen op afdelingsniveau binnen de perken te  houden. In ieder geval zullen 

de sterk gestegen huurprijzen niet worden doorberekend. 

Voor dagtochten en vakanties hebben we dat helaas niet helemaal zelf in de hand aangezien 

we daarvoor afhankelijk zijn van het aanbod in de reisbranche. 

Verder worden er ook dit jaar geen contributieverhoging voorzien. 

Evert Hegnauer, 
penningmeester 
 

  



 

Jaarverslag 2022 Seniorenvereniging Teylingen 29-3-2023  16 
 

 

 

Exploitatie Seniorenvereniging Teylingen 2022   

     

Inkomsten  Resultaat  2022 Begroting 2022 Begroting 2023 

     

Subsidie Teylingen  € 7.696,00 € 7.696,00 € 7.696,00 

Subsidie Dag van de Ouderen € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 
Bijdrage CDA/EVP dagtocht Europees 
parlement € 2.050,00 € 0,00 € 0,00 

Inleg dagtocht Europees parlement € 1.020,00 € 0,00 € 0,00 

Inleg zomeractiviteiten  € 11.266,00 € 0,00 € 12.000,00 

Inleg Museum Plus Bus  € 420,00 € 0,00 € 500,00 

Inleg Dag van de Ouderen  € 1.280,00 € 1.000,00 € 1.000,00 

Inleg diversen  € 573,00 € 0,00 € 300,00 

Rabo ClubSupport  € 367,32 € 500,00 € 300,00 

Inleg zomervakantie  € 39.370,10 € 40.000,00 € 40.000,00 

Totaal inkomsten  € 69.042,42 € 54.196,00 € 66.796,00 

     

     

Uitgaven     

Jaarvergadering  € 305,00 € 400,00 € 400,00 

Apparatuur en toebehoren  € 1.048,40 € 500,00 € 500,00 

Verzekeringen  € 1.491,37 € 950,00 € 1.300,00 

Bureaukosten  € 803,20 € 400,00 € 500,00 

Website  € 238,98 € 300,00 € 300,00 

Dagtocht Europees parlement  € 2.638,87 € 0,00 € 0,00 

Museum Plus Bus  € 495,00 € 500,00 € 500,00 

Presentje leden Pasen  € 0,00 € 2.000,00 € 2.000,00 

Bankkosten  € 1.075,26 € 700,00 € 700,00 

Dag van de Ouderen  € 5.193,74 € 7.500,00 € 7.500,00 

Zomeractiviteiten  € 11.892,56 € 0,00 € 15.000,00 

Diversen  € 0,00 € 0,00 € 350,00 

Kosten zomervakantie  € 39.720,00 € 41.000,00 € 40.500,00 

Negatief saldo modeshows  € 68,50 € 0,00 € 0,00 

Totaal uitgaven  € 64.970,88 € 54.250,00 € 69.550,00 

     

Resultaat Teylingen  € 4.071,54 -€ 54,00 -€ 2.754,00 

     

Resultaat Sassenheim  -€ 1.849,10 -€ 800,00 -€ 1.250,00 

Resultaat Voorhout  -€ 612,98 -€ 300,00 -€ 350,00 

Resultaat Warmond  € 804,44 -€ 900,00 -€ 650,00 

     

Totaal resultaat   € 2.413,90 -€ 2.054,00 -€ 5.004,00 
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Exploitatie Seniorenvereniging Teylingen afdeling Sassenheim 2022 

    

Inkomsten Resultaat 2022 Begroting 2022 Begroting 2023 

    

Contributies incl. adm. Kosten    

Contributies incl. adm. Kosten (903 p.) € 23.282,00   

Donaties € 175,00   

Totaal € 23.457,00 € 23.000,00 € 23.000,00 

    

Activiteiten    

Saldo Bingo/kaarten (afdrachten) € 3.266,45 € 1.500,00 € 3.500,00 

Inleg bloemschikken € 1.708,33 € 1.000,00 € 500,00 

Inleg Bowlen € 1.365,00 € 600,00 € 750,00 

Inleg Seizoensopening € 472,00 € 450,00 € 450,00 

Inleg Najaarsdiner € 2.234,00 € 2.000,00 € 2.000,00 

Inleg dagtocht Voorjaar € 3.008,00 € 3.200,00 € 3.200,00 

Inleg Kerstviering € 2.350,00 € 2.000,00 € 800,00 

Inleg dagtocht najaar € 2.246,50 € 3.200,00 € 3.200,00 

Inleg overloop uit 2021 € 1.500,00 € 1.500,00 € 950,00 

Inleg overige activiteiten € 700,00 € 2.000,00 € 400,00 

Totaal € 18.850,28 € 17.450,00 € 15.750,00 

    

