KBO afdeling Haaren
Belangenbehartiging voor senioren

Beleidsvoornemens 2019
KBO-Brabant.
2019 is het jaar van de verkiezing van provinciale staten. Verschillende politieke partijen hebben in de
aanloop gehoor gegeven aan de oproep van de ouderenorganisaties om een krachtiger provinciaal beleid te
voeren in het sociale domein en derhalve niet alles aan de gemeenten over te laten. KBO-Brabant vindt het
van groot belang dat de provincie een deel van haar taken herpakt. Dit alleen al vanuit het belang dat het
sociaal beleid geen speelbal wordt van zeer uiteenlopende visies per gemeente. Het jaar 2019 wordt voor
Haaren een van de laatste jaren als zelfstandige gemeente. We hebben daarmee vrede. De bestuurskracht van
Haaren is te gering gebleken om voor ons dorp een essentiële voorziening als Den Domp veilig te stellen.
Onze afdeling wil erop toezien dat de belangen van de leden op plaatselijk niveau in de komende jaren niet
over het hoofd gezien worden. De belangrijkste beleidsvoornemens van onze koepel halen wij uit het
Beleidsplan 2016-2020 en het werkplan voor 2019. Het vernieuwde bestuur van KBO-Brabant, onder
leiding van voorzitter Leo Bisschops, zal zich daarvoor namens u allen sterk maken.
• De inkomenspositie van ouderen is een groeiende ergernis. Allerlei bezuinigingen en de
pensioenmalaise hebben hun sporen achtergelaten. Vooral op pensioengebied is de KBO in het
geweer gekomen. De afbraak van ons op solidariteit gebaseerde systeem is niet wenselijk. Er wordt
aangestuurd op individualisering en vrije marktwerking. Daarnaast blijkt de Europese monetaire
politiek en de toepassing van allerhande regels rond de berekening van de pensioentegoeden te leiden
tot de uitholling van de opgebouwde pensioenrechten van werkenden en gepensioneerden. Naast
Europa lijken de regering en de Nederlandse Bank de gepensioneerden in gijzeling te houden. Geen
land in Europa hanteert de zeer lage rekenrente van 1,5% voor de bepaling van de dekkingsgraad van
de pensioengelden. Dat de gepensioneerden inmiddels 15% inkomen verloren hebben sinds het begin
van de vorige crisis, voelen de gepensioneerden in hun portemonnee. De fondsen zelf, die zich altijd
beroepen op hun onafhankelijkheid zetten geen serieuze stappen om de neergang van de
pensioenrechten te keren. De fondsen waren echter nooit eerder zo rijk. Met 1400 miljard in kas
lijken ze een prooi te worden voor andere belangen. Alleen al het vorig jaar opgezette
pensioenakkoord had de deelnemers van de fondsen 64 miljard euro gekost. Geld dat het kabinet
door de fondsen wil laten betalen om een politiek doel te dienen. De fondsen worden verplicht een
deel van hun vermogen te beleggen in vrijwel renteloze staatsobligaties. Op deze manier wordt de
dekkingsgraad steeds lager. KBO-Brabant wil zich met de andere ouderenbonden wapenen tegen
deze afbraak en ondersteunt daartoe het pensioenverzet. Daarnaast staan de maatregelen die het
kabinet vorig jaar aankondigde op het gebied van BTW, eigen-woning-forfait en de prijsinflatie van
de afgelopen maanden garant voor verder koopkrachtverlies van de ouderen. De leden van de KBO
en andere ouderenorganisaties zullen duidelijker en overtuigender voor zichzelf moeten opkomen,
wil hun inkomenspositie in de toekomst niet ernstig verder verslechteren.
• Ook de ontwikkelingen in de zorg hebben in het bijzonder de ouderen getroffen. Ook daar is de
solidariteit opgeofferd aan marktwerking. Gevolg is dat niet de zorggebruiker de feitelijke
vraagpartij is in de zorg, maar de verzekeraars. Zij bepalen nu volledig het speelveld. KBO-Brabant
is zeer kritisch t.o.v. deze ontwikkeling en wil terug naar een systeem waarbij de echte marktpartij, te
weten de consument, weer aan bod komt en waarbij de solidariteit in het systeem wordt hersteld. Het
beleid gericht op langer thuiswonen, heeft ouderen voor tal van nieuwe uitdagingen geplaatst. De
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woonsituatie van ouderen is daardoor een onderwerp van groot belang geworden. KBO-Brabant wil
een actieve rol spelen in de ontwikkeling van mogelijkheden om het langer thuiswonen te
bevorderen. Daartoe dienen ondersteunende voorzieningen en toegankelijkheid van huishoudelijke
zorg en thuiszorg te worden verbeterd. Ook binnen KBO-Haaren zal de woonsituatie van de leden in
het komende jaar een punt van aandacht worden.
