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JAARVERSLAG 2017 KBO TEYLINGEN, AFDELING VOORHOUT 
 

1. INLEIDING 
Voor u ligt het jaarverslag 2017 van KBO Teylingen, afdeling Voorhout, waarin een overzicht 
wordt gegeven van de activiteiten die door de activiteitencommissie gedurende het 
afgelopen jaar zijn georganiseerd met daarbij een verantwoording van de financiële 
middelen.  
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 de gemeente Teylingen. Zij zijn tevens 
gesprekspartners in de lokale seniorenbeleid. Zie voor een weergave van de 
belangenbehartiging het jaarverslag 2017 van KBO Teylingen. 
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 KBO TEYLINGEN 
De KBO staat voor een goede belangenbehartiging voor alle 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 zijn de plaatsen 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.  
 

3.  ORGANISATIE KBO TEYLINGEN 
3.1 Bestuur KBO Teylingen 
Het bestuur van KBO Teylingen, waaronder vallen de afdelingen KBO Sassenheim, KBO 
Voorhout en KBO Warmond, wordt vanaf 21 maart 2017 gevormd door de volgende 
personen:  
• Dick Voerman, voorzitter 
• Hans Boere, vice-voorzitter 
•    Netty Havenaar, secretaris, ledenadministrateur 
• Wim van Kampen, 2e secretaris 
• Martin Bergman, penningmeester 
• Chris Zwetsloot, bestuurslid 
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• Lia Oostdam, belangenbehartiging en Adviesplatform WMO en Jeugd 
 
 
3.2 Activiteitencommissie KBO Voorhout 
Binnen elk van de drie afdelingen is een activiteitencommissie werkzaam die de activiteiten 
organiseert en coördineert. De activiteitencommissie van KBO Teylingen, afd. Voorhout was 
21 maart 2017 als volgt samengesteld:  
.  Hans Boere, coördinator activiteitencommissie 
.  Riet Peeters 
. Connie ter Harmsel-Wierda 
.  Jan Bol 
.  Wim van Kampen 
In 2017 hebben Connie ter Harmsel en Riet Peeters de activiteitencommissie verlaten. In de 
loop van het jaar zijn we er in geslaagd de commissie te versterken met Nelleke van Steijn, 
Cees Floor en Trees van den Berg. 
Het afgelopen verenigingsjaar kwam de afdeling 10 keer in vergadering bijeen.  
 
3.3  Algemene Ledenvergadering 
Op 21 maart 2017 vond de algemene ledenvergadering plaats. Behandeld werd het 
jaarverslag 2016 waaronder het financieel jaarverslag. De kascommissie had voorafgaande 
aan de vergadering de financiële stukken gecontroleerd en goed bevonden. In de 
kascommissie hadden zitting Mw. Borst, dhr. W.H.J. Duijnisveld en reservelid mw. J.H.C. van 
Wieringen-van Dongen. Mw. Borst was aftredend. Als reservelid stelde mw. L. Hekker zich 
beschikbaar.  
De penningmeester werd gedechargeerd voor het gevoerde financiële beleid en de 
begroting voor 2017 werd goedgekeurd door de leden. 
 
3.4  Belastinginvullers 
In 2017 is er door onze belastinginvullers ondersteuning gegeven bij het invullen van de 
belastingformulieren. Daarbij zijn ook vragen op het gebied van woon- en zorgtoeslag, 
aanvraag WMO-voorzieningen als huishoudelijke hulp etc. beantwoord of doorverwezen 
naar de hiervoor bedoelde instanties.  
De belastinginvullers van KBO Teylingen zijn: 
- Bert van den Nouwland,  Sassenheim  tel. 0252-864572 
        coördinator belastinginvullers 
- Martin Bergman  Sassenheim tel. 0252-214942 
- Henk Brouwer Sassenheim tel. 0252-231087 
- H. Cloosterman Voorhout tel. 0252-221272 (miv januari 2018) 
- Hans van Dam Sassenheim tel. 0252-212313 
- Evert Hegnauer Voorhout tel. 0252-221228 (miv januari 2018) 
- Otto Knottnerus Warmond tel. 071-3010635 
 
3.5  Ouderenadviseurs  
Ook dit jaar konden de leden gebruik maken van onze Vrijwillige Ouderen Adviseurs (VOA’s).  
Binnen KBO Teylingen zijn 6 VOA’s actief. De VOA is een vrijwilliger, die op verzoek van KBO-
leden ondersteunt, bemiddelt of adviseert op het gebied van regelgeving en voorzieningen 
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op de terreinen huurtoeslag, zorgtoeslag, thuiszorg, mobiliteit en participatie. Indien nodig 
worden leden doorverwezen naar professionals.  
 
