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 KBO afdeling Haaren 
 

Belangenbehartiging voor senioren   CONCEPT 

 
Jaarverslag 2020 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, de ontwikkelingen in het pensioendossier, op het gebied 
van wonen, vervoer (CBR problemen) en veiligheid. Intensieve begeleiding van de afdelingen is er geweest 
met betrekking tot de wijze van omgaan met de gevolgen van Corona en KBO-Brabant heeft intensief 
deelgenomen aan de discussie over de selectiecriteria in het geval de IC’s overbelast raken. 
 
Samenwerking binnen de Kring 
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. In 2019 heeft het eerste overleg plaatsgevonden 
met de KBO-afdelingen van Oisterwijk en Moergestel. In 2020 is besloten de Kring Haaren op te heffen en 
samen met de Oisterwijk en Moergestel een nieuwe kring Oisterwijk te vormen. 
 
Ouderenvertegenwoordiging 
Het formele overleg met de gemeente Haaren is in 2020 volledig stilgevallen. Binnen de nieuwe kring zal 
dit weer worden opgepakt 
 
De afdeling in Corona tijd 
Begin maart heeft het bestuur moeten besluiten alle activiteiten van KBO-Haaren te staken. Voor kleine 
groepen werd het pas mogelijk na 1 juni de activiteiten weer te hervatten (de biljarters hebben bijvoorbeeld 
in de zomer nog kunnen biljarten) en voor grotere groepen na 1 september. Onze pogingen om in 
september weer een nieuwe start te maken waren goed bedoeld maar moesten al snel weer worden 
gestaakt en medio oktober zijn alle activiteiten weer stilgelegd. 
In de communicatie is de leden gewezen op onze dienstverleningen die soms aangepast wel door konden 
gaan, de telefooncirkels zijn onder de aandacht gebracht en onze bezoek groep is actief gebleven. 
Om contact met de leden te houden en te laten blijken dat we actief zijn hebben we zowel met Pasen 
(bonbons) als met de Kerst (kerstbrood) aan de leden een attentie verstrekt. Hierdoor is met veel leden 
toch nog even contact geweest. 
Ook een aantal van onze leden is besmet geraakt en helaas zijn er ook leden aan de gevolgen van Corona 
overleden.  
 
Bestuur 
De Algemene Ledenvergadering is in 2020 niet gehouden. Een fysieke bijeenkomst achtte het bestuur niet 
mogelijk en een digitale bijeenkomst niet wenselijk omdat daardoor aan te veel leden de mogelijkheid 
onthouden zou worden om deel te nemen. Mieke Ligtenberg is vanaf 24 maart bestuurslid geworden als 
opvolger van Gerard van Loon. In de Ledenvergadering van 2021 zal de leden worden gevraagd Mieke 
formeel te benoemen.     
 
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. Het aantal betrokkenen neemt 
langzaam maar gestaag toe. Vrijwilligers van HaarenEEN zijn betrokken bij initiatieven die wij ook 
ondersteunen zoals Park Ruijbosch, Un Blokske Um, Arioaneke.  
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Vrijwilligers 
Het bestuur heeft in 2020 besloten zilveren sterren uit te reiken aan Jo Broeders, Jan Larmit en Cees van 
Roessel voor hun vele bijdragen als vrijwilliger. Deze zijn door de voorzitter uitgereikt. Dit jaar geen 
vrijwilligers dag maar een klein presentje om de vrijwilligers te bedanken voor hun inzet. 
 
Ledenwerving 
Door de omstandigheden zijn de ledenwerf activiteiten beperkt gebleven, 
 
Verloop Leden 2020 
 

 2020 2019 2018 2017 

Aantal leden 1 januari  1096 1107 1093 1108 

Nieuwe aanmeldingen 28 42 58 26 

Overlijden -32 (33) (26) (25) 

Verhuizing (9) (7) (4) (10) 

Afmelding (19) (13) (14) (6) 

Aantal leden 31 december  1064 1096 1107 1093 

 
Subsidie 
De gemeentelijke subsidies voor onze activiteiten (via SWOGH) zijn in 2020 stabiel gebleven.  
 
Park  Ruijbosch 
In juni 2019 heeft KBO-Haaren met een aantal andere betrokken partijen in Haaren de intentie vastgelegd  
om samen Park Ruijbosch tot een succes te maken. De opbrengsten van de Rabo Clubsupportactie (Bijna 
1500 euro) worden gebruikt om de toegankelijkheid voor ouderen te verbeteren. Het Park is in 2020 
opengesteld voor publiek. De initiatiefnemers hopen dat in 2021 er een mogelijkheid komt op feestelijke 
wijze meer aandacht te kunnen geven aan hetgeen georganiseerd is. 
 
Communicatiestrategie 
In dit jaar hebben enige leden deelgenomen aan computercursussen bij omliggende afdelingen. Door de 
omstandigheden gedwongen maken de leden nu wel meer gebruik van communicatie via de Pc. Ook het 
bestuur heeft vergaderd via SKYPE.  
 
Activiteiten 
Onze activiteitencommissie en de verantwoordelijken voor een groot aantal activiteiten zijn dit jaar slechts 
beperkt actief geweest en staan klaar om weer aan de slag te gaan zodra dit mogelijk is. 
 
Den Domp 
Met andere belanghebbenden is door het bestuur op 30 juni 2019 een brief gestuurd naar de gemeente om 
aan te dringen op voortgang. Het gemeentebestuur heeft kort daarna besloten een bedrag van maximaal 
1,5 miljoen ter beschikking te stellen voor het opknappen van Den Domp, onder de voorwaarde dat het 
bestuur van SGH met voor de politiek aanvaardbare plannen komt. Daarmee is het initiatief weer 
verschoven van de wethouder naar het bestuur van SGH. Door de splitsing van Haaren is er in 2020 weinig 
vooruitgang te rapporteren en is het bestuur van SGH nu in overleg met het gemeente bestuur van 
Oisterwijk. In de plannen van de nieuwe coalitie is Den Domp opgenomen onder de (vele) bouwplannen. 
 
Publiciteit 
Via onze website en onze Kraant worden de leden op de hoogte gehouden. Steeds meer gebeurt dit ook 
via de mail. 
Het periodiek Ons (uitgave van KBO-Brabant) verbindt de afdelingen en de leden. In het blad wordt ook 
verslag gedaan van de KBO belangenbehartiging op bovenlokaal niveau. 
 
 
Haaren, 02 juli 2021 
 
Bestuur KBO-Haaren 


