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Seniorenbelang Uden 28-09-2020

Uden, oktober 2020
Omdat onze Algemene Ledenvergadering in verband met de maatregelen m.b.t. het Coronavirus nu niet
fysiek kan worden gehouden in Eigen Herd, nodigen wij u allen uit voor deelname aan een schriftelijke
Algemene Ledenvergadering via bijgaande uitnodiging-agenda en “Brochure” in dit blad Actueel, met de
volgende inhoud:
UITNODIGING - AGENDA en INHOUD BROCHURE:
01. Opening en voorwoord door de Voorzitter.
02. Notulen van de ledenvergadering van 17 april 2019.
Deze zijn reeds gepubliceerd in de Actueel van mei 2019 en staan nog steeds op onze website onder
DIT ZIJN WE, maar indien u die Actueel niet meer heeft en niet op de website kunt en daar toch nog
vragen over heeft, zijn ze, op verzoek, opnieuw verkrijgbaar bij onze Secretaris. (Telefoon: 0413267346 of email: keesenmariazegers@planet.nl) Eventuele vragen of toelichting hierover kunnen dan
vóór 15-10-2020 schriftelijk of per email gesteld worden aan de Notulist F. Peters. (Correspondentie
in de brievenbus bij Eigen Herd of email via: franssu.v.p.a.b@gmail.com )
03. Financieel overzicht over 2019 door de Penningmeester.
Eventuele vragen over of toelichting op het financieel overzicht, kunnen vóór 15-10-2020 schriftelijk
of per email gesteld worden aan de Penningmeester (Correspondentie in de brievenbus bij Eigen Herd
of email via: franssu.v.p.a.b@gmail.com)
04. Toelichting op de begroting voor 2020/2021 door de Penningmeester.
Eventuele vragen over of toelichting op de begroting, kunnen vóór 15-10-2020 schriftelijk of per email
gesteld worden aan de Penningmeester (Correspondentie in de brievenbus bij Eigen Herd of email
via: franssu.v.p.a.b@gmail.com )
05. Verslag van de Kascommissie over 2019.
Zie bijgaand verslag.
06. Benoeming Kascommissieleden voor 2020.
Wij vragen 2 personen die zich hiervoor willen opgeven bij de Secretaris, onder vermelding van
naam-adres-telefoonnummer, lidnummer en eventueel emailadres. (Correspondentie in de brievenbus
bij Eigen Herd of email via: keesenmariazegers@planet.nl )
07. Vaststellen contributie voor 2021.
Het Bestuur stelt voor om de contributie voor 2021 te handhaven op het niveau van 2020. Zonder
schriftelijk of email tegenbericht bij de Penningmeester voor 15-10- 2020 ligt deze contributie vast
(voor adresgegevens Penningmeester: zie punt 03 of 04)
08. Beleidsvoornemens 2020.
09. Diverse jaarverslagen:
A: Belangenbehartiging (samen met vrijwillige Cliëntondersteuners en bezoeken 90-jarigen en zieken)
B: Evenementen en Reizen C: Redactie Actueel en Informatievoorziening.
D: Activiteiten → Deze jaarverslagen zijn hier niet gepubliceerd, maar belangstellenden kunnen deze
jaarverslagen desgewenst opvragen bij de Secretaris (adresgegevens Secretaris: zie punt 02) en
eventuele toelichting krijgen bij Bestuurslid Activiteiten.
Vragen over of toelichting op alle jaarverslagen kunnen schriftelijk (via brievenbus Eigen Herd) of
per email gesteld worden aan de respectievelijke bestuursleden.
Gegevens bestuursleden: zie COLOFON-Bestuurssamenstelling in Actueel of website.