 
 
De ouderenadviseurs van KBO Teylingen zijn: 
Hans Boere Voorhout tel. 06-22526285 
Wim van Kampen Voorhout tel. 0252-214992 
Els de Haas Warmond tel. 071-3011618 
Henny Langenberg Warmond tel. 071-3010895 
Bert van den Nouwland Sassenheim tel. 0252-864572 
Dick Voerman Sassenheim tel. 0252-347347 
 
3.6 Bezorgers  
De afdeling Voorhout heeft 25 bezorgers. Zij bezorgen het jaarlijkse programmaboekje, tien 
keer per jaar onze nieuwsbrief en het tijdschrift KBO-PCOB bij de leden.  
Coördinator bezorgers: de heer Jan Bol. 
 
3.7 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 
ontvangen. Bij KBO Zuid-Holland wordt voor nieuwe leden een ledenpas aangevraagd. In het 
ledenbestand worden tevens de contributiebetalingen bijgehouden.  
Op 31 december 2017 bedroeg het aantal leden 703. Dit aantal is doorgegeven aan KBO 
Zuid-Holland die op basis hiervan de financiële afdracht bepaald voor het jaar 2018.  
Gedurende het jaar 2017 zijn 62 nieuwe leden ingeschreven. Er zijn totaal 41 leden 
uitgeschreven: overleden 16, verhuizingen 4, opzeggingen 15 en afgeboekt 6.  
Het ledenaantal blijkt redelijk stabiel te blijven. Toch is het werven van nieuwe leden van 
groot belang. In reactie op de door ons georganiseerde activiteiten ontvangen we regelmatig 
nieuwe aanmeldingen. Mond op mondreclame is hiervan vaak het gevolg. Om hierop 
adequaat in te spelen zou het mogelijk moeten zijn om een groot aantal leden te activeren 
om in hun eigen omgeving potentiële leden te benaderen. 
 
3.8  Nieuwsbrief, jaarprogramma en website 
Dankzij de inspanningen van de redactie, bestaande uit Hans Boere en Wim van Kampen, 
zijn ook dit jaar de nieuwsvoorzieningen gepresenteerd aan de leden. 
De nieuwsbrief van KBO afdeling Voorhout viel in 2017 tien keer op uw deurmat. Verder het 
jaarprogramma 2017/2018, het boekje zomeractiviteiten en de kerstnieuwsbrief van KBO 
Teylingen. In het jaarprogramma was opgenomen alle informatie over de organisatie van 
KBO Teylingen en alle informatie omtrent de lopende activiteiten van KBO Voorhout.  
KBO Voorhout heeft een website waarop veel informatie is te vinden. Ook oude verslagen 
van de nieuwsbrief en jaarverslagen zijn via de website te lezen. In 2017 is de nieuwe 
website van KBO Teylingen met daaraan verbonden de websites van de afdelingen KBO 
Sassenheim, KBO Voorhout en KBO Warmond in gebruik genomen.  
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De website voor KBO Voorhout en KBO Teylingen wordt onderhouden door de webmaster, 
Wim van Kampen. 

 
 
4.  ACTIVITEITEN 
De doelstelling van de activiteitencommissie is activiteiten voor een zo breed mogelijk 
publiek te organiseren. De commissie kan over het jaar 2017 terugkijken op een geslaagd 
seizoen. Zowel de informatieve bijeenkomsten als de activiteiten werden redelijk tot zeer 
goed bezocht.  
Naast de activiteiten, georganiseerd door de activiteitencommissie, organiseert KBO 
Teylingen een aantal gezamenlijke activiteiten. Zie hiervoor het jaarverslag van KBO 
Teylingen. 
De activiteitencommissie heeft succesvol activiteiten georganiseerd dankzij een groep 
enthousiaste vrijwilligers. Het programma omvatte de volgende activiteiten: 
 
4.1  Bridgen 
Elke week wordt er in de wintermaanden gebridged in de kantine van Foreholte. In 2017 
hebben 28 middagen plaatsgevonden. 
Coördinator: Jos IJsselmuiden 
 
4.2 Bloemschikken 
Op 11 april heeft een aantal leden een paasstuk gemaakt met  medewerking van  Marleen’s 
Groendecoratie  en op 13 december een kerststuk gemaakt bij bloemsierkunst Natasja aan 
de Jacoba van Beierenweg. 
 