KBO-Brabant wil zich in de komende periode gaan aanpassen aan de ontwikkeling van meerdere
leefstijlen van senioren. Enerzijds zijn er veel thuisgebonden en zorgafhankelijke senioren.
Anderzijds is er een groep van zeer vitale en ondernemend ingestelde ouderen, die evenzeer in de
ouderenvereniging een zinvolle verbinding moeten kunnen ervaren. Immers de vereniging omvat
leeftijdsgroepen van 60 tot 100 jaar. De vereniging wil voor diverse groepen in haar aanbod een thuis
bieden. Dit heeft gevolgen voor de activiteiten en de inhoud van de belangenbehartiging.
In verband met de afschaffing van door de provincie betaalde opleidingen voor belasting-invulhulpen
en met de intrekking van de provinciale subsidies voor opleidingen in ouderenondersteuning heeft
KBO-Brabant een tijdelijke voorziening getroffen om de opleidingen in stand te houden. Besloten is
dat in 2018 een deel van de kosten door KBO-Brabant gedragen zal worden, maar dat in de volgende
jaren dit geheel bij de afdelingen komen te liggen. Daarbij is het beleid erop gericht dat de gemeente
deze lasten voor haar rekening gaat nemen. Dit is nodig om de afdracht aan KBO-Brabant voor dit
doel niet te hoeven verhogen.
KBO-Brabant zal in 2019 de afdracht per lid vanuit de afdelingen niet verhogen ondanks een steeds
verder uitgeklede begroting en een zekere intering op de reserves. De penningmeester van KBOBrabant sluit echter niet uit dat in 2020 een verhoging in de afdracht plaats moet vinden.
KBO-Brabant heeft 2019 uitgeroepen tot het jaar van de vrijwilliger. Deze zijn hard nodig voor het
reilen en zeilen van de vereniging. In een breder perspectief zijn vrijwilligers in allerlei functies en
rollen van essentieel belang voor het functioneren van onze maatschappij, inclusief de economie.
De KBO is opgebouwd uit afdelingen. Haaren is er zo een. Samen met de KBO-Esch en KBOBiezenmortel vormen wij een Kring. De kringen zijn regionaal samengevoegd in een regionaal
beraad. Onze kring behoort tot de Regio Midden Brabant. Het regionaal beraad bereidt de
standpunten van de kringen voor ten behoeve van de Algemene Vergadering. De Algemene
Vergadering stelt het beleid van KBO-Brabant vast. In verband met de opsplitsing van de gemeente
Haaren, zal onze afdeling te zijner tijd deel gaan uitmaken van de Kring Beekdal, waarbij ook
Oisterwijk is aangesloten. In het jaar 2019 zal met deze Kring een eerste kennismaking op bestuurlijk
niveau plaatsvinden.

De Kring Haaren.
In de Kring Haaren werken de afdelingen Haaren, Esch en Biezenmortel van de KBO samen. De laatste
afdeling is feitelijk opgegaan in de afdeling Udenhout en behoort daarom tot de Kring Tilburg. Biezenmortel
neemt nog wel deel aan sommige kringactiviteiten zolang de gemeente Haaren formeel bestaat. De Kring
beschikt over een bescheiden eigen budget, dat bestaat uit een bijdrage KBO-Brabant van 1 euro per lid. De
Kring heeft een bestuur. Daarnaast is er een kringraad, bestaande uit alle bestuursleden van de afdelingen.
De belangrijkste taak van de kring is om onderlinge samenwerking tussen de afdelingen te stimuleren en met
één stem de gemeente tegemoet te kunnen treden. Zij is dus van belang voor de lokale belangenbehartiging.
Voor dat laatste is in samenwerking met de vereniging 55+ Helvoirt een Ouderenvertegenwoordiging
Haaren opgezet. In die hoedanigheid kunnen wij met de gemeente overleggen over de algemene kanten van
het WMO-beleid, het subsidiebeleid en de positie van- en voorzieningen voor ouderen in de gemeente. Ook
het werk van de belasting-invulhulpen, de cliëntondersteuners en ouderenadviseurs zal onderwerp van
gesprek zijn. De Kring heeft inmiddels besloten dat de kosten van de opleiding van deze vrijwilligers door
de Kring gedragen worden zolang de gemeente deze niet overneemt. De betrokken wethouder heeft zich
inmiddels mondeling ontvankelijk getoond voor een overname van deze kosten. De thema’s die in dit
overleg aan de orde komen zijn de uitvoeringpraktijk van de WMO, het armoedebeleid, eenzaamheid onder
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ouderen, de huisvesting van onze activiteiten e.d. Wanneer de afdelingen gezamenlijk een activiteit
organiseren, kan dat gebeuren onder verantwoordelijkheid en voor rekening van de Kring. Het
verkiezingsdebat in 2018 was zo’n activiteit.
