KBO afdeling Goes

Jaarverslag secretaris over het jaar 2017.
Bestuur
Het dagelijks bestuur kwam in 2017 4 maal bijeen. Het algemeen bestuur heeft 6 maal
vergaderd. Er waren 2 ledenvergaderingen, n.l. op 23 maart en 23 november 2017. In de
Algemene Ledenvergadering van 23 maart werden de heren Snel, Rombaut en van Moorten
als bestuurslid voor een periode van 3 jaar herkozen.
Ledental
Ook in 2017 konden we veel nieuwe leden inschrijven. Dat is nodig omdat we om diverse
redenen ook leden moesten uitschrijven. Per 31 december 2017 hadden we 542 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 druk
bezochte website www.kbogoes.nl. Ook in 2017 werden de bijeenkomsten “Wat ter tafel
komt” waarbij met een gastspreker actuele onderwerpen nader toegelicht en besproken
worden, voortgezet.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 13
leden bij de andere leden bezorgd. Hartelijk dank hiervoor.
Tot slot.
Ook 2017 was weer een goed jaar. We zijn daar heel dankbaar voor en we hopen dat het jaar
2018 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 2017 geheel belangeloos heeft ingezet voor de
KBO Goes. We hopen dat we ook in 2018 weer op hun kunnen rekenen.
Namens het bestuur, Mw.M.M.J. Hopmans, secretaris.
Jaaroverzicht Activiteitencommissie 2017
Ons verenigingsjaar werd op 9 januari geopend met de Nieuwjaarsreceptie in de
Magdalenazaal. Tijdens deze receptie werd de opbrengst van onze Kerstcollecte door de
voorzitter overhandigd aan de heren Tjam en Dijkhuis van Stichting Focus 2. Onder het genot
van een drankje en een hapje werd deze middag beëindigd. 26 januari kwamen de dames van
Slachtofferhulp ons vertellen over hun werk. Jammer dat er zo weinig belangstelling was. Op
3 februari heeft notaris Jan Gmelich Meijling in de serie “Wat ter tafel komt” een

uiteenzetting gegeven over Levenstestament, Testament en Schenkingen. Woensdag 8
februari genoten we met 40 mensen van een heerlijk stamppottenbuffet. Als intermezzo gaven
ons lid Andri Notebomer met haar partner Hennie van de Ree een demonstratie
Ballroomdancing. Hans Dammers kwam ons op 23 februari vertellen over het leven van
Robert Schumann. Ook hier waren slechts 24 aanwezigen. Op 27 februari zijn we met de
Museum Plus Bus naar Museum Hermitage in Amsterdam geweest De tentoonstelling de
Romanovs en Revolutie was zeer indrukwekkend. Op 6 april werd de tweede “Wat ter tafel
komt” bijeenkomst over de Wilsverklaring ingeleid door de heer Hans van Amstel Jonker
van de NVVE. Onze voorjaarsreis ging op 19 april naar Hortensiakwekerij Inrana in
Strijbeek, waar een heerlijke lunch werd genoten. Na de middag ging het via een leuke
omweg naar de Biesbosch, waar we een mooie rondvaart maakten met: “De Zilvermeeuw”.
De dag werd afgesloten met een diner in restaurant “De 7 Bergsche Hoeve”. 18 mei kwam
Trees Verwilligen vertellen over “De Grote Moeder”. Ook hier viel de belangstelling tegen.
13 juni fietsten we ondanks de hitte naar Wolphaartsdijk. Na enkele waterstops onderweg
kwamen we bij Lunchroom “De Molen” waar de koffie en thee met eigen gebakken
appelgebak goed smaakte. Van daaruit reden we door de polder huiswaarts.
Tandarts/Implantoloog Antoine Koster kwam op 14 september uitleg geven over de
mogelijkheden voor diverse problemen op tandheelkundig gebied. De storm beperkte het
aantal bezoekers tot 20. Met 45 enthousiaste leden en aanhang gingen we op 26 september
naar de musical “The Lion King” in het AFAS Theater in Scheveningen. Een prachtige
uitvoering en mooie plaatsen zorgden voor tevreden deelnemers. Hans van der Kraan van
Veiligheidsregio Zeeland verzorgde op 5 oktober een geslaagde informatie-middag over
Veiligheid in en om het huis. Helaas maar 22 deelnemers. Dankzij bemiddeling van Loek de
Kok zijn we 17 november met een aantal leden naar een mooie uitvoering van Don
Kozakkenkoor Rusland geweest. Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 23 november
kwam de heer de Vries ons voorlichting geven over Voedselbank De Bevelanden . De
aansluitende collecte bracht €108,50 op. Donderdag 7 december zijn we met een aantal leden
naar de Kerstmarkt in Leuven geweest. Ook weer een gezellige dag. Onze laatste activiteit
was zoals gebruikelijk de Kerstmiddag. Na een openingswoordje van de voorzitter sprak
Pastor Jeanine Heezemans een mooie Kerstgedachte uit. Daarna werd de muzikale
opluistering op voortreffelijke wijze verzorgd door zanger/gitarist Wim Steenbakker. Tot slot
was er weer de gebruikelijke Kerstkoffietafel verzorgd door Erna en haar medewerkers. Een
waardige afsluiting van het jaar.
Namens de activiteitencommissie, Jo Rombaut.
Jaarverslag 2017 Bezoekgroep KBO Goes
Ieder jaar moeten we constateren dat de bezoekgroep van onze afdeling te weinig actief kan
zijn, omdat zij, gezien het ledental, te weinig aanvragen krijgt voor het brengen van een
bezoek bij ziekte, eenzaamheid, overlijden van een dierbare, huwelijksjubileum of andere
feestelijke gebeurtenis. En het is juist één van de belangrijke taken van een KBO – afdeling :
belangstelling tonen voor de medemens. Te vaak komen we pas na de gebeurtenis te weten
dat er bij een lid een droevige of blijde gebeurtenis is geweest. Dat is jammer, want de leden
van de groep willen bij vreugde of verdriet een steun zijn, een bemoedigend woord brengen of
namens KBO Goes gewoon belangstelling tonen.
Dit alles ondanks herhaalde oproepen in ons eigen verenigingsorgaan Bij de Tijd of de
website www.kbogoes.nl. Dubbel jammer is het dan later te vernemen dat men een blijk van
medeleven zeker op prijs had gesteld. En hoe graag dat ook gedaan wordt door de

