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JAARVERSLAG 2017 KBO TEYLINGEN, AFD. WARMOND

1. INLEIDING
Voor u ligt het jaarverslag 2017 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 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
3.1 Bestuur KBO Teylingen
Het bestuur van KBO Teylingen, waaronder valt KBO Sassenheim, Voorhout en Warmond,
wordt vanaf 21 maart 2017 gevormd door de volgende personen:
• Dick Voerman, voorzitter
• Hans Boere, vicevoorzitter
• Netty Havenaar, secretaris, ledenadministrateur
• Wim van Kampen, 2e secretaris
• Martin C. Bergman, penningmeester
• Chris Zwetsloot, bestuurslid
• Lia Oostdam, belangenbehartiging en Adviesplatform WMO en Jeugd

3.2 Activiteitencommissie KBO Warmond
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:
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 Karin van Brunschot

 Corri van Wetten

 Cor van Winsen

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

3.3 Algemene Ledenvergadering
Op 14 maart 2017 vond de algemene ledenvergadering plaats. Behandeld werd het jaar-
verslag 2016 waaronder het financieel jaarverslag en de begroting 2017. De kascommissie
had voorafgaande aan de vergadering de financiële stukken gecontroleerd en goed bevon-
den. In de kascommissie hadden zitting de heren heren A. Claassen en H. van Seggelen en
mevrouw R. van der Holst als reservelid. Dhr. Claassens was aftredend. Als reservelid werd
benoemd dhr. H. Koek.
De penningmeester werd gedechargeerd voor het gevoerde 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 Vrijwillige 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 regelgeving en voorzieningen 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
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3.6 Informatiebijeenkomsten
- Op 28 november 2017 vond de presentatie “Babbeltrucs” plaats door de politie van de
Gemeente Teylingen.
- 24 januari 2017 presentatie DigiD door Edu Veltman en WMO door Sociaal Team Teylingen.
- 7 maart 2017 opfriscursus Verkeersregels door de politie van de gemeente Teylingen.

3.7 Bezorgers
De vereniging heeft 12 bezorgers. Zij bezorgen het jaarlijkse programmaboekje, tien keer per
jaar onze Nieuwsbrief en het tijdschrift KBO-PCOB bij de leden. Als dank voor de inzet van de
bezorgers werd op 4 april 2017 een vrijwilligerslunch aangeboden in Het Trefpunt.
Coördinator bezorgers: mw. Marian van Leeuwen.

3.8 Ledenadministratie
De ledenadministratie bestaat uit het bijhouden van het ledenbestand in KBO-leden, door
middel van het verwerken van de mutaties, zoals invoeren van nieuwe leden, opzeggingen,
overlijden, adreswijzigingen en welke leden op grond van hun KBO-lidmaatschap korting op
de premie van de zorgverzekering krijgen bij Zorg & Zekerheid of het Zilveren Kruis. Bij KBO
Zuid-Holland wordt voor nieuwe leden een ledenpas aangevraagd. In het ledenbestand
worden tevens de contributiebetalingen bijgehouden.
Op 31 december 2017 bedroeg het aantal leden 400. Laatstgenoemd aantal is in december
2017 doorgegeven aan KBO Zuid-Holland die op basis hiervan de financiële afdracht heeft
bepaald voor het jaar 2018. Gedurende het jaar 2017 zijn 33 nieuwe leden ingeschreven.
Overleden zijn 9 leden, verhuisd 4 leden en 12 personen hebben opgezegd.
Het ledenaantal is toegenomen met 8 leden.
Ledenadministrateur: mw. Netty Havenaar

3.9 Nieuwsbrief, jaarprogramma en website
Dankzij de inspanningen van de redactie, bestaande uit Corri van Wetten en Chris Zwetsloot,
zijn ook dit jaar de nieuwsvoorzieningen aan de leden gepresenteerd. De Nieuwsbrief van
KBO afdeling Warmond viel in 2017 10 keer op uw deurmat, waaronder de gezamenlijke
kerst-nieuwsbrief 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. Daarnaast is het programmaboekje
zomer-activiteiten aangeboden.
KBO Warmond 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 KBO Sassenheim, KBO
Voorhout en KBO Warmond.
De website wordt onderhouden door de webmaster, Karin van Brunschot.