4.3 Dagtochten/ vakantie 
Op donderdag 8 juni vond een dagtocht “Hindeloopen” plaats met een bezoek aan het 
Eerste Friese Schaatsmuseum. 
Dit jaar vond de door KBO Voorhout georganiseerde vakantieweek plaats van 1 september 
tot 8 september. Er werd gelogeerd in Hotel ‘De Lantscroon’ aan de Molenstraat te ’s 
Heerenberg.  
Coördinatoren: Riet Peeters en Connie ter Harmsel 
 
4.4 Filmmiddagen 
In 2017 heeft 1  filmmiddag plaatsgevonden in De Verdieping. 
 
4.5 Golden Harvest 
Het koor Golden Harvest valt onder de koepel van KBO Voorhout. Elke week repeteert het 
koor onder leiding van dirigente Mw. T. Cozijn in De Roef. 
Voorzitter: Mw. Goudriaan 
 
4.6 Informatiebijeenkomsten 
- Op 21 februari was er een Opfrisbijeenkomst Verkeersregels door de politie van de 

gemeente Teylingen.  
- Op 11 april Presentatie gebruik DigiD door Edu Veltman en aansluitend een presentatie 

van het  Sociale Team van Teylingen. 
Daarna was er een stamppotmaaltijd georganiseerd in samenwerking met groente-  en 
fruitspeciaalzaak van Kesteren.  
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4.7 Kerstviering 
Op 19 december vond er een sfeervolle kerstviering met kerstoverdenkingen van pastor 
Claassens en dominee Van der Berg in de Verdieping. Ook was er een kerstlunch en bingo. 
 
 
 
4.8 Klaverjassen en sjoelen 
Op de dinsdagmiddagen wordt er geklaverjast in De Verdieping, tenzij er andere activiteiten 
gepland staan. Op verzoek van de deelnemers is er in de zomerperiode door geklaverjast. 
Op dezelfde middagen dat er geklaverjast wordt is er ook sjoelen in De Verdieping. 
Coördinatoren: Mw. L. Jilderda en Dhr. C. v.d. Berg. In 2017 werd er in totaal 40 keer 
geklaverjast en gesjoeld. 
4.9 Lezing 
Op 25 april vond de presentatie plaats van “Hoge Hoeden en Platte Petten” door de 
voorzitter van de Historische Kring Voorhout, de heer Cok van Steijn.  Er werd verteld over 
bekende en markante Voorhouters uit vroeger tijden.  
4.10 Nieuwjaarsreceptie  
Op 5 januari vond onze nieuwjaarsreceptie plaats in De Verdieping. 
4.11 Opening- en sluiting seizoen 
Op dinsdag 30 mei vond tijdens de sluiting van het seizoen een presentatie van Daan Bartels 
over het leven van Wim Sonneveld plaats. 
Op  2 september 2017 werd tijdens de opening van het seizoen een grote bingo 
georganiseerd. 
4.12 Seniorenmiddag Oranje  
Op 10 januari werd aan de senioren van Voorhout een gezellige middag met bingo aange-
boden door de Oranje Vereniging van Voorhout 
4.13 Seniorenmiddag carnavalsvereniging “De Bokken” 
Op vrijdag 24 februari vond er een gezellige carnavalsmiddag plaats. 
Op 14 november organiseerde carnavalsvereniging de Bokken een gezellige middag met 
bingo. 
4.14 Tekenclub 
Van oktober tot april vond er om de week ’s morgens een tekencursus plaats onder leiding 
van Mw. I. Olivier in De Verdieping.  
Coördinator: Mw. Trees Diemel 
4.15 Vierkamp Klaverjassen 
Ook in 2017 is samen met de seniorenbonden van Noordwijkerhout, Sassenheim, Voorhout 
en De Zilk vier maal een “Vierkamp Klaverjassen” georganiseerd. Bij dit jaarlijks terugkerend 
vierkamp wordt een keer per acht weken in een van de dorpen gekaart in 
competitieverband. Dit jaar is KBO Noordwijkerhout de winnaar geworden. 
Voor deze Vierkamp kan men zich nog aanmelden. 
Coördinator: Bert van den Nouwland  
4.16 Workshop “Bollenmand vullen” 
Op 15 november is door een aantal leden deelgenomen aan de workshop “Bollenmand 
vullen”. Tijdens deze workshop vulde men onder begeleiding een bollenmand met circa 130 
bloembollen verdeeld over vijf lagen. De workshop vond plaats in Kudelstaart bij oud 
Voorhouter Kees Koster. 
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4.17 M Twenty-Five 
Op 17 oktober kwam de jongerengroep M Twenty-Five weer op bezoek en gingen zij samen 
met de leden weer aan de slag om te trachten de hersens zo gezond mogelijk te houden.   
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4.18 Overzicht van de activiteiten in cijfers 
Activiteiten  Aantal 