10. Bestuursverkiezing:
Zoals wij al in de Actueel van maart 2020 hebben medegedeeld is Maria Zegers voorlopig benoemd
als onze nieuwe Secretaris en sindsdien met haar werkzaamheden begonnen. Omdat zij formeel nog
benoemd moet worden en dit t.g.v. de maatregelen m.b.t. het coronavirus nog niet heeft kunnen
plaatsvinden in een fysieke Algemene Ledenvergadering, vragen wij bij deze om uw toestemming,
waarbij wij ervan uitgaan dat alle leden, zonder schriftelijk tegenbericht voor 15-10- 2020 bij de
Voorzitter, met deze benoeming akkoord gaan. (Correspondentie in de brievenbus bij Eigen Herd of
email via: tonvin@onsbrabantnet.nl )
Leden kunnen desgewenst tot 15-10-2020 schriftelijk bij de Voorzitter ook nog namen van
(tegen)kandidaten indienen. Ook kan men zich persoonlijk aanmelden voor een bestuursfunctie.
(Schriftelijke aanmeldingen via de brievenbus bij Eigen Herd)
Een kandidaatstelling moet worden ingediend met een bereidverklaring van de betrokkene met
vermelding van relevante gegevens (o.a. Naam-adres-lidnummer) en voorzien van tenminste 10
handtekeningen van stemgerechtigde leden.
Mochten er bezwaren zijn tegen de benoeming van Maria Zegers of tegenkandidaten worden
aangedragen dan zal er in de volgende Actueel een schriftelijke stemming worden gevraagd over
deze kandidaten, waarbij de kandidaat met de meeste stemmen zal worden benoemd.
11. Huldiging van de jubilarissen.
De betreffende jubilarissen ontvangen thuis een oorkonde van KBO Brabant en van Seniorenbelang
een kadobon van € 15,00.
12. Rondvraag.
Indien iemand nog een vraag heeft kan deze schriftelijk of per email vóór 15-10-2020
gesteld worden aan de Secretaris. (Correspondentie in de brievenbus bij Eigen Herd of email via:
keesenmariazegers@planet.nl )
U krijgt dan persoonlijk bericht van het betreffende bestuurslid of het Bestuur.
13. Sluiting door de Voorzitter.
Indien genoemde bestuursleden bij agendapunt 02-03-04 en 07 op 15-10-2020 geen vragen hebben
ontvangen op in de agenda genoemde onderwerpen en er ten aanzien van punt 10 “Bestuursverkiezing”
ook geen bezwaren zijn tegen de benoeming van de nieuwe Secretaris en er ook geen tegenkandidaten
naar voren zijn gekomen, dan worden deze agendapunten akkoord bevonden en als goedgekeurd
beschouwd in deze schriftelijke vergadering. Indien er wel vragen zijn m.b.t. deze onderwerpen en deze
afdoende schriftelijk of per email beantwoord kunnen worden, dan worden deze agendapunten daarna
eveneens akkoord bevonden en als goedgekeurd beschouwd. Mochten er geschillen ontstaan, dan beslist
het Bestuur conform de slotbepaling van de Statuten en/of Huishoudelijk Reglement.
Leden die de volledige “brochure” ** ook nog digitaal willen ontvangen kunnen dit aanvragen bij Jan
van Duivenboden via telefoon 06-44254406 of e-mail: jansenioruden@gmail.com
De volledige brochure (** inclusief Notulen en Jaarverslagen van alle Activiteiten, wordt ook
gepubliceerd op onze website.
Het Bestuur van Seniorenbelang Uden.
ZIE BIJLAGEN.

VAN DE VOORZITTER NAJAAR 2020
De Coronacrisis heeft vele zaken binnen onze verenging op zijn kop gezet. Het
verenigingsgebouw Eigen Herd was gedurende maanden maar zeer beperkt en veelal niet
meer toegankelijk voor de activiteiten en bijeenkomsten. Ook waagden veel van onze leden
zich niet (meer) in de openbaarheid vanwege het besmettingsgevaar. De in april 2020
geplande jaarvergadering kon om die reden dan ook niet zoals we gewend waren worden
georganiseerd. Maar de kalender was onverbiddelijk en gaf aan dat er een statutaire
verplichting was om toch een jaarvergadering te houden. Natuurlijk was onze vereniging niet
de enige die met dat probleem sukkelde. Het hoofdbestuur van KBO Brabant dacht mee met
alle Brabantse verenigingen en gaf, waar nodig, ideeën en goede raad. Uiteindelijk heeft uw
bestuur na lang beraad besloten om dit jaar de jaarvergadering schriftelijk te houden. Hoe een
en ander zal gaan plaatsvinden wordt u in deze Actueel bekend gesteld. Wij als bestuur
hadden uiteraard ook liever een jaarvergadering gehouden waarbij geïnteresseerde leden in
persoon aanwezig hadden kunnen zijn, maar zoals gezegd: “Nood breekt wet!”
Ik heet u namens het bestuur van de Vereniging Seniorenbelang Uden welkom en wens u toch
nog een vruchtbare en informatieve jaarvergadering toe, waarbij ik de hoop uitspreek dat u
begrip zult hebben voor de wijze waarop wij dit verenigingsjaar deze jaarvergadering vorm
hebben moeten geven.