De Afdeling Haaren.
Vrijwilligers.
De vrijwilligers vormen het hart van de vereniging. Het beleid is erop gericht een ruime groep vrijwilligers
bij de activiteiten, de deelclubs, de belangenbehartiging en de bestuurswerkzaamheden te betrekken. Het is
vooral nodig de groep steeds weer met relatief jonge leden aan te vullen. Nu KBO-Brabant 2019 heeft
uitgeroepen tot het jaar van de vrijwilliger, zal ook binnen de afdeling extra aandacht aan dit thema worden
geschonken.
Ledenwerving.
Ook in het afgelopen jaar heeft KBO-Haaren een vrij groot aantal leden verloren door overlijden. Dat is
triest, maar ook onvermijdelijk omdat wij ervoor staan dat je het lidmaatschap van de KBO tot het einde toe
moet kunnen genieten. Natuurlijk wil de vereniging vitaal blijven door nieuwe leden aan te trekken. In 2019
zal daarom de bijzondere ledenwerfactie van 2018 worden voortgezet. Een wervingsfolder zal deze werving
ondersteunen.
HaarenEEN
In de loop van 2017 is na een ruime periode van voorbereiding HaarenEEN gelanceerd. HaarenEEN zal in
eerste instantie bestaan uit een digitaal platform dat vraag en aanbod van allerhande zorg en diensten bijeen
moet brengen. HaarenEEN is geen exclusief ouderen platform. De ouderen worden wel gezien als
belangrijke gebruikersgroep. KBO-Haaren is daarom een belangrijke deelnemer in HaarenEEN. Het bestuur
ziet in HaarenEEN bovendien een mogelijkheid om in de toekomst allerlei vormen van communicatie met
en tussen inwoners van Haaren mogelijk te maken. De uitrol van HaarenEEN zet overigens ook meer druk
op de ouderen om met een pc of tablet vertrouwd te raken. De digitale vaardigheid van onze leden zal
daarom in de komende jaren extra aandacht behoeven.
Den Domp.
Vorig jaar is uitgesproken dat Den Domp de thuisbasis is voor KBO-Haaren. Tezelfdertijd zijn initiatieven
door het bestuur genomen om de Stichting Gemeenschapsvoorzieningen Haaren te doordringen van de
noodzaak Den Domp te renoveren. Gesprekken daartoe zijn gevoerd tussen de besturen. De Stichting heeft
daarop een klankbord van gebruikers opgericht. Daarin heeft het bestuur van onze afdeling zitting. Het
stichtingsbestuur wilde met de hulp van de gemeente een omvangrijk renovatie- en nieuwbouwprogramma
ter hand nemen. Het bestuur van KBO-Haaren heeft deze plannen graag ondersteund en is intussen actief
bezig geweest met het verbeteren van de accommodatie. In het kader van de RABO-actie ”Hart voor uw
club” is in de afgelopen jaren geïnvesteerd in de technische infrastructuur van Den Domp. Ook de destijds
voor het eigen home gereserveerde middelen bleef het bestuur oormerken als bijdrage aan een verbetering
van de accommodatie specifiek voor het gebruik door de KBO. Eind 2017 heeft de gemeente aan de
stichting een voorbereidingskrediet toegekend onder het beding dat naast Den Domp ook het huidige
gemeentehuis als mogelijke locatie voor het gemeenschapshuis zou worden onderzocht. Dit onderzoek zou
medio 2018 helderheid moeten verschaffen. Helaas is die duidelijkheid er niet gekomen. Het idee om het
gemeentehuis als alternatief naar voren te schuiven, heeft de zaak zodanig vertraagd dat de gemeente nu het
oor moet laten hangen naar de wensen van Oisterwijk. Oisterwijk ziet wel wat in het gemeentehuis, maar
minder in Den Domp. Omdat de gemeente wel geld heeft, maar zich gevangen weet in een verdeelmodel
tussen de dorpen, is het beschikbare bedrag noch voor een complete renovatie van Den Domp, noch voor
een aanpassing van het gemeentehuis toereikend. Gegeven deze feiten verwacht het bestuur niet meer dat de
Haarense politiek de in de verkiezingsprogramma’s genoemde voornemens zal waarmaken. Dit betekent dat
het bestuur de ontwikkelingen op de voet zal volgen, maar zich meer afstandelijk zal gaan opstellen ten
aanzien van een specifieke accommodatie. Dus Thuisbasis Den Domp: ja zolang als het duurt. Een ding staat
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echter vast. Dat is dat De KBO niets heeft aan een voorziening in Oisterwijk. Linksom of rechtsom zal het in
Haaren zijn accommodaties zoeken.
