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 1.  VOORWOORD 
 
Voor u ligt het jaarverslag 2016 van KBO Teylingen, afdeling Voorhout, waarin een overzicht 
wordt gegeven van de activiteiten die door de activiteitencommissie gedurende het jaar 
2016 zijn georganiseerd.  
 
Zoals bekend ligt de start van KBO Teylingen in de oprichting op 1 september 2015 middels 
een besturenfusie van de drie seniorenbonden, KBO Sassenheim, KBO Voorhout en 
Warmond, allen gevestigd in de gemeente Teylingen. 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. Zij zijn tevens 
gesprekpartners in het lokale seniorenbeleid. Zie voor een weergave van de 
belangenbehartiging het eerste jaarverslag 2016 van KBO Teylingen. 
 
Met de vorming van KBO Teylingen waren de bestuursproblemen opgelost en kon de 
afdeling Warmond voor wat betreft de organisatie van activiteiten zelfstandig blijven 
bestaan. De verwachting is dat deze samenwerking in de komende jaren verder zal worden 
uitgebreid. 
 

2. DOELSTELLING 
 
Doelstelling KBO Teylingen 
De KBO staat voor een goede belangenbehartiging voor 50-plussers, dat wil zeggen: 
meedenken, 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 wordt mede bepaald door de uitkomsten uit 
de deelname van KBO Teylingen aan het pilotproject “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. Elke KBO-afdeling heeft toen een interne en externe 
analyse gemaakt. Hierbij is gekeken naar de sterke en zwakke punten van KBO Teylingen, de 
bedreigingen en kansen.  
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3. ORGANISATIE 
 
3.1 Bestuur 
Het bestuur van KBO Teylingen, waaronder vallen de KBO afdelingen Sassenheim, Voorhout 
en Warmond, wordt vanaf 1 september 2015 gevormd door de volgende personen:  
• Dick Voerman, voorzitter 
• Hans Boere, vice-voorzitter 
• Rob van Konijnenburg, 2e voorzitter 
•    Netty Havenaar, secretaris 
• Wim van Kampen, 2e secretaris 
• Connie ter Harmsel-Wierda, penningmeester 
• Martin C. Bergman, 2e penningmeester 
• Chris Zwetsloot, bestuurslid 
 

3.2   Samenstelling activiteitencommissie 
Binnen elk van de drie afdelingen is een activiteitencommissie werkzaam die de activiteiten 
organiseert en coördineert. De activiteitencommissie van KBO afdeling Voorhout is als volgt 
samengesteld:  
 
.  Hans Boere 
.  Riet Peeters 
.  Connie ter Harmsel – Wierda 
.  Jan Bol 
.  Wim van Kampen 
.  Trees Diemel van den Berg 
.  Joke Bakker 
.  André Bosman 
 
Joke Bakker, André Bosman en Trees Diemel van den Berg zullen tijdens de jaarvergadering 
afscheid nemen als lid van de activiteitencommissie. Trees heeft aangegeven nog wel bij de 
teken en schilderclub betrokken te willen blijven. 
 
Ondertussen hebben wij twee mensen bereid gevonden om twee opengevallen plekken op 
te vullen. Aan de vergadering zullen worden voorgesteld mevrouw Trees van den Berg en de 
heer Cees Floor als nieuwe leden van de activiteitencommissie.  Met een derde persoon 
wordt momenteel gesproken of zij ook plaats wil nemen in de activiteitencommissie. 
 
Het afgelopen jaar kwam de activiteitencommissie zeven keer bijeen. 
 
 
 
 
 



 

4 

 

 

 
3.3 Algemene Ledenvergadering 
Op 12 april 2016 vond de algemene ledenvergadering plaats. Behandeld werd het 
jaarverslag 2015 waaronder het financieel jaarverslag en de begroting 2016. De 
kascommissie had voorafgaande aan de vergadering de financiële stukken gecontroleerd en 
goed bevonden.  
De penningmeester werd gedechargeerd voor het gevoerde beleid en de begroting voor 
2016 werd goedgekeurd door de leden. 
 