Ton Vincenten
Voorzitter

SENIORENBELANG UDEN
BALANS PER 31 DECEMBER 2019

Omschrijving
AKTIVA
Lening Eigen Herd u/g
Inventaris
Nog te ontvangen
Liquide middelen
TOTAAL
PASSIVA
Eigen vermogen
Egalisatierekening
contributie
Reservering Eigen Herd
Reservering
jubileumviering
Reservering
automatisering
Reservering
Sport/Bewegen
Reservering
Recreatie+Kienen
Rabo Clubkas Campagne
Te betalen
kosten/vooruitontv.
TOTAAL
Verdeling resultaat:
Eigen vermogen
Reservering
Jubileumviering
Reservering risico
recreatie
Reservering
Sport/Bewegen
Egalisatierekening
contributie
Totaal

Werkelijk
2019

Werkelijk
2018

Begroting Begroting
2019
2020

Begroting
2021

11.345

11.345

11.400

11.400

11.400

158
82.529
94.032

142
93.084
104.571

500
100.000
111.900

200
81.000
92.600

200
81.000
92.600

43.000

43.000

43.000

43.000

43.000

24.070

27.643

35.000

24.500

23.700

3.713

4.423

4.000

3.700

3.700

2.547

8.000

8.500

500

1.000

3.040

3.200

3.200

3.200

3.000

3.762

3.762

3.700

3.700

3.700

6.024

6.024

6.000

6.000

6.000

3.002

2.379

2.500

3.000

3.500

4.874

6.140

6.000

5.000

5.000

94.032

104.571

111.900

92.600

92.600

-500

-500

-500

-3.281

-7.096

-6.000

-3.000

-3.000

-3.781

-7.596

-6.500

-3.500

-3.500

-500

-500

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019
Lening Eigen Herd u/g
De lening aan Eigen Herd is ontstaan tijdens de verzelfstandiging van de Stichting Eigen Herd. De lening
heeft een nominale waarde van € 11.345, is opeisbaar op 15 februari 2028 en er wordt geen rente vergoed.
Om die reden is uitgaande van een rente van 5% de actuele waarde vastgesteld op
€ 7.631,00. Voor het verschil tussen de nominale en de actuele waarde is aan de passiefzijde van de balans
hiervoor een voorziening opgenomen

Specificatie nog te ontvangen en vooruitbetaald per 31 december 2019
Te ontvangen rente Rabobank
Te ontvangen diversen
Vooruitbetaalde contributie 2019
Vooruitbetaald uitvoering Markant
Totaal
Liquide middelen
Rekening
Kas
Rabo betaalrekening 15.19.63.665
Rabo contributierekening 15.19.03.069
Rabo internetspaarrekening 15.19.232.586
Totaal

10
148
142
1.228
1.528

looptijd
direct opvraagbaar
direct opvraagbaar
direct opvraagbaar

0
856
344
81.329
82.529

Alle uitstaande gelden vallen tot een maximum van € 100.000 onder het depositogarantiestelsel van De
Nederlandse Bank.
Eigen vermogen
Volgens het huishoudelijk reglement bedraagt het eigen vermogen maximaal het bedrag van 1 maal de
jaarcontributie naar boven afgerond naar een veelvoud van € 1.000.
Egalisatierekening contributie
De mutatie in de egalisatierekening contributie is als volgt:
Beginsaldo per 1 januari
Mutaties
Af: verdeling resultaat/reservering 2019
Eindsaldo per 31 december

27.643
208
- 3.781
24.070

Reservering Eigen Herd
Voor toelichting zie hierboven.
Reservering Sport en Bewegen
In 2014 is Kring De Leijgraaf opgehouden te bestaan. De nog aanwezige financiële middelen zijn verdeeld
over de aangesloten afdelingen. Wij hebben daarvan € 4.012 ontvangen en hebben dit bestemd voor het
project Sport en Bewegen. In 2015 is hieraan € 251 besteed, zodat nu nog een bedrag van 3.762 resteert.

Reservering risico recreatie + kienen
Aan het organiseren van o.a. evenementen en reizen zijn risico’s verbonden. Om die reden is een voorziening
getroffen om eventueel nadelige resultaten op te kunnen vangen. Positieve resultaten worden aan de
voorziening toegevoegd. Ook is hier een saldo van activiteit kienen opgenomen.
Het verloop in 2019 was als volgt:
Beginsaldo per 1 januari
6.024
Eindsaldo per 31 december
6.024
Rabo Clubkas Campagne
Het verloop in 201 was als volgt:
Beginsaldo per 1 januari
Ontvangen in 2019
Eindsaldo per 31 december
Te betalen kosten, vooruit ontvangen en/of betaald
Vrijwilligersavond (schatting)
Jaarvergadering (schatting)
Bankkosten december
Vooruit betaald
Vooruit ontvangen contributies
Reserve voor Onvoorzien
Totaal

