KBO afdeling Goes

Jaarverslag secretaris over het jaar 2018
Bestuur
Het dagelijks bestuur kwam in 2018 4 maal bijeen. Het algemeen bestuur heeft 6 maal
vergaderd. Er waren 2 ledenvergaderingen, n.l. op 28 maart en 22 november 2018. In de
Algemene Ledenvergadering van 28 maart werden mevrouw Hopmans en de heer Copper als
bestuurslid voor een periode van 3 jaar herkozen.
Ledental
Ook in 2018 konden we weer veel nieuwe leden inschrijven. Dat is nodig omdat we om
diverse redenen ook leden moesten uitschrijven. Per 31 december 2018 hadden we 543 leden.
Vrijwilligers
Door de medewerking van een constante groep vrijwilligers (45 m/v) is het mogelijk allerlei
activiteiten goed te organiseren. Als bestuur zijn we hen erg dankbaar dat zij ons bijstaan in
het vervullen van onze werkzaamheden.
Contacten met andere instanties.
In het Bondenberaad Groot Goes (BBGG) zijn we met 2 vertegenwoordigers actief. Via het
BBGG is er o.a. contact met Adviesraad en SMWO, en het ADRZ. Verder nemen
bestuursleden ook deel aan vergaderingen/workshops van KBO Zeeland en Kring Noord- en
Zuid-Beveland.
Financiën.
Voor het financieel verslag verwijzen we u naar het verslag van de penningmeester.
Communicatie.
Een belangrijk onderdeel in ons werk is het contact met de leden. Daarvoor hebben we niet
alleen de maandelijkse bijeenkomsten, maar ook ons afdelingsblad “Bij de Tijd” en de een
van de drukst bezochte websites www.kbogoes.nl. Ook in 2018 werden er 3 bijeenkomsten
“Wat ter tafel komt” gehouden waarbij met een gastspreker actuele onderwerpen nader
toegelicht en besproken worden.Via deze drie kanalen kunnen we de leden van de nodige
informatie voorzien, zodat zij in staat zijn ook zelf hun belangen te behartigen. Het
maandblad KBO/PCOB Magazine en het eigen informatieblad Bij de Tijd worden
belangeloos door 17 leden bij de andere leden bezorgd. Hartelijk dank hiervoor.
Tot slot.
Ook 2018 was weer een goed jaar. We zijn daar heel dankbaar voor en we hopen dat het jaar
2019 ook weer een mooi jaar zal worden. Dat kunnen het bestuur en de vaste medewerkers
niet alleen. Als u mee wilt helpen bij het organiseren van (nieuwe) activiteiten, dan kunt u dit
melden bij de activiteitencommissie.
Verder hartelijk dank aan iedereen die zich in 2018 geheel belangeloos heeft ingezet voor de
KBO Goes. We hopen dat we ook in 2019 weer op hun kunnen rekenen.
Namens het bestuur, Mw.M.M.J. Hopmans, secretaris.

Jaaroverzicht Activiteitencommissie 2018
- Met de nieuwjaarsreceptie op 10 januari werd ons verenigingsjaar geopend. Deze dag werd
de opbrengst van onze goede doelcollecte 2017 (€ 400,--) overhandigd aan de heer Jan de
Vries van Voedselbank “De Bevelanden”. Onder het genot van een hapje en een drankje
werd deze middag beëindigd.
- Albert Sanderse bracht op 25 januari de “Schoonheid van het wijde water “.