3.4 Ledenadministratie 
De ledenadministratie bestaat uit het bijhouden van het ledenbestand door middel van het 
verwerken van de mutaties zoals het invoeren van nieuwe leden, opzeggingen, overlijden en 
adreswijzigingen. Hierbij moet worden opgemerkt dat niet altijd een bericht van overlijden 
of verhuizing wordt doorgegeven aan de ledenadministratie.  
Ledenadministrateur: mw. Connie ter Harmsel-Wierda. 
Per 31-12 2016 heeft onze afdeling 694 leden. 
 

3.5 Belastinginvullers 
In 2016 is er door onze belastinginvullers ondersteuning gegeven bij het invullen van de 
belastingformulieren. Daarbij zijn ook vragen op het gebied van zorg, wonen etc. 
beantwoord of doorverwezen naar de hiervoor bedoelde instanties. De belastinginvullers 
hebben in 2016 de bijscholingscursus met succes gevolgd.  
Coördinator belastinginvullers: Bert van den Nouwland, tel. 0252-864572. 
 

3.6 Ouderenadviseurs  
Onze leden kunnen gebruikmaken van de diensten van de vrijwillige ouderenadviseurs. Zij 
kunnen er met vragen terecht op het gebied van huursubsidie, voorzieningen vanuit de 
WMO, het aanvragen van bijzondere bijstand enz. De gesprekken tussen de 
ouderenadviseur en de leden zijn uiteraard  zeer vertrouwelijk. 
 
3.7 Bezorgers  
De afdeling Voorhout heeft 25 bezorgers. Zij bezorgen het jaarlijkse programmaboekje, tien 
keer per jaar onze nieuwsbrief en de Nestor, het landelijk door de Unie KBO uitgegeven 
tijdschrift, bij de leden.  
Coördinator bezorgers: de heer Jan Bol. 
 
 

3.9  Nieuwsbrief, jaarprogramma en website 
De nieuwsbrief van KBO afdeling Voorhout werd in 2016 10 keer bij u thuis bezorgd, 
waaronder de gezamenlijke kerstnieuwsbrief van KBO Teylingen en het jaarboekje van KBO 
Teylingen afd. Voorhout. In het jaarboekje was opgenomen alle informatie over de 
organisatie van KBO Teylingen en alle informatie omtrent de lopende KBO activiteiten van 
KBO Teylingen afd. Voorhout. 
KBO Teylingen afd. Voorhout heeft een website waarop informatie is te vinden. In 2016 is 
een start gemaakt met het ontwikkelen van een nieuwe website voor KBO Teylingen met de 
daaraan gekoppeld de afdelingen Sassenheim, Voorhout en Warmond. 
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4.  ACTIVITEITEN 
De activiteitencommissie heeft succesvol activiteiten georganiseerd dankzij een groep 
enthousiaste vrijwilligers. De coördinator is Hans Boere en hij vertegenwoordigt deze 
commissie in het bestuur van KBO Teylingen. Het programma omvatte de volgende 
activiteiten: 
 
5 januari  Nieuwjaarsreceptie 
9 februari  Kaarten met de Bokken 
29 maart  Bingo 
12 april   Jaarvergadering met daarna stamppotmaaltijd i.s.m. van Kesteren 
26 april   Themamiddag over het weer met weerman Jan Visser 
5 mei   Bloesemvaartocht vanuit Leerdam over de Linge 
31 mei   Seizoensluiting m.m.v. Paul Sellers 
9 juni   Jaarlijkse dagtocht 
20-27 augustus Vakantieweek Ootmarsum 
6 september  Opening seizoen met bingomiddag 
27 september  Modeshow 
27 september   Opening bridgeseizoen  
5 oktober  Viering internationale dag van de ouderen 
18 oktober  M-25 
15 november  Jubileumviering 
29 november  Themamiddag DigiD en WMO/Zorgloket 
22 december   Kerstviering 
 
Alle binnenactiviteiten van onze afdeling, behalve het bridgen en de repetities van het koor 
Golden Harvest, vinden plaats in De Verdieping, het zalencentrum van de Klein Kerk. 
Het bridgen is in de wintermaanden in de kantine van voetbalvereniging Foreholte op elke 
dinsdagmiddag. 
De repetities van het koor Golden Harvest zijn elke vrijdagmiddag in de Roef bij de 
Bartholomeuskerk.  
Van oktober tot april is er om de week een teken- en schildercursus in De Verdieping. 
Naast al deze activiteiten werd er elke dinsdag gesjoeld en geklaverjast in De Verdieping. 
 