2.379
623
3.002

3.000
500
31
- 1.228
142
2.429
4.874

TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING 2019
Contributie
In 2019 is een totaalbedrag van € 49.924 aan contributie ontvangen. Dit komt overeen met een jaarcontributie
van ca. 2300 leden. In 2018 was dit € 49.731 en ca. 2.300 leden.
Afdracht aan KBO Brabant
In 2019 bedroeg de afdracht € 11,93 per lid (2282) met een totaalbedrag van € 27.224
Huur Eigen Herd
Met ingang van 1-1-2017 is er een nieuwe 5-jarige huurovereenkomst afgesloten met Eigen Herd voor de
periode van t/m 31-12-2021. De huur wordt jaarlijks geïndexeerd (consument prijsindex (CPI)
Organisatie
Bestuursleden ontvangen per bestuursfunctie een bijdrage van € 100,00 per kwartaal als
“waarderingsvergoeding” voor hun inzet en het werk en de tijd die zij aan Seniorenbelang besteden.
(Totaal € 2.900,00)
Voor de vrijwilligers is een vrijwilligersavond georganiseerd. (Totaal € 2.652,00)
Verder zijn er: Vergaderingskosten (incl. Algemene Ledenvergadering)-Administratiekosten-BankkostenVerzekeringen e.d. (Totaal €2.873,00)
Voorlichting/PR/Actueel
De kosten in 2019 zijn een stuk lager door het afsluiten van een nieuw contract voor het drukken van ons blad
Actueel.

CONTRIBUTIE 2020-2021
Voor 2020 bedraagt de contributie € 23,00 voor leden die een machtiging voor automatische incasso hebben
afgegeven en € 25,00 zonder automatische incasso.
Voor contributie plichtige gastleden bedraagt de contributie € 12,00 met een machtiging tot automatische
incasso en € 14,00 zonder automatische incasso.
Voor 2021 kunnen wij deze contributies handhaven.

VERZEKERINGEN
Via KBO Brabant zijn verzekeringen afgesloten voor wettelijke aansprakelijkheid,
bestuurdersaansprakelijkheid, rechtsbijstand, schade voor vrijwilligers en ongevallen inzittenden. Verder is er
ook nog een vrijwilligersverzekering via de Gemeente Uden.
Vrijwilligers die werkzaamheden verrichten voor Seniorenbelang Uden dienen een vrijwilligersovereenkomst
te tekenen willen ze verzekerd zijn.
Wij hebben zelf nog een inventaris/inboedelverzekering afgesloten voor bij Eigen Herd opgeslagen materialen
van de diverse Activiteiten, die eigendom zijn van Seniorenbelang Uden.
Voor Akkoord op bestuursvergadering van 9 maart 2020
Ton Vincenten

John Bongers

Jan van Duivenboden

Diny Rooyakkers

Wim Uijtdewilligen

Penningmeester: Frans Peters

BELEIDSPLAN VERENIGING SENIORENBELANG UDEN (SU) 2020
1. Het beleidsplan moet worden gezien als een leidraad voor de langere termijn. Het moet zorg dragen
voor continuïteit en wordt naar behoefte bijgesteld, als er veranderingen optreden of als de
omstandigheden daar aanleiding toe geven. Reeds gerealiseerde doelstellingen kunnen worden
aangepast als daar volgens het bestuur aanleiding toe is. Dit plan is een leidraad voor het
verenigingsjaar 2020 en verder. De Vereniging Seniorenbelang Uden is een afdeling van KBO
Brabant en toegankelijk voor alle 50-plussers.
2. De Vereniging Seniorenbelang Uden is een organisatie voor senioren uit de Gemeente Uden. De
activiteiten zijn gericht op:
a. Het bevorderen van de belangen van senioren.
b. Het bevorderen van sociale contacten.
c. Het bevorderen van het welzijn van senioren.
d. Het bevorderen van de participatie in de samenleving.
3. De SU is een zelfstandige organisatie die tracht aan te sluiten bij de wensen en behoeften van haar
leden. Hier kunnen leden zich ook nuttig maken op basis van hun eigen ervaringen, kennis en
kwaliteiten. SU acht het van belang dat steeds meer senioren het nut van de organisatie in zien.
Enerzijds als hun belangenbehartiger, anderzijds als aanbieder van diensten en producten die
aansluiten bij de wensen en behoeften van de leden. SU wil daarom activiteiten ontplooien die de
volwaardige participatie van de senioren in de samenleving bevorderen; zelfstandigheid,
zelfredzaamheid en saamhorigheid staan daarbij centraal.
4. SU rekent tot haar doelgroep alle senioren vanaf 50 jaar uit Uden en directe omgeving, ongeacht hun
achtergrond, religie, ervaring of opleiding. Jongere senioren die nog actief zijn in de samenleving,
vitale senioren, meer of minder actieve en oudere senioren die bijvoorbeeld in contact willen komen
met leeftijdgenoten.
5. Het ledenaantal per 1 januari 2020 was 2400. Dit ledenaantal staat constant onder druk. De Wijcultuur is omgeslagen in een Ik-cultuur. Het besef leeft steeds minder dat het lidmaatschap van een
seniorenvereniging zoals SU voordelen geeft. Onze vereniging zal zich extra moeten inspannen om
aan de senioren van Uden duidelijk te maken dat het wel degelijk nut heeft om lid te zijn van een
seniorenvereniging en wil blijven streven naar meer leden om de continuïteit te waarborgen. De
komende jaren zullen daarvoor plannen worden gemaakt.
6. SU kent een grote variëteit aan activiteiten, onder te verdelen in: Individuele belangenbehartiging,
recreatie en activiteiten.
a. Individuele belangenbehartiging, t.w.:
- Bezoek aan de partners van overleden leden.
- Bezoek aan leden van 80 jaar en ouder.
- Bezoek aan leden van 90 jaar en ouder.
- Het geven van advies aan senioren door middel van ouderenadviseurs.
- Hulp bij het invullen van de aangiftes voor de inkomstenbelasting.
- Ondersteuning bij een WMO-aanvraag door een cliëntondersteuner.
- Voorlichtingsbijeenkomsten over diverse onderwerpen.
- Activiteiten in samenwerking met KBO Brabant, de Lokale Seniorenverenigingen in de
Gemeente Uden en Ons Welzijn. De grote veranderingen in de zorg vereisen extra
inspanningen om onze leden hierover te informeren en contact op te nemen met de gemeente
om ons te laten informeren over de actuele stand van zaken.