evenementen 

Aantal 

deelnemers 

  2016 2017 2016 2017 

Regionale Vierkamp klaverjassen 
  

Klaverjassers uit 
Voorhout 

4 4   

Bloemschikken  1 2  25?? 

Bridgen   28   

Dagtocht  1 1  58 

Filmmiddag   1  28 

Informatiemiddagen / met stamp-
potmaaltijd 

  1  80/55 

Kerstviering  1 1  95 

Klaverjassen   40  1600 

Lezing   1  63 

Modeshow  1 1   

Nieuwjaarsbijeenkomst  1 1  42 

Opening en sluiting seizoen  2 2   

Jaarvergadering  1 1  51 

Sjoelen   40  800 

Tekenclub   16  224 

Vakantieweek  1 1  32 

Workshop bollenmand vullen  0 1 0 15 

Twenty Five   1  43 

 
 

5. FINANCIEN  
 

5.1 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.  
 

5.2 Contributie 2017 
De contributie was in 2017 € 25,00 per persoon.  
KBO Voorhout stelt het zeer op prijs dat leden steeds meer gehoor geven aan de oproep 
tot automatische incasso over te gaan. Het scheelt de ledenadministrateur heel veel werk 
en de KBO  veel geld. KBO Voorhout wil deze wijze van betalen blijven stimuleren. 
 

5.3 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.  
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Tot slot 
Het jaar 2017 was een  tumultueus jaar. Het toewerken naar een algehele fusie van de drie 
afdelingen binnen de gemeente Teylingen leidt nogal eens tot onbegrip onder onze leden. 
Het is daarom nodig om een aantal onderwerpen onder uw aandacht te brengen. De 
bestuurlijke fusie die al heeft plaatsgevonden is zeer belangrijk omdat we meer en meer een 
vereniging worden die, in de gemeente Teylingen,  voor de gezamenlijke belangen van de 
leden opkomt. Dit gebeurt tijdens overleggen met organisaties die te maken hebben met 
wonen, welzijn, zorg, vervoer, etc. Hierbij kunt u denken aan de gemeente, Welzijn 
Teylingen, regionale zorginstellingen, e.d. Ook het financiële beleid  van zo’n grote 
vereniging vraagt om een deskundig financieel beheer. Bijvoorbeeld,  één KBO-Teylingen 
regelt o.a. haar verzekeringen, niet 3, kostbare, afzonderlijke. Ook is aan de orde dat de 
vereniging verantwoording over haar financiën moet afleggen aan haar leden én de 
gemeente  (i.v.m. subsidies).  Om een beter overzicht te krijgen in het financieel beheer van 
de diverse  werkgroepen is het belangrijk dat er transparanter gewerkt gaat worden, zodat 
de penningmeester een beter overzicht heeft wat er in de afdelingen en binnen de 
werkgroepen op financieel gebied gedurende het jaar gebeurt. Daarom zijn er enige 
aanpassingen nodig op financieel gebied binnen de werk-groepen. Dit leidt soms tot 
onbegrip. Het bestuur is daarom hierover in gesprek gegaan met betreffende werkgroepen. 
Het bestuur, en met name de penningmeester,  is verantwoordelijk voor de financiële gang 
van zaken binnen onze vereniging KBO Teylingen. Deze veranderingen hebben soms geleid 
tot het vertrek van mensen die jarenlang voor de vereniging veel hebben betekend en dat 
betreuren wij zeer. Dit neemt echter niet weg dat we in onze afdeling door blijven gaan met 
het organiseren van onze activiteiten en het blijven toewerken naar een algehele fusie. 
Gelukkig hebben we ook weer nieuwe mensen kunnen aantrekken die bereid zijn zich in te 
zetten voor onze vereniging. 
We zijn daar heel dankbaar voor en we hopen dat het jaar 2018 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. 