3.10 Felicitaties
Bij een 50/60 jarig huwelijk (als wij de huwelijksdatum weten) wordt een boeket bloemen
bezorgd. Het afgelopen jaar waren dat 5 boeketten. Ria Kiel verzorgde deze attenties.
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4. ACTIVITEITEN
De doelstelling van de activiteitencommissie is de organisatie van culture en sociale
activiteiten voor de leden. In 2017 heeft de activiteitencommissie activiteiten kunnen
organiseren dankzij een groep enthousiaste vrijwilligers. Zo heeft men de kaartmiddagen
kunnen uitbreiden en is men in september gestart met de organisatie van Soos-middagen.
Naast onderstaande activiteiten organiseert KBO Teylingen ook een aantal gezamenlijke
activiteiten. Zie hiervoor het jaarverslag van KBO Teylingen.

4.1 Dagtocht
Op dinsdag 20 juni vond de dagtocht “Advocaat en een bezoek aan het Duitse Reichswald”
plaats. Coördinatoren dagtochten: Chris Zwetsloot en Cor van Winsen.
Naast deze dagtochten heeft de reiscommissie voor KBO Teylingen een aantal gezamenlijke
activiteiten georganiseerd:
• een vakantieweek: de drie rivierencruise over de Rijn, Neckar en de Moezel. Zie voor

reisverslag met foto’s de website : sassenheim.kbo-teylingen.nl.
• zomeractiviteiten waaronder een dagtocht naar Kampen met vaartocht over de IJssel en

door het natuurgebied in het Kattegat. Ook was in de maanden juni t/m augustus elke
week twee middagen in Sassennest

• een meerdaagse kerstreis naar Valkenburg en
• een dagtocht op 2de kerstdag georganiseerd.
Coördinatoren vakanties: Dick Voerman en Netty Havenaar

4.2 Diner
Ook werd er weer samen gegeten. Dit jaar op donderdag 16 november in restaurant “Het
Wapen van Warmond”.

4.3 Fietsen met Senioren.
In 2017 hebben een viertal fietstochten in de omgeving van Warmond plaatsgevonden. Een
sportieve vaste kern leden neemt enthousiast deel aan deze dagen.
De fietstochten worden georganiseerd door Cor van Winsen en Chris Zwetsloot.

4.4 Kerstviering 2017
Op dinsdagmiddag 12 december 2017 vond de jaarlijkse kerstviering met kerstlunch plaats
met medewerking van 'het Joppekoor'.

4.5 Klaverjassen
Iedere donderdagmiddag wordt er geklaverjast in het Trefpunt. Ook hier wordt enthousiast
aan deelgenomen. In 2017 vonden 27 kaartmiddagen plaats.
Op woensdagmiddag 26 april 2017 vond het “Oranjeklaverjassen” plaats in het kader van
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Koningsdag. In samenwerking met de VWF organiseerde de KBO deze middag in het
Trefpunt.
Op donderdag 22 juni werd in verband met de Kaagweek een spelletjesmiddag met o.a.
klaverjassen aangeboden door KBO, VWF en de Zonnebloem.

4.6 Modeshow
Op 11 mei vond de Modeshow en verkoop Dames- en Herenkleding door de Fa. Meijssen in
de Koffiekamer Mariëngaerde plaats.