b. Educatie:
- Diverse voorlichtingsbijeenkomsten over uiteenlopende onderwerpen.
c. Activiteiten, t.w.:
- Biljartverenging “Ons Genoegen” *.
- Seniorenkoor ”De Groene Linde” *.
- Bridgeclub * .
- Computerclub.
- Linedansgroep “De kersenbloem”.
- Fietsclub.
- Wandelclub.
- Nordic Walkingclub.
- Museumbezoek groep.
- Jeu de boules club
- Sjoelen.
- Kunst en cultuurgroep
- Koersbal.
- Kienen.
- Breiclub.
- Tuinierclub.
- Quiltclub.
- Fotografieclub.
Active afdelingen gemerkt met een sterretje (*) hebben een eigen bestuur en kas.
Beleid 2020 en verder.
a. Bestaande activiteiten zoveel mogelijk handhaven en stimuleren
b. Nieuwe activiteiten opstarten.
c. De bestaande organisatie structuur continue evalueren en waar nodig verbeteren
d. De Website steeds actualiseren en als communicatiemiddel promoten tussen het bestuur en de leden.
e. Een jaarprogramma opstellen.
f. Een economisch gebruik maken van de gehuurde zaalruimte van Eigen Herd.
g. Het blijven optimaliseren van de contacten met het bestuur van de Stichting Eigen Herd.
h. Het gebruik van Eigen Herd als sociaal café en ontmoetingsruimte voor senioren bevorderen.
i. Contacten onderhouden met andere ouderenbonden.
j. Het actief signaleren van vraag en aanbod bij de leden.
k. D.m.v. public relations contact onderhouden met de lokale media om de naamsbekendheid van SU te
bevorderen.

VERSLAG VRIJWILLIGE CLIëNTONDERSTEUNING GEMEENTE UDEN
Afgelopen jaar 2019 hebben we met 4 cliëntondersteuners veel mensen kunnen helpen met hun vragen wat
betreft de WMO.
Omdat de eigen bijdrage met ingang van 2019 veranderd is en iedereen ongeacht inkomen het basisbedrag
van 17.50 per 4 weken voor alle WMO-voorzieningen betaalt, is duidelijk zichtbaar geweest, dat de vraag
naar huishoudelijke hulp een van de belangrijkste items was. Helaas bleek dat mensen hun particuliere hulp
om die reden hebben opgezegd. “Wet is wet” hebben we nogal eens gehoord. Ik wil hierbij aantekenen, dat
we die mensen niet geholpen hebben met hun aanvraag, als dit de enige vraagstelling was.
We gebruiken dit jaar voor het eerst een zelfontworpen registratieformulier om snel en makkelijk gegevens af
te kunnen lezen:
Aantal hulpvragen 76, waaronder 46 vrouwen.
De oudste hulpvrager 93 jaar en de jongste 44 jaar
3 cliënten zijn afgelopen jaar ook overleden.
Er zijn dit jaar geen vragen geweest uit Odiliapeel, de cliëntondersteuner daar is door omstandigheden gestopt
en de dorpsbewoners weten ons in Uden nog niet te vinden. We hopen dat er een nieuwe vrijwilliger gevonden
wordt daar.
Veel vragen dus voor huishoudelijke hulp, daarnaast veel vervoersvragen. We leggen de verschillende
mogelijkheden, voor- en nadelen uit. Dit heeft als resultaat gehad dat 7 personen geen aanvraag voor Regiotaxi
hebben gedaan, maar gebruik maken van BVU voor vervoer in de buurt.
Daarnaast hebben we 10 x geadviseerd voor een scootmobiel voor verplaatsen in de directe omgeving als
lopen niet meer mogelijk werd. Dat heeft het voordeel dat je niet afhankelijk bent van derden. Voor het veilig
rijden daarmee is een aantal keren de ergotherapie ingeschakeld.
Mensen worden ouder. Ook dat merken we. Ouderen, die nog prima zelfstandig functioneren en geen WMO
voorzieningen nodig hebben, durven zich niet altijd meer te wagen in het drukke verkeer voor bezoeken verder
weg. Dit resulteert in vragen voor vervoer met de Valys. Daar is dan toch een uitspraak van de gemeente voor
nodig. Wij hebben 17 x cliënten met deze aanvraag geholpen.
Voor 1 cliënt, met een voortschrijdend ziekteproces werd het aanvragen van WLZ-indicatie noodzakelijk,
omdat er 24 uur zorg nodig werd. Cliënt hebben we in dit proces begeleid. Een intensief traject met CIZ
indicatie, zorgbeschrijving en zorgcontract, SVB en CAK. Nieuw voor ons om ook hierin ondersteuning te
geven.
Contact met de verschillende consulenten bij keukentafelgesprekken en via telefoon of mail, verlopen prettig
en functioneel.
Echter, contact met de gemeente met ons team was dit jaar moeilijk. Na het eerste contact in mei met de Heer
Schraven, bleek hij er op de afspraak datum in oktober niet meer te zijn. Dit is wel op prettige wijze
opgevangen door mevrouw van Kessel, maar onze vragen zijn niet echt beantwoord. Jammer.
We kijken terug op een goed 2019 en zijn het nieuwe jaar met frisse moed begonnen,
Uden, 28 januari 2020,
Namens het team Diny Rooijakkers, Toos van Lieshout en Henk Reuverkamp,
Nelleke Nederkoorn, vrijwillige cliëntondersteuner