 
Naast bovengenoemde activiteiten heeft KBO Teylingen dit jaar voor alle senioren in de 
gemeente Teylingen zomeractiviteiten, de sloepentocht, een dagtocht op 2de kerstdag en 
een drietal informatiebijeenkomsten georganiseerd. Zie hiervoor het jaarverslag 2016 van 
KBO Teylingen. 
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4. FINANCIEN  
 
4.1 De exploitatierekening  

De exploitatierekening is opgesteld door de penningmeester onder verantwoordelijkheid 
van de activiteitencommissie van KBO Teylingen afd. Voorhout. De jaarrekening heeft 
betrekking op de financiële administratie van KBO Teylingen afd. Voorhout.  
 

4.2 Contributie 2016 
 De contributie was in 2016 € 25,00 per persoon. 
 

4.3 Eigen bijdrage 
Aan veel activiteiten kunnen leden gratis deelnemen. Voor activiteiten zoals dagtochten, 
vakanties, kerstviering e.d. dienen de deelnemers de volledige kosten zelf te betalen.  
 

4.4 Gemeentelijke subsidie 
 Voor de algemene kosten is KBO Teylingen afd. Voorhout aangewezen op gemeentelijke 

subsidie. Er wordt dan ook gewerkt met een vooraf door de gemeente goedgekeurde 
begroting.  

 

Tot slot 
Ook 2016 was een goed jaar. We zijn daar heel dankbaar voor en we hopen dat het jaar 
2017 ook weer een mooi jaar zal worden. Dat kan de activiteitencommissie niet alleen. Als u 
mee wilt helpen bij het organiseren van (nieuwe) activiteiten, dan kunt u dit melden bij de 
activiteitencommissie van KBO Teylingen afd. Voorhout.  
Dank aan ieder voor inzet en de vele uren die aan de vereniging zijn besteed. 
 
Met dit verslag hoopt het bestuur van de KBO Teylingen afd. Voorhout een goed beeld te 
hebben gegeven van wat er het afgelopen jaar zoal is gebeurd. 
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Notulen algemene ledenvergadering KBO Teylingen, afd. 

Voorhout 

gehouden op dinsdag 12 april 2016 

 

1.    Opening  

Met een woord van welkom opent de vice-voorzitter om 14.22 uur de algemene 

ledenvergadering met het voorlezen van het gedicht “Handen houden mij in evenwicht”(zie 

p.3). Vervolgens wordt voor de overleden KBO-leden in 2015 een kaars aangestoken en wordt 

een minuut van stilte in acht genomen.  

 

2. Mededelingen 

De vice-voorzitter meldt dat alle aanwezigen bij binnenkomst de notulen van de algemene 

ledenvergadering van 17 maart 2015, het activiteitenverslag 2015 en het financieel verslag 

2015 en begroting 2016 hebben ontvangen. Aanwezig zijn 85 leden. Afwezig met 

kennisgeving: Anton Jirka, Willy van der Ploeg, mw. Zwetsloot (Margrietstraat) en Joop 

Turenhout.  
 
3.    Vaststelling van de agenda  
Er worden geen punten aan de agenda toegevoegd.  
 
4.    Notulen vergadering 17 maart 2015 
Er zijn geen vragen of opmerkingen op de notulen. Onder dankzegging van de notulist worden deze 
goedgekeurd en vastgelegd.  
 
5. Activiteitenverslag 2015 
Het activiteitenverslag 2015 wordt zonder vragen of opmerkingen door de aanwezigen goedgekeurd.  
Voor wat betreft de in 2016 georganiseerde activiteiten meldt de vice-voorzitter dat het aantal 
aanmeldingen voor bloemschikken is tegengevallen en is daarom komen te vervallen. Zijn vrouw 
heeft met een vriendin voor het maken van een paasstuk deelgenomen aan het bloemschikken bij 
KBO Sassenheim. Deelnamekosten €12,50. De resultaat was echter minder dan ze gewend waren. Er 
is dan ook een prijsverschil.  
Vervolgens meldt hij dat de busdagtocht naar Leerdam  binnen 5 dagen was volgeboekt met 110 
aanmeldingen. Er is een wachtlijst aangelegd. Deze dagtocht is een extra activiteit in verband met het  
jubileumjaar.  De geplande dagtocht in juni zit in het vaste programma. 
 