Subsidiebeleid.
Hoewel er in het afgelopen jaar enige malen van gemeentezijde is aangegeven dat het lopende
subsidiebeleid met inschakeling van de SWOGH evaluatie behoeft, heeft 2018 evenmin geen nieuwe
voorstellen opgeleverd. Intussen heeft het bestuur zich neergelegd bij de constatering dat de bestaande
regeling maar beter zijn tijd kan uitdienen.
Activiteiten.
De activiteitencommissie en de verschillende deelclubbesturen zullen in 2019 wederom een programma aan
de leden bieden. Het aanbod zal in het teken staan van een zekere vernieuwing. Zo is in 2017 een nieuwe
hobby-/handwerkclub van start gegaan. En in 2018 heeft een succesvolle zomerweek plaatsgevonden. Voor
Sprekershoek geldt wederom dat de mogelijkheid van een geschikt aanbod bepalend is voor de frequentie.
Met de komst van een nieuwe regisseur en een tweetal nieuwe leden is de toneelclub nieuw leven
ingeblazen. Voor een verduurzaming daarvan heeft de toneelclub nog enkele enthousiaste spelers nodig.
Mogelijk zal aansluiting worden gezocht bij een van de initiatieven voor dagopvang. Op verzoek van een lid
zal het bestuur nagaan of er een telefooncirkel kan worden opgezet, waardoor ouderen die weinig de deur
uitkomen in contact kunnen blijven met de gemeenschap. Omdat het in 2019 75 jaar geleden is dat Haaren
werd bevrijd, zal eind oktober van het jaar een bijzonder bevrijdingsfeest worden georganiseerd. Daartoe
neemt onze afdeling deel aan het toneelproject “KBO-Brabant REMEMBERS”, waarbij ook jongeren uit
onze gemeenschap worden betrokken. Voorts wordt onderzocht of een nieuwe opzet van het zwemmen voor
ouderen kan worden gemaakt. Het starten van een rouwverwerkingsgroep wordt voorzien in de loop van
2019.
Communicatie.
Het beleid met betrekking tot de ledencommunicatie is in de afgelopen jaren ingrijpend veranderd op basis
van het communicatieplan. De leden ontvangen naast de Ons in het wekelijkse Klokje een speciaal katern,
waarin de Kraant voortleeft. De website is gemoderniseerd en geschikt gemaakt voor actuele
nieuwsberichten en interactieve communicatie. De redactiecommissie draagt zorg voor alle aldus verspreide
informatie. De toenemende digitalisering, de introductie van Cubigo door KBO-Brabant, de opstart van
HaarenEEN, de ontwikkeling van onze website, de behoefte aan digitaal aanmelden voor activiteiten e.d.
zullen de vereniging veranderen. Dat email, apps en dergelijke daarbij een rol gaan spelen is duidelijk. In
2018 is email voor het eerst een rol in de ledencommunicatie gaan spelen. Naar schatting 70% van onze
leden is computervaardig. Het bestuur wil garanderen dat voor niet digitaal-vaardige leden een vangnet blijft
bestaan, waardoor zij aan alle activiteiten van de vereniging kunnen deelnemen. Daarnaast is het helpen van
degenen die alsnog de vaardigheid voor het bedienen van een PC, tablet of smartphone willen verwerven,
een grote uitdaging voor onze afdeling. Het bestuur heeft daartoe enkele concrete initiatieven genomen.
Begin januari startte een cursus voor het gebruik van pc, tablet of smartphone. Ook d.m.v. een digitale
werkplek in Den Domp zal de digitalisering van onze leden verder gestalte krijgen. De RABO-actie heeft
deze initiatieven mede mogelijk gemaakt
Financiën
Om de verbinding tussen de KBO-afdeling Haaren en de verschillende deelverenigingen en activiteiten, die
onder de KBO-vlag opereren te versterken zal het bestuur in het financiële beleid ruimte scheppen voor een
bepaalde bijdrage uit de algemene middelen. De ruimte hiervoor is ontstaan doordat de vereniging in de
afgelopen jaren steeds een positief exploitatieresultaat heeft laten zien.
Haaren, 19 februari 2019
Bestuur KBO-Haaren
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