Belangenbehartiging Jaarverslag 2019
Dit jaar hebben de VOA’s (vrijwillige ouderadviseurs) weer veel mensen kunnen bezoeken.
De leden die dit jaar 80 jaar werden kregen een brief of ze het leuk vonden om een bezoekje te krijgen van
een VOA.
Hier is veel gebruik van gemaakt. Met 5 VOA’s hebben we bijna 104 leden mogen bezoeken.
Ook kan men tijdens zo’n bezoek informatie vragen over vele zaken, ze bekijken dan samen met U wat U het
beste kunt doen.
Er zijn 2 clientondersteuners die de leden die 90 jaar worden gaan bezoeken., dat waren dit jaar 26 leden die
deze leeftijd mochten bereiken.
Na 14 jaar vrijwilligerswerk te hebben gedaan neemt Mw. van Lankveld afscheid. Wij bedanken haar hartelijk
voor de tijd die ze hieraan heeft besteed.
Het verslag van de clientondersteuners is door Nelleke Nederkoorn gemaakt.
Diny Rooijakkers
Coördinator Belangenbehartiging

Bezoeken aan 90-jarigen en zieken in 2019 Jaarverslag
Dit jaar hebben de VOA’s (vrijwillige ouderadviseurs) weer veel mensen kunnen bezoeken.
De leden die dit jaar 80 jaar werden kregen een brief of ze het leuk vonden om een bezoekje te krijgen van
een VOA.
Hier is veel gebruik van gemaakt. Met 5 VOA’s hebben we bijna 104 leden mogen bezoeken.
Ook kan men tijdens zo’n bezoek informatie vragen over vele zaken, ze bekijken dan samen met U wat U het
beste kunt doen.
Er zijn 2 clientondersteuners die de leden die 90 jaar worden gaan bezoeken, dat waren dit jaar 26 leden die
deze leeftijd mochten bereiken.
Na 14 jaar vrijwilligerswerk te hebben gedaan neemt Mw. van Lankveld afscheid. Wij bedanken haar hartelijk
voor de tijd die ze hieraan heeft besteed.
Het verslag van de clientondersteuners is door Nelleke Nederkoorn gemaakt.