4.7 Opening van het seizoen
Op 12 september trad Jaco op in het Trefpunt op tijdens de opening van het seizoen.

4.8 Nieuwjaarsbijeenkomst:
Op 10 januari vond de nieuwjaarsbijeenkomst plaats met optreden van het duo “Back in
Time”.

4.9 Presentaties
- 14 februari was er een presentatie van Hans van Gerven over de fietstocht Warmond?
Santiago de Compostella.
- Op 9 mei presenteerde Jaap van Rij een lezing met film over het laatste oorlogsjaar. De
middag begon met een uitleg over de situatie in het laatste oorlogsjaar in Zoetermeer, het
onderwerp in de documentaire. Het was een heftig verhaal over het verzet.
- Presentatie Jan de Weerman
Op 11 april kwam Jan de Weerman (Visser) op een humoristische wijze uitleg geven over het
ons zo bekende weer, Wij staan er me op en wij gaan er mee naar bed. “Wat voor weer
zullen wij morgen of de komende tijd krijgen” Het is te nat of te droog , te koud of te warm.
- Vissersbedrijf Rekelhof
Op 10 oktober kwam Theo Rekelhof, de 4de generatie visser in zijn familie, in een
Geanimeerd verhaal vertellen hoe en wat er gedaan moet worden willen wij over een aantal
jaren nog genieten van de lekkere vissoorten die de plassen ons dan nog te bieden hebben.
- Presentatie HG Warmelda
Op 14 november gaf Matthieu Fannee een lezing met ondersteuning van film en diabeelden
over het vroegere Warmond. Hoe zag Warmond er in die tijd uit en wat voor bevolking trof
men aan in oude tijden. Ridders en de Heren van Warmondt hebben er voor gezorgd dat
men voor de duvel niet bang was. De Spanjaarden hebben in die tijd van het beleg van
Leiden hier heel veel veranderingen doen plaatsvinden.

- Presentatie '4 het Leven'
Op 14 november kwam Mia Giesbers vertellen wat de stichting “4 het Leven” allemaal doet.
De landelijke organisatie Stichting “Vier het Leven” is sinds deze zomer actief in Warmond.
65+er kunnen zich opgeven om mee te gaan naar theater, concert- en filmbezoek in de regio
Leiden, waaronder ook Voorschoten en Oegstgeest vallen.

4.10 Rondleiding landgoed Oostergeest
Op 28 september was er een rondleiding rond het huis en het bos van Landgoed Ooster-
geest te Warmond georganiseerd. Gidsen waren mevr. Leemans en Jan Tijssen.

4.11 Soos
Op 27 september 2017 is KBO-Warmond gestart met de organisatie elke maand van een
spelletjesmiddag tijdens de Soos. Inmiddels hebben 4 middagen plaatsgevonden. De
opkomst is in stijgende lijn.
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4.12 Overzicht van de activiteiten in cijfers
Activiteiten Aantal

evenementen
A
a
n
t
a
l

d
e
e
l
n
e
m
e
r
s

2016 2017 2016 2017

Algemene Ledenvergadering 1 1 42 60
Dagtochten 1 1 50 62

Diner 1 1 40 42

Fietsen met senioren 5 4 150 99

Film 1 0 50 0

Fotopuzzel Door het dorp Warmond 1 0 24 0

Informatiebijeenkomsten 1 3 12 103

Kerstviering 1 1 74 80

Klaverjassen w.o. Oranjeklaverjassen
en VWF

8 29 192 656

Modeshow 2 1 82 35

Nieuwjaarsbijeenkomst 1 1 45 50

Opening en sluiting seizoen 1 1 20 46

Presentaties 3 6 110 213

Rondleiding Oostergeest 0 1 0 25

Soos 0 2 0 21

5. FINANCIEN
5.1 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.

5.2 Contributie 2018
In de jaarvergadering van 2017 is de contributie 2018 vastgesteld op €25 per persoon.
KBO Warmond 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 Warmond veel geld. KBO Warmond wil deze wijze van betalen blijven
stimuleren.

5.3 Gemeentelijke subsidie
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Voor de algemene kosten is KBO-Warmond aangewezen op gemeentelijke subsidie.
Hiertoe wordt het algemene- en het financiële jaarverslag ingediend bij de gemeente
Teylingen. Lopende het jaar wordt gewerkt met een vooraf door de gemeente goedge-
keurde verantwoording.