Totaal inkomsten € 42.307,28 € 40.450,00 € 38.750,00 

    

Uitgaven    

Afdracht KBO Zuid-Holland € 16.064,62 € 15.500,00 € 16.000,00 

Vrijwilligers € 900,00 € 900,00 € 900,00 

Drukwerk € 5.913,54 € 8.500,00 € 6.000,00 

Huur € 2.298,25 € 2.000,00 € 2.750,00 

Prijzen Bingo (pintransacties) € 1.497,98 € 750,00 € 750,00 

Bloemschikken € 1.931,00 € 1.300,00 € 1.300,00 

Aquarelleren € 150,00 € 500,00 € 500,00 

Kosten Bowlen € 1.484,74 € 500,00 € 500,00 

Kosten Bloemen € 732,50 € 500,00 € 500,00 

Kosten seizoensopening € 838,00 € 750,00 € 750,00 

Najaarsdiner € 2.016,00 € 2.000,00 € 2.000,00 

Kosten dagtocht Voorjaar € 3.197,00 € 3.200,00 € 3.200,00 

Kosten dagtocht Najaar € 2.560,00 € 3.200,00 € 3.200,00 

Kosten kerstviering € 1.912,50 € 1.500,00 € 1.500,00 

Resultaat jubileum € 2.496,00 € 0,00 € 0,00 

Diversen € 164,25 € 150,00 € 150,00 

    

Totaal uitgaven € 44.156,38 € 41.250,00 € 40.000,00 

    

Resultaat -€ 1.849,10 -€ 800,00 -€ 1.250,00 
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Exploitatie Seniorenvereniging Teylingen afdeling Voorhout 2022 

    

Inkomsten Resultaat 2022 Begroting 2022 Begroting 2023 

    

Contributies incl.adm. Kosten    

Contributies (545) € 14.051,50   

Totaal € 14.051,50 € 13.750,00 € 13.500,00 

    

Activiteiten    

Inleg stamppotmaaltijd € 396,00 € 400,00 € 400,00 

Inleg klaverjassen/sjoelen/Bingo € 4.188,00 € 4.000,00 € 4.500,00 

Inleg tekenlessen € 2.405,00 € 1.000,00 € 500,00 

Inleg seizoensopening € 0,00 € 500,00 € 500,00 

Inleg seizoensluiting € 0,00 € 500,00 € 500,00 

Inleg kerstviering € 650,00 € 700,00 € 700,00 

Bijdrage Stichting Kringloop € 1.000,00 € 700,00 € 700,00 

Kasssabonnenactie € 45,00 € 700,00 € 700,00 

Consumptieverkoop € 3.958,00 € 4.500,00 € 4.500,00 

Totaal € 12.642,00 € 13.000,00 € 13.000,00 

    

Totaal inkomsten € 26.693,50 € 26.750,00 € 26.500,00 

    

Uitgaven    

Afdracht KBO Zuid-Holland  € 9.759,88 € 9.750,00 € 9.500,00 

Vrijwilligers € 817,50 € 1.000,00 € 1.000,00 

Drukwerk € 2.689,20 € 3.300,00 € 3.300,00 

Inkoop Plus € 912,01 € 1.500,00 € 1.600,00 

Koffie De Verdieping € 1.547,62 € 1.000,00 € 1.000,00 

Inkoop met Pin (incl prijzen) € 1.046,59 € 150,00 € 0,00 

Stamppotmaaltijd € 360,00 € 400,00 € 0,00 

Huur € 5.798,50 € 5.500,00 € 6.000,00 

Kosten tekenlessen (excl koffie en Huur) € 390,00 € 1.100,00 € 1.100,00 

Diversen € 100,87 € 350,00 € 350,00 

Reservering tekenlessen 2023 € 735,00 € 0,00 € 0,00 

Kosten seizoensopening € 436,18 € 500,00 € 500,00 

Resultaat Zomervakantie € 411,25 € 500,00 € 500,00 

Kosten seizoensluiting € 415,00 € 500,00 € 500,00 

Kosten kerstviering € 1.886,88 € 1.500,00 € 1.500,00 

    