Diny Rooijakkers
Coördinator Belangenbehartiging

JAARVERSLAG van de EVENEMENTENCOMMISSIE over 2019.
Ook dit jaar hebben we weer een programma voltooid met vele leuke en interessante uitstapjes. In totaal
hebben 564 deelnemers/-sters vol enthousiasme meegedaan met reizen, etentjes en dagtochten. Van de
geplande 15 activiteiten zijn er 13 doorgegaan. Helaas waren er voor de beide budget dagtochten te weinig
inschrijvingen. In de loop van 2019 is er nog een informatief bezoek aan de bibliotheek toegevoegd.
We starten in januari met een bezoek aan het Ziggodome, waar we volop genoten van het nieuwjaarsconcert
van André Rieu. In de maand februari stond een etentje op het programma bij restaurant Bella Italia, waar we
gastvrij ontvangen werden en lekker smulden.
Begin maart reden we naar het Gooi. Daar bezochten we het bekende museum Beeld en Geluid, om
vervolgens kennis te maken met de Vechtstreek. Zoals we bij alle dagtochten hebben gedaan, werd ook dit
uitstapje weer afgesloten met een goed 3 gangendiner.
In april hebben we een bezoek gebracht aan Aalsmeer en omgeving bij onze dagtocht ‘Bollen, rozen en
radijs’: een bezoek aan een rozenkas en aan het historisch museum met vele soms vergeten gewassen.
Mei begon met een etentje bij restaurant ‘Paradijs’, zoals we gewend zijn ook nu weer een uitgebreid en
lekker buffet. Later in de maand toch wel een van de hoogtepunten van dit jaar: een 8-daagse reis naar
Oostenrijk, Zwitserland en Liechtenstein. Ondanks het wisselende weer met zowel stralende zon als ijs en
mist hebben we genoten van vele mooie plekjes en tochten, zoals de treinreis met de Arosa Expres, de rit naar
de watervallen van Schaffhausen en het bezoek aan Neuschwannstein... En heel veel van ons zullen zich
ongetwijfeld nog herinneren hoe lief en vriendelijk men in ons hotel was. Met zijn allen hebben we er een
geweldig gezellige reis van gemaakt.
In juli hebben we met een kleine groep een rondleiding door de vernieuwde bibliotheek gehad. Voor sommige
mensen echt een ‘eyeopener’.
De eerste dag van augustus reden we met een groep van maar liefst 70 personen naar Hattem, van waaruit we
een lange boottocht maakten over de IJssel. Vervolgens hadden we nog uitgebreid de tijd om de prachtige
binnenstad van Deventer te verkennen.
September bracht ons twee activiteiten: eerst een diner in restaurant Gossimijne en korte tijd later een bezoek
aan de musical ‘Mamma Mia’ in Utrecht. Voor velen een nostalgische ervaring met bekende liedjes.
De tweede reis van dit kalenderjaar ging naar West-Vlaanderen. We hadden een prima hotel in onze
standplaats Blankenberge en van daaruit hebben we diverse bezoekjes afgelegd, o.a. aan Brugge en Gent. We
hebben ook ervaren wat er in deze streek allemaal gebeurd is tijdens de Eerste Wereldoorlog. Zo maakten we
de al 90 jaar bestaande ceremonie bij de Menenpoort in Ieper mee.
Eind van deze maand waren we weer terug in België, ditmaal met een bezoek aan Leuven en aan de
historische abdij van Tongerlo, waar we de bijna ‘originele’ kopie van het ‘Laatste Avondmaal’ van Leonardo
da Vinci bewonderden. Er werd gezegd dat hij vermoedelijk zelf ook aan deze kopie had gewerkt. Een heel
indrukwekkend gebeuren voor ons allen.
In november kwamen we met een grote groep bij elkaar om te genieten van een zeer uitgebreid buffet in
restaurant ‘Etenstijd’. En tenslotte reisden we half december naar Duitsland, waar we een dag lang
ronddwaalden op de Kerstmarkt van Oberhausen. Ook het vlak daarnaast gelegen grote winkelcentrum werd
druk bezocht.
Al met al een zeer vruchtbaar jaar, waar we – mede dankzij de goede samenwerking met Brabant Expres
Reizen – met heel veel plezier aan terugdenken.
De Evenementencommissie: Wim Uijtdewilligen en Frans Peters

Jaarverslag 2019 Informatievoorziening en Redactie Actueel
Gelijk met het maandblad "ONS" van KBO-Brabant is 11 keer ons eigen blad Actueel verspreidt, Uitgangspu
nt bij het publiceren van artikelen was het geven van informatie over onderwerpen gericht op onze activiteiten
groepen.
Ook was er aandacht voor evenementen en activiteiten van onze leden en onderafdelingen.
Het voorwoord naast de agenda is door verschillende bestuursleden geschreven, actueel naar de behoefte van
dat moment.
De informatie over verschillende onderwerpen werden veel gelezen, blijkt wel door de grote belangstelling hi
ervoor. Zeker als een activiteitengroep met een artikel in de Actueel stond, vaak met kleuren foto's en nieuwe
informatie.
Foto camera aangeschaft met dank aan “Foto de Vakman”. Voor ons nieuwsblad Actueel.
Advertenties van “Amaliazorg” en “Body Vision”, Markant voorstellingen met korting voor onze leden van S
eniorenbelang Uden
Regelmatig aan diverse leden informatie verstrekt over SU en bij wie ze meer informatie konden verkrijgen o.
a. bij Activiteiten groepen
Voor nieuwe leden werd er in 2019 twee keer een Introductie / kennismakingsbijeenkomst georganiseerd, All
e nieuwe leden werden dmv een E-mail of als er geen E-mail bekend was persoonlijk met de fiets door Uden
de uitnodiging rond gebracht.
Alle nieuwe leden hebben een introductie boekje gekregen, Dat boekje is natuurlijk door veranderingen al sne
l niet meer actueel, daarom kijk in de colofon en vindt daar de juiste persoon of activiteitengroep.
Nieuwe boekjes worden regelmatig bijgewerkt, en wordt ook in de nieuwe website verwerkt.
Jan van Duivenboden, bestuurslid Informatievoorziening en redactie Actueel.