medewerksters van de groep, het is niet mogelijk belangstelling te tonen als familieleden of
medeleden niet doorgeven dat iemand langdurig ziek is, in het ziekenhuis ligt, een geliefde
heeft verloren of welke andere reden dan ook. Dit laten weten betekent dat er actie wordt
ondernomen om iemand te bezoeken. Uit de reacties die we krijgen blijkt dat dit erg op prijs
wordt gesteld. Daarom bij deze weer de oproep: Weet u dat een medelid langdurig ziek thuis
is, in het ziekenhuis of verpleeghuis is / wordt opgenomen, een dierbare heeft verloren, een
huwelijks- of ander jubileum heeft te vieren, geef het dan door aan de coördinator van de
groep en er wordt gezorgd dat één van de leden het betreffende lid een bezoek brengt. Dit na
het maken van een afspraak met het te bezoeken lid. En indien een bezoek, om welke reden
niet mogelijk is, wordt er kaart of attentie bij hem of haar bezorgd.
De groep bestond dit jaar uit de dames E. Hout, A. Notebomer, M. Rombaut en M.
Rentmeester. Indien nodig verleende de heer A.J. de Kok assistentie. Mevrouw van Duiven
kon helaas geen bezoeken afleggen en heeft meegedeeld met deze werkzaamheden te stoppen.
Zij wordt opgevolgd door mevrouw T. Smolders. Als coördinator fungeerde mevrouw S.J. de
Kok–Beulens. Aan alle medewerk(st)ers onze hartelijke dank voor de getoonde inzet en laten
we hopen dat er in 2018 een groter beroep op onze groep wordt gedaan dan in 2017.
In totaal werden er 24 leden bezocht, die in totaal 39 keer bezoek kregen. Zoals hierboven
vermeld werden deze bezoeken zeer op prijs gesteld. Verder werden er 17 wenskaarten
verzonden bij overlijden of huwelijksjubileum. Met 1 lid was er nog eens een extra
telefonisch contact en 1 lid hoefde geen bezoek te hebben.
Een altijd weer bijzondere activiteit is het bezorgen van een attentie bij alleenstaande leden
van 75 jaar en ouder in de dagen voor Kerstmis. Een activiteit die altijd erg op prijs gesteld
wordt. De bezorg(st)ers van deze attentie daarvoor onze hartelijke dank. Het is een activiteit
die niet meer uit de werkzaamheden van onze afdeling weg te denken is. Voor de
alleenstaande leden vanaf 75 jaar buiten Goes was het helaas niet mogelijk hen een attentie te
bezorgen, maar zij ontvingen alleen een wenskaarten voor Kerstmis en de Jaarwisseling. In
totaal werden er 145 attenties bezorgd en 22 wenskaarten verstuurd in het kader van deze
activiteit. Hopelijk is er niemand vergeten, want wij weten niet van alle leden of zij al dan niet
alleenstaand zijn.
Tot slot spreek ik de hoop uit dat de bezoekgroep in 2018 meer in actie zal kunnen komen en
daarbij rekenen wij op aller medewerking.
S.J. de Kok, coördinator.