Totaal uitgaven € 27.306,48 € 27.050,00 € 26.850,00 

    

Resultaat -€ 612,98 -€ 300,00 -€ 350,00 
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Exploitatie Seniorenvereniging Teylingen afdeling Warmond 2022 

    

Inkomsten 
Resultaat 

2022 
Begroting 

2022 
Begroting 

2023 

    

Contributies incl. adm. Kosten (368) € 9.448,00 € 9.500,00 € 9.500,00 

    

Activiteiten    

Inleg activiteiten Trefpunt € 3.431,10 € 3.500,00 € 4.000,00 

Inleg dagtocht € 2.808,95 € 2.500,00 € 2.500,00 

Inleg dineer Wapen € 767,50 € 1.750,00 € 1.000,00 

Inleg Seizoensopening € 0,00 € 250,00 € 500,00 

Inleg Kerstviering € 1.230,00 € 350,00 € 350,00 

Totaal € 8.237,55 € 8.350,00 € 8.350,00 

    

Totaal inkomsten € 17.685,55 € 17.850,00 € 17.850,00 

    

Uitgaven    

Afdracht KBO Zuid-Holland € 6.284,82 € 6.600,00 € 6.600,00 
Kosten activiteiten Trefpunt (incl. prijzen 
klaverjassen) € 1.266,45 € 1.500,00 € 1.500,00 

Vrijwilligers lunch/etentje € 388,03 € 500,00 € 500,00 

Drukwerk € 1.331,80 € 1.500,00 € 1.500,00 

Huur+bargebruik Trefpunt € 1.310,68 € 3.500,00 € 4.000,00 

Diversen € 200,00 € 150,00 € 150,00 

Organisatie dagtocht € 2.640,85 € 2.500,00 € 2.500,00 

Organisatie diner Het Wapen van Warmond € 888,40 € 1.750,00 € 1.000,00 

Kosten kerstviering € 2.570,08 € 750,00 € 750,00 

   € 0,00 

Totaal uitgaven € 16.881,11 € 18.750,00 € 18.500,00 

    

Resultaat € 804,44 -€ 900,00 -€ 650,00 
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Seniorenvereniging Teylingen Balans 2022   

     

Beginbalans     

     

Activa   Passiva  
Kas € 691,50  Algemene reserve Teylingen € 2.404,06 

Rabo bestuursrekening € 36.008,18  Reserve Warmond € 17.985,24 

Rabo activiteitenrekening € 615,20  Reserve Voorhout € 33.855,07 

Rabo spaarrekening € 58.264,64  Reserve Sassenheim € 22.715,65 

ING rekening Warmond € 6.176,73  Nog te betalen  € 24.796,23 

     

Totaal activa € 101.756,25   € 101.756,25 

     

Eindbalans     

     

Activa     
Kas € 992,00 

 
Algemene reserve Teylingen € 2.404,06 

Rabo bestuursrekening € 35.918,50 
 

Reserve Warmond € 17.985,24 

Rabo activiteitenrekening € 2.004,32 
 

Reserve Voorhout € 33.855,07 

Rabo spaarrekening € 58.270,47 
 

Reserve Sassenheim € 22.715,65 

ING rekening Warmond € 3.931,54 
 

Reeds ontvangen voor 2023 € 20.400,00 

Nog te ontvangen 2022 € 1.050,00 
 

Nog te betalen 2022 € 2.392,91    
Resultaat 2022 € 2.413,90      

Totaal activa € 102.166,83 
 

Totaal passiva € 102.166,83      

Seniorenvereniging Teylingen begin Balans 2023 
 

     

Activa 
    

Kas € 992,00 
 

Reserve Teylingen € 6.475,60 

Rabo bestuursrekening € 35.918,50 
 

Reserve Warmond € 18.789,68 

Rabo activiteitenrekening € 2.004,32 
 

Reserve Voorhout € 33.242,09 

Rabo spaarrekening € 58.270,47 
 

Reserve Sassenheim € 20.866,55 

ING rekening Warmond € 3.931,54 
 

Reeds ontvangen voor 2023 € 20.400,00 

Nog te ontvangen 2022 € 1.050,00 
 

Nog te betalen 2022 € 2.392,91      

Totaal activa € 102.166,83 
 

Totaal passiva € 102.166,83 

 


