Jaarverslag 2019
BESTUUR
In het afgelopen jaar is er door het Algemeen Bestuur vijf keer vergaderd. Daarbij waren bestuursleden van
de PCOB Haarlem aanwezig. Aanvankelijk rekening houdend met nog werkende leden zijn wij toch weer
teruggevallen op de dinsdagochtend. De beoogde samenwerking gaat wat plaatselijke activiteiten betreft
goed. Sinds enkele maanden heeft PCOB Haarlem een nieuwe voorzitter en dat zal ook een positieve
invloed in het bestuur kunnen hebben.
Op bestuurlijk niveau zijn er vooral landelijk nog hindernissen. Daardoor komt samenwerking slecht van de
grond. Verschil in organisaties en ambities van Provinciale KBO’s en afdelingen, die hun zelfstandigheid
willen behouden. Een en ander staat samengaan in de weg. Hopelijk komt er in 2020 duidelijkheid.
KBO Haarlem valt onder KBO Noord-Holland. In 2018 al was de bijscholing van de Belastingadviseurs door
de Belastingdienst afgestoten, maar gelukkig werd het weer door KBO NH opgepakt. Daar is het voor onze
belastinginvullers in goede handen gekomen.
LEDENBESTAND
We begonnen in 2019 met 3898 leden. Door opzegging, overlijden (we betreuren 136 overleden leden) en
verhuizen werden 232 leden uitgeschreven maar Nancy kon ook 88 nieuwe leden inschrijven. We beginnen
2020 met 3754 leden, dus per saldo 144 leden minder. Ledenwerving blijft noodzakelijk als we op peil
willen blijven en daar kunt u ons bij helpen.
Van dit ledenbestand hebben we de beschikking over in totaal ruim 170 vrijwilligers verdeeld over onze
diverse aandachtsgebieden.
PLAATSELIJKE ACTIVITEITEN
Belangenbehartiging
Als KBO-PCOB HAARLEM behartigen wij de belangen van de senioren in Haarlem, Bloemendaal en
Zandvoort. In Haarlem is een Seniorenplatform waarin alle organisaties die belangen van senioren
behartigen verenigd zijn. Doel is het gemeentebestuur een gemeenschappelijk advies te geven bij de
uitvoering van beleid op het gebied van zorg, wonen en welzijn. De ouderenbonden zijn in dit platform
belangrijke deelnemers om niet te zeggen kartrekkers.
Informatie
Anderzijds willen wij ook informatie vanuit de gemeente aan onze leden kunnen doorgeven en zodoende
zijn er in het afgelopen jaar in de wijken informatiemarkten gehouden. Daar was de gemeente aanwezig,
die men kon aanspreken alsook vertegenwoordigers van wijkcentra. Het verstrekken van informatie en
voorlichting aan senioren is hoogst noodzakelijk en wordt ook op andere gebieden nog uitgebouwd. Wij
hebben daarbij onze vrijwillige cliëntondersteuners. Met de invoering van de WMO in 2015 en de
veranderingen in de thuiszorg zijn er door KBO Haarlem cliëntondersteuners geschoold. Zij kunnen vragen
m.b.t. de WMO beantwoorden en zijn beschikbaar om leden te ondersteunen bij het voeren van
“keukentafelgesprekken”. Ook in 2019 waren zij nog steeds erg hard nodig.
Communicatie & PR
Deze werkgroep kwam in 2019 regelmatig bijeen. Er werd daarnaast tweemaal uitvoerig overleg gepleegd
met het Dagelijks Bestuur van KBO Haarlem. Onze communicatiemiddelen bestaan uit het contactblad
AANDACHT, de Website en de Digitale nieuwsbrief. Deze werden zo breed mogelijk ingezet. Op de website
is een scala aan informatie te vinden over onze activiteiten en die van aanverwante organisaties. Van de

AANDACHT werden 10 nummers uitgegeven. De WEBSITE werd in 2019 per maand gemiddeld 280 x
bezocht. Het totale aantal bezoekers per jaar was hiermee ruim 3400. We verzonden in 2019 tien DIGITALE
NIEUWSBRIEVEN naar zo’n 780 abonnees. De intentie is de digitale middelen intensiever en creatiever in te
zetten teneinde voor onze leden aantrekkelijk te blijven.
De werkgroep heeft graag versterking van mensen met een goed gevoel voor communicatie & PR.
Commissie Welzijn met het “Praat/luistercafé.”
Als onderdeel van deze commissie hebben wij al vanaf 2 november 2014 een Praat/luistercafé . Dit om het
Welzijn van onze KBO/PCOB-leden mede te bevorderen. Elke eerste zondagmiddag van de maand is er zo’n
bijeenkomst van 14-16 uur waar mensen elkaar in een ontspannen sfeer ontmoeten, en er daarom ook
graag naar toe komen. Nu bij restaurant Vooges Centraal aan de achterkant van NS station Haarlem. Van de
circa 30 bezoekers per keer wordt een eigen bijdrage gevraagd van € 2,00 per keer. De gespreksleiding is in
handen van Marianne Mathijssen.
Een en ander wordt door de commissie uitgewerkt. Na een korte inleiding over het gekozen thema en
onder het genot van een drankje en een hapje komen thema’s aan de orde als: Troost, Vriendschap,
Herinneringen, Van Geloof naar geloven, Liefde. Maar ook praktische onderwerpen als WMO en
Zorgwetten, Sociaal wijkteam en een muzikale middag.
Het napraten met elkaar is een belangrijk gegeven.
Wat deed de KBO in 2019 verder nog voor u?
Dankzij de inzet van ruim 100 vrijwilligers boden wij onze leden ACTIVITEITEN als:
 ontmoetingsdagen in voor- en najaar;
 de kerstvieringen hier of de kerstdagen samen elders gevierd in een hotel.
 de internationale dag van de ouderen in oktober
 een bijeenkomst voor nieuwe leden
 elke woensdag wandelen in de duinen, in de zomermaanden fietsen
 klaverjassen en bridgen;
 dagtochten met de bus
 in de zomer een meerdaagse vakantiereis, in de winter is dat een kerstreis
 computerhulp en hulp bij het invullen van belastingformulieren
Heeft u een idee dat u hierboven nog niet bent tegengekomen? Laat het ons weten en dan kijken we of we
het samen kunnen realiseren.
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