6. Financieel jaarverslag 
Alle aanwezigen hebben het financieel jaarverslag en begroting 2016 uitgereikt gekregen. De 
penningmeester geeft een korte toelichting hierover en meldt dat het jaar is afgesloten met een 
positief saldo van € 4.474,61. Dit bedrag wordt aan de reserves toegevoegd. 
Vervolgens krijgen de leden gelegenheid vragen te stellen.  
*  Er wordt opgemerkt dat de afdrachtregeling van € ……tamelijk hoog is, namelijk € 16 per persoon. 

Is dit het gevolg van het uittreden van KBO Gelderland uit de Unie KBO? Hierop wordt bevestigend 
geantwoord. 

 Er is geconstateerd dat er veel geld in kas te zijn.  
De vice-voorzitter antwoordt dat dit enerzijds is te danken aan de activiteiten die veel geld 
opbrengen, anderzijds het streven de kosten in de hand te houden. Dit jaar is het jubileumjaar. Dit 
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brengt extra kosten met zich mee. Er worden diverse activiteiten georganiseerd waarvan de 
kosten over het jaar worden uitgesmeerd. De officiële viering is 28 december 2016. 
 
 

 Valt onder de afdracht van € 16 de levering van 10 Nestors?   
Dit is juist. Er wordt aan toegevoegd dat men altijd uitkijkt naar de Nestor. 

 Wat wordt met de donaties gedaan? Deze wordt post wordt eveneens aan de reserves 
toegevoegd. 

 Kan deze post worden aangewend voor mensen die het niet zo breed hebben zodat die ook aan 
meer activiteiten kunnen meedoen? 

 Kan er een stichting opgericht worden voor mensen die het niet zo breed hebben. Mensen die 
financieel draagkrachter zijn kunnen daar geld in storten.  
De laatste twee vragen worden niet gehonoreerd. De vice-voorzitter antwoordt dat het streven is 
de kosten zo laag mogelijk te houden en daarmede de deelnamekosten aan de activiteiten. Hij 
zegt toe de opmerkingen mee te nemen naar de bestuursvergadering. 

Het financieel jaarverslag wordt vervolgens goedgekeurd met dank aan de penningmeester. 
 
7. Kascommissie 
De heer Kloosterman deelt, namens de kascommissie, mede dat de bank- en kasstukken zijn 
gecontroleerd en in orde zijn bevonden. Hij vraagt de vergadering de penningmeester en de 
activiteitencommissie decharge te verlenen voor het gevoerde beleid. De vergadering gaat hiermede 
akkoord. 
 
8. Benoeming nieuw lid kascommissie 
De heer Kloosterman is statutair aftredend. Mw Borst blijft nog 1 jaar lid. Wim Duinisveld stond op de 
reservelijst en wordt 2e lid kascommissie. Mw. Hannie van Wieringen-van Dongen stelt zich 
beschikbaar als reservelid. Zij wordt hiervoor bedankt en met algemene stemmen benoemd. 
 
9. Woord van de voorzitter 
De vice-voorzitter meldt dat er een tevreden vice-voorzitter voor u staat en dat hij graag door wilt 
gaan. Dit wordt met applaus door de aanwezige leden begroet. 
 
10. Rondvraag 
Er wordt opgemerkt dat er behoefte is aan uitbreiding van meubilair bij het klaverjassen en sjoelen. Er 
wordt toegezegd dat geïnventariseerd zal worden hoeveel extra meubilair er nodig is. 
De vraag om op een andere dag te klaverjassen en sjoelen als carnavalsvereniging De Bokken komt op 
de dinsdagmiddag wordt niet gehonoreerd omdat het maar een keer per jaar is. De reden dat deze 
activiteit in de Verdieping plaatsvindt is omdat de consumpties in Cheers veel duurder zijn. 
 
11. Sluiting 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de vice-voorzitter deze vergadering om 14. Uur nadat hij alle 
aanwezigen bedankt heeft voor hun aanwezigheid en het, in de activiteitencommissie gestelde 
vertrouwen. 
Na de pauze wordt de middag voortgezet met een stamppottenbuffet verzorgd door de firma van 
Kesteren. 

