Explosieve groei KBO Goes in 2016
GOES – De Katholieke Bond van Ouderen (KBO) in Goes kende in 2016 een explosieve
groei. Dat deelde voorzitter Theo Snel mee tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst van de
afdeling.
Per 1 januari 2016 had de afdeling een ledental van 457. Dat was op 31 december van dat
jaar gestegen tot 519. In dit jaar meldden zich 90 nieuwe leden aan en moesten er 28 leden
worden afgevoerd door overlijden, opzeggen van het lidmaatschap of verhuizing. Volgens
voorzitter Snel werd die groei vooral veroorzaakt door de overname van leden van KBO
Zeeland, vooral in Tholen, de actie op de BeleefplusBeurs eind oktober in het Omnium in
Goes en de overstap van leden van de ANBO, waarvan alle plaatselijke afdelingen werden
opgeheven. Ook uit PCOB – kringen meldden zich enkele nieuwe leden, die daarmee
aansloten op de fusie van de landelijke organisaties Unie KBO en PCOB. Het is de bedoeling
dat dit samengaan in de komende jaren ook op provinciaal en lokaal niveau wordt
gerealiseerd.
Belangenbehartiging
Ook de toename van de belangenbehartiging op landelijk, provinciaal en lokaal gebied
zorgde voor deze forse groei. KBO Goes doet dit vooral in samenwerking met de andere
ouderenbonden in Goes. Verder wordt er een scala aan activiteiten georganiseerd met “voor
ieder lid wat wils,” zoals reizen naar musea of historische plaatsen,
voorlichtingsbijeenkomsten over actuele onderwerpen en het bevorderen van sociale
contacten tussen de leden onderling, waardoor deze een sociaal netwerk kunnen
opbouwen. Bovendien kunnen zij een beroep doen op de “Vraagbaak Ouderen voor
Ouderen” bij het invullen van formulieren, zoals belastingaangiftes en aanvragen van
bijvoorbeeld sociale voorzieningen bij de gemeente. Verder krijgen de leden ook informatie
via het landelijke magazine Nestor, het eigen orgaan van KBO Goes “Bij de Tijd”, de
Nieuwsflitz van KBO Zeeland en de eigen website www.kbogoes.nl . Een website die goed
onderhouden wordt en regelmatig wordt ‘ververst’ met actueel nieuws in diverse
categorieën.
Regionale functie
KBO Goes heeft ook een regionale functie, want hij telt niet alleen leden in de gemeente
Goes, maar ook in de gemeenten Kapelle, Reimerswaal, Noord Beveland, Tholen en zelfs
enkele in Borsele en Terneuzen. Bij al deze activiteiten wordt het 7 koppige bestuur
bijgestaan door ruim 40 vrijwilligers (m/v), die ervoor zorgen dat de vele activiteiten goed
verlopen.
KBO Goes is echter niet alleen op de eigenleden gericht. Ieder jaar wordt er tijdens de
najaarsledenvergadering en de kerstbijeenkomst een inzameling gehouden voor een ‘goed
doel’ met vooral een regionale functie. In 2016 was het goede doel de “Stichting Focus 2”,
die de oogartsen van het ADRZ in staat stellen twee keer per jaar eenvoudige oogoperaties
te verrichten in Burkina Fasso. Dankzij deze operaties kunnen de patiënten dan weer
normaal in de lokale maatschappij functioneren. Dit jaar werd er ruim 320 euro ingezameld
en door een aanvulling uit de centrale kas kon deze middag een bedrag van 400 euro
worden overhandigd aan de artsen Tjam en Dijkhuizen, die zich erg blij toonden met deze
gift. In hun dankwoord lichtten zij ook nog enkele aspecten van het werk van de oogartsen in
Burkina Fasso toe, zoals het opleiden van oogartsen uit de lokale bevolking.

