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                Jaarverslag 2015  KBO Velden  

1. Algemeen. 
In dit jaarverslag kijken we terug op het afgelopen verenigingsjaar.  We  hebben op 31 
december een  goed KBO jaar afgesloten. Een jaar waarin hard is gewerkt door vrijwilligers 
en bestuur om de zaken  draaiende te houden. Het jaar waarin we onze intrek namen in BMV  
“De Vilgaard”. Dat was wennen voor iedereen en zeker in het begin waren er nog een aantal 
op te lossen knelpunten. Inmiddels zijn we al aardig gewend op onze nieuwe plek en boven 
alle verwachtingen in weten onze leden “De Vilgaard” goed te bereiken. 
In 2015 kreeg de KBO er weer een nieuwe taak bij vanaf 1 april; namelijk het regelen van de 
Open Inloop dag  in de Rozenhof op de donderdag. Deze dag wordt verzorgd door diverse 
gastvrouwen. Zij bieden de bezoekers koffie aan, en er kan een spelletje worden gedaan. 
Rond 12.00 uur wordt er een warme maaltijd genuttigd en na de middag is er dan nog het 
zitdansen.   
 
2. Bestuur en overlegvormen. 
Het bestuur ( de samenstelling hiervan vindt U in het Jaarprogramma)  heeft maandelijks 
vergaderd. Programma afstemming en actuele zaken kregen de meeste aandacht. Ook 
werden door diverse bestuursleden de regionale en de provinciale vergaderingen van de KBO 
bezocht. 1x per jaar vindt er overleg plaats met de KBO afdelingen van Arcen en Lomm. 
Verder zijn afgevaardigden van het bestuur betrokken bij:  BMV de Vilgaard,   de 
Seniorenraad en bij de inrichting van  het Huis van de Wijk. 
 
3. Leden. 
Onze vereniging telt op 31 december 2015  456 leden. Ons ledenaantal is ten opzichte van  
2014 licht gestegen ondanks het feit dat we dit jaar afscheid namen van  22 personen:  9 ten 
gevolge van overlijden en  13  door opzegging. Dankzij de inspanningen van onze actieve 
ledenwervers mochten we dit jaar  25  nieuwe leden begroeten. 
Binnen ons ledenaantal tellen we 258 vrouwen en 198 mannen. Ons oudste lid is een 
mevrouw van 96 jaar en ons jongste lid is een  mevrouw van  58 jaar.  
 
4. Vrijwilligers. 
Wij zijn trots op onze  65 vrijwilligers die steeds klaar staan om de diverse werkzaamheden 
uit te voeren. Wij denken hierbij aan het bezorgen van de Nestor, de eettafel en de Open 
Inloop donderdag  in de Rozenhof,   het regelen en het begeleiden van de diverse KBO 
activiteiten en  het optreden als contactpersoon voor  deze activiteiten.  Zonder de hulp van 
deze betrokken vrijwilligers zou het onmogelijk zijn om de  activiteiten goed te kunnen 
uitvoeren. Onze hartelijke dank! 
 
5.  Financiële positie. 
Het afgelopen jaar werd er veel aandacht besteed aan kostenbeheersing.  In detail zal de 
penningmeester hierop ingaan tijdens de Algemene Ledenvergadering. 
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In 2015 hebben we van de Gemeente Venlo een waarderingssubsidie ontvangen van Euro 
1000,00.  Verder moeten we  het  hebben van de contributie die onze leden betalen en deze 
bedroeg in 2015  Euro  21,00. Een  gedeelte  hiervan gaat naar KBO Limburg en naar de Unie 
KBO ten behoeve van de algemene belangenbehartiging en voor het Nestor Magazine. 
Helaas noopt onze financiële positie ons om tot een contributieverhoging te moeten 
overgaan in het jaar 2016. De Algemene Ledenvergadering heeft deze verhoging reeds 
goedgekeurd in maart 2015 en het contributiebedrag wordt m.i.v. januari 2016 Euro 24,00  
 
6.  Jaarprogramma  2015  met diverse activiteiten. 

− De wekelijkse activiteiten o.a. het biljarten, kaarten, volksdansen, line-dance, 
gymnastiek, zitdansen, kienen, koersballen, jeu de boules, fietsen, de Eettafel en de 
Open inloop donderdag in de Rozenhof  werden  goed bezocht. 

− 07 januari:           Nieuwjaarsbijeenkomst in “de Kiësstolp”. 
− 07 februari:  Start bijeenkomst schrijfgroepje;  te weinig animo hiervoor. 
− 03 maart:             Algemene Ledenvergadering bij Café Bouten. 
− 31 maart:          Deelname van de KBO aan de Vastenactie van de basisschool. 
− 19 mei:              Voorjaarsreis naar Rotterdam. 
− 20 mei:              KBO besturendag excursie  naar bruinkoolgroeven in  Bedburg. 
− 26 mei:               Inloopmiddag Rabobank over veilig bankzaken doen. 
− 02 juni:                25 KBO leden actief bij Wandelvierdaagse op 2-3-4-5 juni. 
− 04 juni:                Kermis dansmatinee. 
− 01 september:   KBO- Jaarlijkse fietsmiddag. 
− 14 september:   KBO bestuur bezoekt kasteelruïne de Keverberg in Kessel. 
− 15 september:   Najaarsreis naar de Linge en de Ooipolder. 
− 02 oktober:        Officiële opening BMV “de Vilgaard”. 
− 06 oktober:         Bezoek aan Brandweer Limburg Noord in Lomm. 
− 20 oktober:        Inloopmiddag Verkeersquiz door Veilig Verkeer Nederland. 
− 28 november:    ‘Sintendris’ dansmatinee. 
− 15 december:    Jaarlijkse Kerstviering. 
− De belastinginvullers en de V.O.A.'s volgden in Roermond diverse bijscholingsdagen.  

 
7. Vrijwillige Ouderenadviseurs en Belastinginvullers 
Maak gebruik van onze belastinginvullers en Vrijwillig Ouderenadviseurs. Jaarlijks worden ze 
bijgeschoold en daardoor zijn ze op de hoogte van de veranderingen in de regelgeving. Dit 
jaar  hebben weer een groot aantal KBO leden gebruik gemaakt van deze service. 
 
8. Nieuwsbrief, jaarprogramma en website. 
De Nieuwsbrief, die inmiddels al 8 jaar bestaat, viel in 2015  10 keer  op Uw deurmat. De 
redactie  staat open voor suggesties. In het Jaarprogramma 2016  vindt U alle 
bijzonderheden omtrent de lopende  KBO activiteiten en contactpersonen. 
Onze website www.kbo.velden.nl wordt regelmatig bezocht. Het verbeteren van de website 
blijft een aandachtspunt. Inmiddels hebben we een KBO lid bereid gevonden om als 
webmaster te fungeren. Daar zijn we blij mee! 
 
Tenslotte. 
De activiteiten zijn  goed in de smaak gevallen. Er was  een goede opkomst. Wij hopen dit in 
2016 te kunnen voortzetten en rekenen op vele ideeën vanuit de leden. Laat je horen! 

                                    Actief meedoen, samen sterk! 

M.J. Peters. 

http://www.kbo.velden.nl/�

