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Jaarverslag 2016 KBO Teylingen, afdeling Warmond 
 

VOORWOORD 
Voor u ligt het jaarverslag 2016 van KBO Teylingen, afdeling Warmond, waarin een overzicht 
wordt gegeven van de activiteiten die door de activiteitencommissie gedurende het afge-
lopen 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 samenwerkings-
overeenkomst. Deze bevoegdheden betreffen belangenbehartiging en bepaalde gezamen-
lijke activiteiten. KBO Teylingen tracht een belangrijke belangbehartiger voor de senioren te 
zijn in hun woonplaats. Zij zijn tevens gesprekpartners in de 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. 
De activiteitencommissie van KBO Warmond heeft echter te maken met een structurele 
onderbezetting. Ondanks dit gegeven is de commissie er toch in geslaagd een nieuwe 
activiteit op te starten. Zo is er in 2016 gestart met het organiseren van kaartmiddagen. In 
eerste instantie met een middag in de veertien dagen. Gezien de belangstelling is het aantal 
middagen uitgebreid naar 1 keer per week. 
De commissie wordt geholpen door een kleine groep betrokken vrijwilligers. Er is echter 
behoefte aan meer vrijwilligers leden die kunnen helpen bij de organisatie en uitvoering van 
de activiteiten. Een oproep om vrijwilligers in de Nieuwsbrief heeft nog geen resultaat 
gehad. 
Zorg is er ook over de onzekerheid van de huisvesting. Vanaf mei 2017 kunnen we geen 
gebruik meer maken van de ruimte in Mariëngaerde en zijn we genoodzaakt voor onze 
activiteiten uit te wijken naar het Trefpunt. Wat de financiële gevolgen hiervan zijn is nog 
niet bekend. Er zal nog nader overleg plaatsvinden met de gemeente Teylingen. 
 
Netty Havenaar 
secretaris
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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 zijn mede bepaald door de uitkomsten uit 
de deelname van KBO Teylingen aan het pilotproject “Samen voor lokale Belangen-
behartiging”. Dit project is in 2015 van start gegaan binnen de regio Duin- en Bollenstreek in 
opdracht van de Unie KBO, met als doelstelling te onderzoeken of en waar er meerwaarde 
ligt in het samenwerken. Elke KBO-afdeling heeft toen een interne en externe analyse 
(SWOT analyse) gemaakt. Hierbij is gekeken naar de sterke en zwakke punten van KBO 
Teylingen, de bedreigingen en kansen. Zie voor de resultaten bijlage 1. 
  

3. ORGANISATIE 
 
3.1 Bestuur 
Het bestuur van KBO Teylingen, waaronder valt KBO 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, 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 Warmond is als volgt 
samengesteld:  

• Ria Kiel 

• Rob van Konijnenburg 

• Cor van Winsen 

• Nel van Winsen  

• Tiny Wolvers 

• Chris Zwetsloot, coördinator activiteiten 
 
Het afgelopen jaar kwam de activiteitencommissie zes keer bijeen. 



 

KBO Warmond Jaarverslag 2016 4 

3.3 Algemene Ledenvergadering 
Op 8 maart 2016 vond de algemene ledenvergadering plaats. Behandeld werd het 
jaarverslag 2015 waaronder het financieel jaarverslag en de begroting 2016. De kas-
commissie had voorafgaande aan de vergadering de financiële stukken gecontroleerd en 
goed bevonden. In de kascommissie hadden zitting de heren A.H. Hoogenboom en A.A. 
Claassen. Dhr. Hoogenboom was aftredend. Als nieuw lid is benoemd dhr. H. van Seggelen 
en als reservelid mw R. v.d. Holst.  
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 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.  
Per 1 januari 2016 stonden 427 leden ingeschreven. In de loop van 2016 hebben zich 11 
nieuwe leden aangemeld en zijn er 61 leden uitgeschreven. Hiervan zijn 17 leden overleden. 
Op 31 december 2016 stonden 377 personen ingeschreven. 
Uit het bovenstaande blijkt dat de aanmelding van nieuwe leden het verlies van leden door 
overlijden, verhuizing of opzegging niet meer compenseert. Deze teruggang in het leden-
aantal zal direct van invloed zijn op de financiën van de afdeling. 
Ledenadministrateur: mw. Connie ter Harmsel. 
 

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. beant-
woord 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 seniorenadviseurs. Zij 
kunnen er met vragen terecht op het gebied van huursubsidie, voorzieningen vanuit de 
WMO, het aanvragen van bijzondere bijstand enz. Uw aanvraag en gesprek blijven tussen u 
en de seniorenadviseur. 
 
3.7 Bezorgers  
De vereniging heeft 12 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: mevrouw Marian van Leeuwen. 
 

3.8 Felicitaties 
Bij een 50/60 jarig huwelijk (als wij de huwelijksdatum weten) wordt een boeket bloemen 
bezorgd. Het afgelopen jaar waren dat 5 boeketten. 
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3.9  Nieuwsbrief, jaarprogramma en website 
De Nieuwsbrief van KBO afdeling Warmond viel in 2016 10 keer op uw deurmat, waaronder 
de gezamenlijke kerstnieuwsbrief van KBO Teylingen en het jaarboekje van KBO Warmond. 
In het jaarboekje was opgenomen alle informatie over de organisatie van KBO Teylingen en 
alle informatie omtrent de lopende KBO activiteiten van KBO Warmond. 
KBO Warmond heeft een website waarop informatie is te vinden. Door onderbezetting was 
het niet mogelijk de website up-to-date te houden dit jaar. 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. 
 
 

4.  ACTIVITEITEN 
De activiteitencommissie heeft succesvol activiteiten georganiseerd dankzij een groep 
enthousiaste vrijwilligers. De coördinator is Chris Zwetsloot en hij vertegenwoordigt met Rob 
van Konijnenburg deze commissie in het bestuur van KBO Teylingen. Het programma 
omvatte de volgende activiteiten: 
            Aantal deelnemers 
12-01  Nieuwjaarsbijeenkomst Optreden van het duo "Back in Time"   45  
09-02 Diapresentatie  over oude Bollenschuren Warmond door  42 
  Clara Leenstra   42 
08-03  Jaarvergadering  met aansluitend een bingo   42 
24-03 Modeshow fa. Meijssen   42  
12-04 Lezing  door Herman van Amsterdam over de    48 
  Bollenstreek en de vijf oorlogsjaren in de  
  Gemeente Teylingen 
21-04  fietstocht langs de bollenvelden   37 
10-05 Film  uit de Oude Doos van Warmond met muzikale  50 
  omlijsting door het “The Family” 
14-06 Uitgaansdag Bezoek Klompenmakerij te Dussen en rondrit   50 
  door de Betuwe 
16-06 Fietstocht     
20-09 Presentatie  Opening seizoen met uitleg over het Project  20 
  Stichting Strohalm  (India) door dhr Werkhoven  
04-10 Modeshow fa. Meijssen   40  
11-10 Diavoorstelling  van de sloepentocht door Jan Haasnoot   40  
18-10 Stadswandeling door Leiden 
08-11 Fotopuzzel  van bijzondere gebouwen in Warmond door  24 
  door Clara Leenstra 
16-11 Diner bij de KTS in Voorhout     40 
11-12 Kerstlunch  met optreden van het Joppekoor   74  
 
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 Warmond. De jaarrekening heeft betrekking op de 
financiële administratie van KBO-Warmond.  
 

4.2 Contributie 2016 
 De contributie was in 2016 € 22,00 voor alleenstaande en €42,00 voor (echt)paren.  
 

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-Warmond 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 Warmond.  
Dank aan ieder voor inzet en de vele uren die aan de vereniging zijn besteed. 
 
Met dit verslag hoopt het bestuur van de KBO Warmond een goed beeld te hebben gegeven 
van wat er het afgelopen jaar zoal is gebeurd. 
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Exploitatierekening 2016 
 

 
        Werkelijk   Begroot  Begroot 

             2016      2016     2017 

               €                              €                                  € 

 
BATEN 
 
Subsidie 1.838 1.838 1.838 

Contributie 9.392 9.000 9.000 

Donaties 210 700 500 

Collecten t.b.v. derden 332 300 300 

Rente 86 80 80 

Activiteiten 212 0 200 

Sloepentocht 426 300 400 

Dagtochten 3.919 2.790 4.000 

         ___________________________________________ 

 16.415 15.008 16.318

  

                                                      ====================================== 

 
LASTEN 
 
Afdracht KBO 6.525 6.800 6.000 

Huur 50 200 250 

Administratie kosten 571 200 300 

Representatie kosten 679 1.000 400 

Bankkosten 186 160 200 

Bijeenkomsten 574 2.048 1.000 

Oninbaar debiteuren 821  0  800 

Activiteiten 77 0 100 

Sloepentocht 1.650 1.300 1.500 

Dagtochten 4.480 2.500 4.600 

Jubileumkosten  500 500 

Collecte derden                                      300 

  15.613 15.008  15.950 

                                                            ==================================== 

 
 
EXPLOITATIE SALDO          802          368 
           ========================================== 
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Balans – Boekjaar 2016 
 

      Periode 1 januari 2016 t/m 31 december 2016 
 

Postnr Omschrijving     Debet  Credit                          

 

0500 Kapitaal / reserve   €               4.749,75 

0521 Reserve sloepentocht / dagtochten   €                  969,25 

0522 Reservering Laptop / apparatuur   €                  700,00 

0523 Reservering Jubileum   €               2.000,00 

0524 KBO Teylingen   €               2.000,00 

1000 Kas €                                   2,20   

1130 ASN €                            5.141,96   

1140 ING €                            3.374,67   

1145 ING spaarrekening €                            2.630,68   

1360 Te ontvangen rente €                                71,00   

      

 << winst >>   €                  801,51 

      

 Totaal €                          11.220,51 €              11.220,51 

 

Resultatenrekening 
 

Postnr Omschrijving     Debet  Credit                          

 

4010 Zaalhuur €                                 50,00   

4220 Afdracht KBO €                            6.525,00   

4750 Representatiekosten €                               669,54   

4760 Concoursen cq evenementen €                               561,69      

4765 Sloepentocht €                            1.223,75         

4832 Activiteiten €                                 76,90   

4836 Themamiddagen uitgaven €                               430,31   

4839 Diverse uitgaven €                               153,77   

4931 Kleine aanschaf kantoor €                                 89,60   

4941 Administratiekosten €                                 44,00   

4951 Drukwerk en papier €                               408,13   

4970 Postzegels €                                 29,20   

4980 Bankkosten €                               186,04   

8000 Ontvangen contributies   €               9.391,00 

8005 Teveel ontvangen contributies   €                      1,00 

8100 Ontvangen subsidies   €               1.838,00 

8200 Ontvangen donaties   €                  209,98 

8300 Ontvangen collectegeld   €                  332,25 

8400 Consumpties + inleg kaarten   €                  212,40 

9050 Rente opbrengsten banken   €                    85,81 

9999 Oude leden NB €                               821,00   

      

 << winst >> €                               801,51             

      

 Totaal €                12.070,44 €        12.070,44 
 