LEDENADMINISTRATIE PER 31-12-2019

Jaar
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

1 jan
Overleden Verhuisd Opgezegd Nieuw
Aantallen
2138
44
14
62
212
2230
53
17
83
197
2274
34
23
64
157
2310
55
18
66
112
2283
56
6
101
117
2237
65
7
66
129
2228
54
17
48
207
2316
48
10
46
99
2311
54
2
70
118
2303
63
10
108
161

31 dec

Gastleden

2230
2274
2310
2283
2237
2228
2316
2311
2303
2283

12
15
20
28
40
65

Leeftijdsopbouw over de laatste 10 jaar (gemiddelde leeftijd 2019 is 77 jaar)
Aantallen
<55
55-60
61-65
66-70
71-75
76-80
81-85
per jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
31-12-2010
16
57
259
450
540
438
301
31-12-2011
28
87
313
459
537
428
281
31-12-2012
8
58
242
463
536
469
336
31-12-2013
4
50
210
473
524
456
353
31-12-2014
4
62
219
480
510
454
324
31-12-2015
5
47
157
443
502
512
346
31-12-2016
8
32
140
438
534
534
392
31-12-2017
5
30
114
390
568
539
415
31-12-2018
6
20
99
330
586
577
436
31-12-2019
4
21
99
361
625
573
415
Verdeling mannen en vrouwen
Aantallen per
Man
jaar
31-12-2010
850
31-12-2011
867
31-12-2012
893
31-12-2013
885
31-12-2014
897
31-12-2015
893
31-12-2016
928
31-12-2017
927
31-12-2018
934
31-12-2019
936

>85
jaar
169
141
198
213
184
216
238
265
320
278

%

Vrouw

%

38
38
38
39
40
40
40
40
40
39

1380
1407
1417
1398
1340
1335
1388
1399
1407
1453

62
62
62
61
60
60
60
60
60
61

Seniorenbelang Uden
Jubilarissen 25 jaar lid
Naam
Adres
Mw. A.J.M. Boonaerts
Burenstraat 5
Mw. J.M. Verbossen-Dukker
Breukrand 401L
Mw. M.J.A. Sommers-Boxmeer
Odiliastraat 104
Mw. M.A.A. van Son-van Elk
Smidsstraat 22
Hr. J.A.W. Uijen
Velmolenweg 173
Mw. J. Verberk-Goossens
Carolushof 34
Hr. J.L.A. Kuijpers
kamer 426, Kerkstraat 8
Mw. W.H. Timmers-van de Ven
Asseldonkweg 1 A
Mw. P. v.d. Broek-v.d. Wielen
Mr. Van Coothstraat 42
Hr. C.A.J. van Draanen
Wilhelminastraat 28
Mw. J.C.M. Geurts
Oude Maasstraat 24
Mw. V.C.E. Schimscheimer-Weyens Aloysiusstraat 29
Mw. L.G.P. van Gennip
Odiliastraat 26

Lid-soort
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid

Geb.datum
12-06-1940
31-08-1930
15-09-1928
25-09-1929
08-07-1930
11-04-1933
17-07-1933
23-01-1930
06-09-1929
28-01-1940
25-05-1929
29-04-1932
14-07-1940

LEDENADMINISTRATIE 2019
Leden Aantallen
31-dec Aantal Vrouw in %
2015 2226 1333 60
2016 2290 1375 60
2017 2292 1374 60
2018 2286 1374 60
2019 2273 1385 61

Groei/Afname
Man
893
915
918
912
888

in %
40
40
40
40
39

Leeftijd Leden
t/m
tussen boven
31-dec 60 jaar 60 en 75
2015 45
1069 1129
2016 39
1085 1188
2017 26
1032 1268
2018 20
982 1325
2019 16
942 1381

gemiddelde
75
leeftijd
76
76
77
77
78

31-dec Nieuw Opgezegd
2015 124 137
2016 177 121
2017 125 127
2018 119 128
2019 158 176

Lid vanaf
26-04-1994
01-05-1994
01-09-1994
01-10-1994
01-10-1994
24-10-1994
01-11-1994
01-11-1994
06-11-1994
01-01-1995
01-01-1995
01-01-1995
01-04-1995