 
Aldus vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering op 21 maart 2017.  
 
 
vice-voorzitter            secretaris 
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Handen houden mij in evenwicht 
 

Een oude dame komt bij de dokter. Ze zegt: ‘Ik heb een hand vol klachten. 

Zal ik ze eens opnoemen?’ 

‘Laat maar eens horen’, zegt de dokter. 

‘De eerste vinger, dat is mijn man die gestorven is. 

De tweede zijn mijn lichamelijke klachten. 

De derde vinger: dat ik zo weinig meer kan doen. 

De vierde dat ik me soms zo alleen voel. 

De vijfde vinger dat ik om me heen zoveel mensen zie wegvallen.’ 

‘Dat is inderdaad een hele hand vol’, zegt de dokter. 

 

‘Maar die andere hand dan?’, vraagt hij nieuwsgierig. 

‘Dat zijn mijn zegeningen. Wilt u die ook horen?’ 

‘Graag’, zegt de arts. 

‘De eerste vinger, dat ik elke dag voldoende te eten heb. 

De tweede dat mijn huisje lekker warm is in de winter. 

De derde vinger: dat er mensen om me heen zijn die me helpen. 

De vierde dat ik de laatste tijd gespaard ben voor nog meer pijn en ziekte. 

De vijfde vinger dat ik genoeg geld heb om mijn rekeningen te betalen.’ 

 

De dokter kijkt naar beide handen. 

De vrouw kijkt hem aan en zegt: ‘Twee handen die verdriet hebben gedragen, tranen 

gedroogd en weleens tot vuisten gebald. 

Twee handen die weten wat leven is. 

En weet u wat ik nu zo mooi vindt, 

wat er gebeurt als ik mijn handen vouw tot een gebed?’ 

‘Nee’, zegt de dokter. 

‘Als ik bid, gebeurt er iets met mijn handen. 

Dan gaat mijn hand met de zegeningen naar mijn hand met het verdriet. 

Dan vouw ik de vingers in elkaar en dan komen de moeilijke dingen tussen de zegeningen in. 

En de zegeningen houden die narigheid in mijn leven dragelijk. 

Biddend breng ik mijn verdriet bij God. En mijn dankbaarheid. 

Ik ben blij dat ik twee handen heb, ze houden elkaar in evenwicht, 

ze houden mij in evenwicht, en zo is mijn leven minder zwaar.’ 

 

De dokter knikt instemmend, vouwt de vingers van de ene hand tussen de vingers van zijn 

andere hand en blijft even verzonken in zijn eigen gedachten zitten. 
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KBO Teylingen, afdeling Voorhout                                                                                                                
 
Exploitatierekening 2016                                            
 
    Werkelijk  Begroot  Begroot 
       2016     2016      2017 
         €        €                              € 
          
BATEN 
 
Kaarten   6.235   7.000   7.000 
Bijdrage GH      726   2.900   2.000 
Bijdrage bridge  2.189   2.750   2.750 
Bijdrage tekenen  1.436   1.700   1.700  
Bijdrage sjoelen     636      800      800 
Donaties      185      200      100 
Rente bank        84      200      150 
Lidmaatschap leden        18.075           17.550           18.550 
Subsidie    2.488   2.488   2.488 
Evenementen          16.826      1.000 
Diversen      620 
   ____________________________________________ 

         49.500          35.988   36.538 
   ========================================== 
 

LASTEN 
 
Div. activiteiten          20.933   2.500   2.500 
Verg. GH / tek.  3.865   5.250   5.250 
Alg. bureau kosten  1.252   1.500   1.000 
Drukwerk   2.013   2.000   2.500 
Consumpties   2.265   3.500   3.500 
Bankkosten      196      300      300 
Afdracht KBO          10.530           10.530           10.860 
Zaalhuur   8.107   9.000   9.000 
Oninbare debiteuren    712         800 
   ___________________________________________ 

         49.873   34.580  35.710 
   ========================================== 
 
EXPLOITATIE 
           SALDO  -   373              +   528 
                               =========================================== 
  
 
 
 
     
 