- 20 februari was er weer een stamppotten buffet in het Heer Hendrikhuis.
- Taalkunstenaar Paul Asselbergs was op 28 februari aan de beurt.
- Marcel Verhoeff, dirigent van Don Kosaken Chor Rusland kwam op 14 maart vertellen over
het leven van de Kosaken en hoe hij hun dirigent is geworden.
- Op 5 april was de eerste “Wat ter tafel komt” bijeenkomst, verzorgd door mevrouw Marlize
Laport van Zorggroep “Ter Weel”.
- Onze voorjaarsreis op 19 april ging naar Limburg. Tijdens een mooie boottocht vanuit
Maastricht werd ons een voortreffelijke koffietafel aangeboden.’s Middags werd een mooie
rondrit door Heuvelachtig Zuid Limburg gemaakt met een tussenstop op het Drielandenpunt
in Vaals. Het slotdiner was in restaurant “Familyland” te Hoogerheide.
- 23 mei werd een bezoek gebracht aan “Combi Comfort”
- Op 19 juni hadden we onze jaarlijkse fietstocht. We gingen deze keer richting Hansweet
waar we in Dorpshuis “Kaj Munck” genoten van een lekker kopje koffie met een bolus.
- De tweede “Wat ter tafel komt” bijeenkomst was op 27 juni. Clara Thuis kwam een
uiteenzetting geven over de palliatieve zorg die ze kunnen geven aan patiënten en hun
naasten.
- Aan de hand van mevrouw Schipper gingen we op 24 oktober op bezoek in Noord-Korea.
- Op 8 november was de laatste “Wat ter tafel komt” bijeenkomst. Onder de noemer
“Ouderen en Alcohol” kwam Indigo ons vertellen wat alcohol te weeg kan brengen in een
mensenleven.
- De najaarsvergadering was op 22 november. Na het officiële gedeelte werden er nog enkele
rondjes Bingo gespeeld.
- De geplande uitstap naar de kerstmarkt in Aken ging niet door wegens te geringe deelname.
- De jaarlijkse kerstviering werd op 20 december gehouden in het Heer Hendrikhuis te
‘s Heer Hendrikskinderen. Na een kort openingswoord van voorzitter Theo Snel was er een
kerstoverweging door Rob Rijksschroef, omlijst door kerstliederen. Na een drankje werd de
middag voortgezet door zanger/gitarist Wim Steenbakker. Tot slot was er de gebruikelijke
Kerstkoffietafel, verzorgd door Erna en haar medewerkers. De collecte voor “ Inloophuis
Oase” tijdens de jaarvergadering en de kerstviering brachten € 345,-- op. Een waardige
afsluiting van het jaar.
Namens de activiteitencommissie:Jo Rombaut.

Verslag bezoekgroep 2018
KBO Goes heeft een actieve bezoekgroep waarvan de leden graag bij u op bezoek komen. Maar.......
dan moet ze wel weten dat een lid ziek is, thuis of in het ziekenhuis, een partner of andere dierbare
heeft verloren, zich eenzaam of alleen voelt. Wanneer dat bekend is zorgt de coördinator, mevrouw de
Kok – Beulens, dat u bezoek krijgt.
In 2018 werden er in totaal 72 bezoekjes afgelegd bij 39 leden. Dat waren vier leden meer dan het jaar
ervoor. Toch weer enigszins teleurstellend. Zeker in de wetenschap dat veel mensen een bezoekje op
prijs stellen. Het verbreekt vaak de eentonigheid van de dagelijkse sleur en stelt iemand in staat om
eens over andere onderwerpen te praten dan ziekte, eenzaamheid, bedroefdheid of alleen zijn. En de
bezoeksters zijn altijd bereid om nog een keer terug te komen als betrokkene daar prijs op stelt. Naast
het brengen van een bezoekje wordt er geprobeerd aandacht te besteden aan leden die om een of
andere reden gedurende een periode niet direct aan het dagelijkse maatschappelijke leven kunnen
deelnemen of bij feestelijke gebeurtenissen als bijvoorbeeld een ….tigjarig bruiloftsfeest en via de
verjaardagskaart. Dat gebeurt via het toezenden van een kaart, contact via de telefoon of het bezorgen
van een bloemetje. Zo werden er in 2018 ook nog 23 kaarten verzonden bij rouw en trouw en was er
drie keer telefonisch contact. Twee leden gaven te kennen dat ze geen bezoek hoefden te hebben en
dat wordt ook gerespecteerd. Opvallend is dat er vanuit de ledenkring zelf zo weinig bericht komt dat
iemand ziek thuis of in het ziekenhuis, veel alleen of eenzaam is of dat er in het gezin een feestelijke

gebeurtenis is als een langjarig huwelijk. Daarom doen we vanaf deze plaats een beroep op u om als u
weet dat een medelid ziek is, zich eenzaam voelt of een langjarige bruiloft te vieren heeft dat door te
geven aan de coördinator van de bezoekgroep, mevrouw S.J. de Kok, via telefoonnummer 215708 of
e-mail aug.kok@planet.nl
In dit jaar beëindigden de dames van Duiven-van Bemmel, Hout-Stobbelaar en Rentmeester-Beulens
hun werk voor de bezoekgroep. Aan hen nogmaals onze dank. Als nieuwe leden mochten we
begroeten de dames Lots-Rijk, van Buuren-van Nes, Smolders-Niesyto, Huige-Nagelkerke en van
Lagen-Dekker. Ook zij bedankt voor de medewerking en veel succes en plezier bij hun bezoekjes.
S.J. de Kok – Beulens, coördinator.