 

Netty Havenaar 

secretaris  
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Financieel Jaarverslag 2017 
 

Exploitatierekening en begroting 

 
    2016  2017                  2017         2018 

Ontvangsten    Resultaat  Begroting           Resultaat       Begroting 

5750 Kerstviering   0,00 900,00 840,00 900,00 

5900 Bustochten 0,00 3.500,00 3.640,00 3.600,00 

6010 Thema bijeenkomsten 0,00 60,00 282,53 200,00 

6515 Tekenen 0,00 1.200,00 1.267,50 1.200,00 

8220 Kaarten 0,00 2.600,00 3.831,13 3.200,00 

8252 Sjoelen inleg 0,00 400,00 928,20 800,00 

8262 GH inleg 0,00 0,00 772,00 812,00 

8400 Bingo / Loterij 0,00 250,00 267,00 250,00 

8700 Keuken / Bar 0,00 2.500,00 2.868,25 2.700,00 

8811 Contributie leden 0,00 18.550,00 17.112,50 17.500,00 

8841 Donaties 0,00 150,00 135,00 150,00 

8844 Subsidies 0,00 2.488,00 2.988,00 2.488,00 

8848 Rente 0,00 80,00 32,99 20,00 

Totaal ontvangsten 0,00 32.678,00 34.965,10 33.820.00 

 

Uitgaven 

4410 Huur 0,00 7.900,00 7.031,01 7.200,00 

4800 Afdracht Unie KBO 0,00 10.860,00 10.410,00 10.800,00 

5000 Organisatie 0,00 550,00 737,78 550,00 

5190 Overige 0,00 250,00 1.414,37 400,00 

5400 Drukkosten 0,00 2.500,00 2.567,33 2.500,00 

5500 Administratie / Bankkosten 0,00 40,00 247,57 300,00 

5600 Specifieke kosten 0,00 2.500,00 2.383,64 2.500,00 

5740 Evenementen 0,00 1.500,00 1.218,98 1.400,00 

5750 Kerstviering 0,00 1.200,00 1.122,94 1.200,00 

5900 Busreizen 0,00 3.500,00 3.640,00 3.600,00 

6515 Tekenen 0,00 700,00 1.190,00 1.000,00 

8220 Kaarten 0,00 0,00 487,80 500,00 

8400 Bingo / Loterij 0,00 150,00 152,30 150,00 

8530 Vakantiekosten 0,00 0,00 25,00 0,00 

8700 Keuken / Bar 0,00 1.500,00 1.936,99 2.000,00 

Totaal uitgaven 0,00 33.150,00 34.565,71 34.100,00 

Resultaat 0,00 -472,00 399,39 - 280,00 

_________________________________________________________________________ 

Totaal  0,00 32.678,00  34.965,10 33.820,00 

 

================================================================= 
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Balans – Boekjaar 2017 

 

Beginbalans (1 januari 2017) 
 

Activa              Passiva 

 

Kas 191,95 Algemene reserve 27.006,61 

Kas Bar Recreatiezaal 20,00 Resultaat vorig boekj. - 298,11 

Kas Prijskaarten 209,60 

Kas Golden Harvest 139,48 

Bank betaalrekening 5.144,44   

Bank rendementrek. 17.897,35  

ASN Golden Harvest bank 1.454,13 

Bridge Bank 1.288,55  

Nog te ontv/vooruitbetaald 363,00 

 

Totaal                                   26.708,50 Totaal  26.708,50 

 

 

Eindbalans (31 december 2017) 
 

Activa  Passiva 

 

Kas 31,50 Algemene reserve 20.058,50 

Kas Golden Harvest 16,61  Bestemmingsreserve 6.650,00 

Bank betaalrekening 9.457,51 Nog te betalen/ 3.837,15 

Bank rendement rekening 17.930,34  

ASN Golden Harvest bank 1.880,13 Resultaat lopend boekj. 399,39 

Bridge Bank  1.628,95 

 

Totaal                                    30.945,04 Totaal 30.945,04 

 


