
KBO - PCOB afdeling GOES

Jaarverslag secretaris over het jaar 2021.

Bestuur

Het dagelijks bestuur kwam in 2021, i.v.m. corona, slechts 2 maal fysiek bijeen. Verder was er wel

digitaal contact. Het algemeen bestuur heeft 5 maal vergaderd. In verband met het coronavirus

waren er geen ledenvergaderingen. De herbenoeming van de heer Copper en mevrouw Hopmans

wordt in de Algemene Ledenvergadering van 24 maart 2022 geregeld.

Ledental

Ook in 2021 konden we weer veel nieuwe leden inschrijven. Dat is nodig omdat we om diverse

redenen ook leden moesten uitschrijven. Per 31 december 2021 hadden we 517 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 1 vertegenwoordiger actief. Via het BBGG is er

o.a. contact met vertegenwoordigers van de gemeente 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.kbo-pcob-goes.nl. 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. Ook in 2021 waren er i.v.m. corona geen

bijeenkomsten van “Wat ter tafel komt”.

Tot slot.

Helaas was 2021 door het coronavirus weer niet zo’n goed jaar. Jammer genoeg konden we geen

activiteiten organiseren, maar konden we gelukkig wel het 60-jarig bestaan vieren. We hopen dat we

in 2022  elkaar weer bij activiteiten kunnen gaan ontmoeten. 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 2021 geheel belangeloos heeft ingezet voor de

KBO-PCOB Goes. We hopen dat we ook in 2022 weer op u kunnen rekenen.

Namens het bestuur, Riet Hopmans, secretaris.

http://www.kbogoes.nl


Jaarverslag 2021 Bezoekgroep KBO Goes.

In het jaarverslag 2020 besteedde ik aandacht aan het opkomende coronavirus

en dat dit gevolgen had voor het werk van de bezoekgroep. Ondanks alles wat erover is gezegd en

geschreven hebben we in dit verslagjaar als bezoekgroep geen extra drukte i.v.m. de pandemie

gehad. Integendeel we bezochten zelfs 1 lid minder dan het jaar ervoor en ook een lager aantal

bezoeken. In totaal bezochten we in 21 bezoeken 18 leden. In 2020 waren dat resp. 20 leden in 21

bezoeken. Het wijst erop dat KBO Goes het coronajaar 2021 goed is doorgekomen. Bij de bezochte

leden was een honderdjarige, n.l. mevrouw de Winter-Vermeulen, die later in het jaar overleed.

Verder verzond de bezoekgroep 23 deelnamekaarten bij rouw en blijde gebeurtenissen of bezorgde

bij de blijde gebeurtenissen een daarbij passende attentie. De bezoekgroep had zelf ook een

overledene te betreuren, n.l. mevr. T. Smolders-Niesyto. Ze had in de jaren van haar lidmaatschap

immer een flink aandeel in het aantal bezoeken dat werd afgelegd. Dat zij moge rusten in vrede.

Ondanks de doelstelling van de bezoekgroep mogen we wat betreft het ziek zijn van onze leden van

een gunstig jaar spreken.

Hoe het in het jaar 2022 zal gaan, kunnen we niet voorzien. Er doen nu allerlei alarmerende berichten

de ronde. De maatregelen die door de regering vastgesteld worden, kunnen en mogen we daarom

niet negeren en daarom hierbij de oproep om deze ook daadwerkelijk na te komen.

Jarenlang heb ik de werkzaamheden van de bezoekgroep gecoördineerd. Ik heb besloten met deze

werkzaamheden te stoppen. Mijn taken in deze zijn overgenomen door mevr. M. Rombaut - D’Hert,

Jacoba van Beierenstraat 55, 4472 BB ’s-Heer Hendrikskinderen. tel. 227589, e-mail:

jorietromb@outlook.com Zij zal de werkzaamheden van de bezoekgroep coördineren.

In de bezoekgroep leverden in 2021 de dames M. van Buuren, A. Huige, S de Kok, C.van Lagen, M.

Lotus, A. Notebomer, M. Rombaut en T. Smolders-Niesyto hun aandeel. 

Aan hen mijn hartelijke dank voor de prettige samenwerking, veel succes bij de activiteiten in 2022 en

vooral een goede gezondheid.

S.J. de Kok - Beulens, coördinator.

Jaarverslag 2021 Activiteitencommissie.

In 2021 bestond KBO Goes 60 jaar en PCOB 40 jaar. Het jaar begon met een periode zonder

activiteiten vanwege Corona. Na een lange periode van stilstand was er op 8 september een

fietstocht naar de Theetuin de Bamboe Monnik in Kattendijke. Deze was zeer geslaagd. Er waren 33

deelnemers.  16 september was er een koffiemiddag in de Magdalenazaal. Er waren 34 deelnemers.

De jubileumviering was op 13 oktober. Eerst was er koffie met gebak. Daarna gingen we met de

stoomtrein naar Hoedekenskerke. Het was prachtig weer zodat er zowel binnen als buiten bij de

Buffer kon worden genoten van de aangeboden versnaperingen. Na de terugreis werd er in De

Goederenloods nog een buffet aangeboden.  Gezien de vele positieve reacties was het een geslaagd

feest. Er waren ongeveer 150 deelnemers.  Hierna sloeg Corona weer toe zodat de Jaarvergadering,

en de Kerstmiddag moesten worden afgelast. We hopen in 2022 weer normaal aan de slag te kunnen

gaan.

De Activiteitencommissie.

mailto:jorietromb@outlook.com

