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Aanvullingen/correcties op het Werkplan 2018/2019 van  
KBO Zuid-Holland, dat al is goedgekeurd en vastgesteld op de 

Algemene Vergadering van november 2017 
 
 

- Aanvulling n.a.v. hoofdstuk 2 ‘ Identiteit en Zingeving’ 
N.a.v. pt. 2.2 ‘ meditatief moment ‘: n.a.v. een besluit in het bondsbestuur zal met 
ingang van november 2018 het meditatief moment op de algemene vergadering 
worden opgepakt door een KBO-regio (indien mogelijk) of projectgroep Identiteit en 
Zingeving. 

 
- Aanvulling n.a.v. hoofdstuk 1 ‘Speerpunten KBO’ 

N.a.v. een opmerking op de algemene vergadering van november 2017 dat het 
aandachtspunt ‘mobiliteit’ ontbreekt in het speerpunt ‘KBO Zorg, Wonen en Welzijn’ 
zal dit als aanvulling op dit speerpunt worden verwerkt.  

 

- Aanvulling n.a.v. hoofdstuk 3 ‘Belangenbehartiging’  
Met het oog op de provinciale statenverkiezingen op 20 maart 2019 is het bestuur 
voornemens om de documenten die zijn opgesteld voor afdelingen om op te komen 
voor een seniorvriendelijke samenleving, expliciet onder de aandacht van de 54 
afdelingen te brengen. Aandachtspunten voor programma´s of gesprekken, die terug 
te vinden zijn in desbetreffende documenten zijn: mobiliteit, groene leefomgeving, 
sociale veerkracht en wonen naar wens. 

 
- Aanvulling n.a.v. hoofdstuk 4 ‘Academie’  

N.a.v. pt. 4.3: in 2019 zal er een bijeenkomst georganiseerd worden voor alle 
kaderleden van KBO Zuid-Holland, waarbij informele ontmoeting en uitwisseling van 
informatie en problemen voorop staan. 

 
- Correcties n.a.v. hoofdstuk 5 ‘Ouderenadvisering’  

N.a.v. pt. 5.4: de bevindingen van de beroepskracht die de functie heeft als 
‘projectcoördinator’ en in dienst is van KBO-PCOB te Utrecht, hebben geleid tot: 
a. een andere formulering van de werkzaamheden, zoals nu beschreven in het 

werkplan 2018-2019. 
b. suggesties om het huidige project ‘Ouderenadvisering’ meer te richten op 

lokale en regionale coaching van KBO en PCOB afdelingen/regio’s door de 
beschikbare docenten o.l.v. de ‘vrijwillig coördinator’.  

Evaluatie van dit project, dat gesubsidieerd wordt door stichting Jozef Paviljoen te  
Gouda, zal eind 2018 en eind 2019 plaatsvinden, alsmede het besluit om wel/niet de  
voorgestelde werkwijze voor te zetten.  

 

- Aanvulling n.a.v. hoofdstuk 6 ‘Belastingservice Ouderenbonden Zuid-Holland’ * 

De organisatie en ondersteuning van ‘belastingservice ouderenbonden Zuid-Holland’ 
was van november 2017 t/m mei  2018 (IB aangifte 2017) in handen van een geheel 
nieuw projectteam en de beroepskrachten van KBO Zuid-Holland. Omdat het 
landelijk verenigingsbureau geen bijdrage meer leverde aan het project kwamen alle 
trainingen, het maken van pasjes, samenstellen van een website (en documenten) en 
de daarbij behorende hoge kosten voor rekening van KBO Zuid-Holland.  
 
*. Na evaluatie van de IB campagne 2017 zal het bondsbestuur  een besluit nemen om het project 

wel/niet voort te zetten. Meer informatie volgt nog. 
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- Aanvullingen n.a.v. hoofdstuk 8‘ Communicatie’ 

a. Op 1 oktober 2019 bestaat KBO Zuid-Holland 35 jaar. In het bondsbestuur zal 
worden nagegaan of hier nog aandacht aan zal worden besteed.  

b. N.a.v. pt.  8.5: een eventuele nieuwe website voor de KBO zal worden 
opgeschoven totdat er meer duidelijk is over de organisatie van de KBO. 

 
    - Aanvulling n.a.v. hoofdstuk 9‘ KBO regio’s en afdelingen’ 

N.a.v. pt. 9.4: naast de jaarlijkse prijsuitreiking aan afdelingen met de grootste  
ledenwinst is het bondsbestuur van KBO Zuid-Holland voornemens om in 2019, net  
zoals enkele jaren geleden, te starten met een actie ‘Lid werft lid’. 

 
- Aanvulling n.a.v. hoofdstuk 10 ‘ Voorlichting- en gespreksbijeenkomsten’ 

Sinds mei 2018 wordt er ook een trainingsbijeenkomst ‘Oefen je vitaal’ aangeboden 
aan afdelingen. Een serie bijeenkomsten waarbij men praktische oefeningen gaat 
doen met de deelnemers om vitaal te blijven.   

 
 
 
Bergschenhoek, oktober 2018. 
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