KBO afdeling Haaren
Belangenbehartiging voor senioren
Jaarverslag 2018 van het bestuur
Algemeen
KBO-Brabant en de andere ouderenbonden zijn in het afgelopen jaar wederom zeer actief geweest om
aandacht te vragen voor de positie van ouderen vooral met betrekking tot de ontwikkelingen in het
pensioendossier en op het gebied van wonen, vervoer en veiligheid. Onze voorzitter heeft zich ook
persoonlijk ingezet in het pensioendebat en door een publicatie in de Kraant hiervan verslag gedaan. Het
jaarcongres van KBO-Brabant besteedde aandacht aan blauwe zones. Over het geheim van gelukkiger,
gezonder en langer leven.
Samenwerking binnen de Kring
Regelmatig vindt overleg plaats binnen de Kring (Haaren, Esch en Biezenmortel) en met Helvoirt 55+ over
gezamenlijke initiatieven en activiteiten. Voorbereiding van KBO-vergaderingen vindt ook binnen de Kring
plaats. 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. Samen is in 2018 het vierkernen
verkiezing matinee georganiseerd
Ouderenvertegenwoordiging
Met de gemeente is wederom gesproken over de inzet van cliëntadviseurs en de uitvoering van de WMO.
De gemeente onderschrijft het belang van de inzet van cliëntadviseurs. Daarnaast is gesproken over de
beëindiging van de provinciale subsidies voor cursussen voor belastingadviseurs, cliëntadviseurs en
dergelijke. De gemeente is bereid een aanvraag van de ouderenverenigingen voor subsidie positief te
beoordelen. Wij hebben onze zorgen overgebracht over de voortgang van de initiatieven om Den Domp
voor te bereiden op de toekomst. De gemeente ontplooit initiatieven op het gebied van armoede,
eenzaamheid en laaggeletterdheid en zoekt daarbij samenwerking.
Bestuur
In de Algemene Ledenvergadering van 21 maart 2018 is Marianne van den Oetelaar benoemd als opvolger
van bestuurslid Cobie van Liempd. Tevens is Norbert Verbraak voor een nieuwe termijn benoemd als
bestuurslid. Aan de ledenvergadering van maart 2019 zal worden verzocht Thea Verwijmeren en Jan
Dumoulin, die beiden aftredend zijn, te benoemen voor een nieuwe termijn van drie jaar.
Privacy beleid
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing. Onze afdeling
heeft een notitie Privacy en Informatie veiligheidsbeleid en een privacy verklaring vastgesteld (zie website)
en bevordert naleving van de afspraken.
HaarenEEN
Op 23 september 2017 is de website van HaarenEEN officieel geopend. Vrijwilligers en deelnemers,
waaronder KBO-Haaren, werken hard om van het initiatief een succes te maken.
Ledenwerving
Door versterking van de ledenwervers en de inzet van onze Ons bezorgers zijn de ledenwerf inspanningen
verhoogd. Een nieuwe wervingsbrochure is ontwikkeld en zal in het eerste kwartaal 2019 gebruikt gaan
worden.
Vrijwilligers
In onze Algemene Ledenvergadering van 21 maart 2018 zijn Cobie van Liempd en Wim Muskens
onderscheiden met een zilveren speld. Op de vrijwilliger dag zijn alle vrijwilligers bedankt voor hun inzet.
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Verloop Leden 2018

Aantal leden 1 januari
Nieuwe aanmeldingen
Overlijden
Verhuizing
Afmelding
Aantal leden 31 december

2018
1093
58
(26)
(4)
(14)
1107

2017
1108
26
(25)
(10)
(6)
1093

Subsidie
De gemeentelijke subsidies voor onze activiteiten (via SWOGH) zijn ook in 2018 verder afgebouwd.
Dat heeft (nog) geen gevolgen voor onze activiteiten. Vooralsnog proberen we in voorkomende gevallen
via de zgn. gewenningsbijdrage de oplopende eigen bijdragen voor onze leden zo veel mogelijk te matigen.
De gemeente heeft de subsidieverordeningen geëvalueerd. Door ons is aan deze evaluatie een bijdrage
geleverd. De gemeente heeft besloten kleine aanpassingen aan te brengen maar in afwachting van de
splitsing het systeem niet meer grondig aan te pakken.
Communicatiestrategie
Eind 2018 zijn initiatieven genomen voor het opzetten van computercursussen. Deze zijn in januari 2019
van start gegaan.
Begin 2019 is in Den Domp een KBO-werkplek gerealiseerd, mogelijk gemaakt uit de opbrengsten van de
actie “Hart voor Elkaar” van de RABObank.
Activiteiten
Onze activiteitencommissie en de verantwoordelijken voor een groot aantal activiteiten zijn wederom zeer
actief geweest. Van deze activiteiten wordt een apart overzicht verstrekt. Bij de meeste activiteiten is nog
ruimte voor nieuwe deelnemers. In 2018 is voor het eerst de Haarense KBO-Zomerweek georganiseerd en
dit initiatief zal in 2019 worden uitgebouwd. De toneelclub heeft nieuwe inspiratie gekregen.
Den Domp
Het bestuur van de Stichting SGH (de beheerder van Den Domp) heeft plannen ontwikkeld voor een
omvangrijk renovatieprogramma en een stuk nieuwbouw. Hierbij zijn de wensen van gebruikers waaronder
die van onze afdeling als basis genomen. De gemeente heeft verzocht ook het huidige gemeentehuis als
alternatief mee te nemen in de toekomst plannen. SGH heeft begin 2018 haar plannen gepresenteerd bij
de gemeente. Begin 2019 is door de gemeente nog geen duidelijkheid gegeven over de toekomst. Zie voor
een uitgebreid verslag de beleidsvoornemens 2019.
Publiciteit
Via onze website en onze Kraant worden de leden op de hoogte gehouden.
Het periodiek Ons (uitgave van KBO-Brabant) verbind de afdelingen en de leden. In het blad wordt ook
verslag gedaan van de KBO belangenbehartiging op bovenlokaal niveau.

Haaren, 18 februari 2019
Bestuur KBO-Haaren
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