Tot slot
Ook 2017 was een goed jaar. 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 Warmond.
Dank aan ieder voor inzet en de vele uren die aan de vereniging zijn besteed.
Met dit verslag hoopt de activiteitencommissie van de KBO Warmond een goed beeld te
hebben gegeven van wat er het afgelopen jaar zoal is gebeurd.

KBO Teylingen, afd. Warmond
Netty Havenaar

Financieel Jaarverslag 2017

Exploitatierekening en begroting 2016 2017 2017 2018
Ontvangsten Resultaat Begroting Resultaat Begroting
5750 Kerstviering 579,00 600,00 540,00 800,00
5780 Soos 0,00 0,00 44,94 40,00
5800 Recr. Maaltijden 0,00 0,00 945,00 900,00
5900 Bustochten 0,00 0,00 3.242,50 3.300,00
5980 Sloepentocht 0,00 0,00 1.626,05 0,00
8100 Overige inkomsten 0,00 0,00 685,71 300,00
8622 Klaverjassen 0,00 0,00 2.649,40 2.200,00
8700 Keuken / Bar 0,00 0,00 116,45 600,00
8811 Contributies leden 9.392,00 9.000,00 8.679,21 10.000,00
8841 Donaties 210,00 0,00 318,60 150,00
8844 Subsidies 1.838,00 1.838,00 2.338,00 1.838,00
8848 Rente 86,00 70,00 11,67 10,00
Totaal ontvangsten 21.197,53 20.138.00

Uitgaven
4400 Huisvesting 246,00 200,00 795,15 900,00
4800 Afdracht Unie KBO 6.525,00 6.800,00 5.970,00 6.000,00
5000 Organisatie 0,00 0,00 1.074,88 1.250,00
5190 Overige 0,00 0,00 628,53 500,00
5400 Drukkosten 0,00 0,00 877,82 900,00
5500 Administratie / Bankkosten 0,00 0,00 206,10 350,00
5600 Specifieke kosten 0,00 0,00 1.132,12 1.100,00
5700 Ontspanning 0,00 0,00 432,52 800,00
5750 Kerstviering 0,00 0,00 1.302,75 1.300,00
5800 Recreatie maaltijden 0,00 0,00 860,00 1.100,00
5900 Bustochten 0,00 0,00 2850,79 3.300,00
5980 Sloepentocht 0,00 1.500,00 1.562,05 0,00
6010 Info / voorlichting 0,00 0,00 110,62 150,00
7700 Afschrijvingen/reserveringen 0,00 0,00 1.064,00 500,00
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8221 Klaverjassen prijzengeld 0,00 0,00 339,67 400,00
8223 Klaverjassen consumpties e.d. 0,00 0,00 734,24 700,00
8700 Keuken/bar 0,00 0,00 505,89 700,00
Totaal uitgaven 20.447,13 19.950,00
Resultaat 801,51 750,40 188,00
___________________________________________________________________________
Totaal 21.197,53 20.138,00

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

In verband met onvoldoende duidelijkheid in de boekhouding van voorgaande penning-
meester zijn niet alle bedragen van het resultaat in 2016 en de begroting van 2017 ingevuld.
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Balans – Boekjaar 2017

Beginbalans (1 januari 2017)

Activa Passiva
Kas 2,20 Algemene reserve 4.782,67
Bank betaalrekening 2.651,68 Bestemmingsreserve 5.669,25
Bank rendement rekening 3.386,59
Bank reserve fondsen 5.141,96 Resultaat vorig boekjaar 801,51
Nog te ontvangen/ 71,00

Totaal 11.253,43 Totaal 11.253,43

Eindbalans (31 december 2017)

Activa Passiva
Kas 715,50 Algemene reserve 5.584,18
Bank betaalrekening 5.604,32 Bestemmingsreserve 6.733,25
Bank rendement rekening 3.398,51 Nog te betalen/ 1.792,21
Bank reserve fondsen 5.141,96 Resultaat lopend boekjaar 750,40

Totaal 14.860,04 Totaal 14.860,04

Martin Bergman


