Jaarverslag 2018

Voldoende inkomen voor ouderen

Integrale aandacht voor wonen en zorg

Een veilige gemeente
Digitalisering zonder uitsluiting

Aandacht voor zingeving

Voorwoord
Het jaar 2018 stond vooral in het teken van nadenken over samenwerking
met de PCOB, landelijk en in Overijssel. We hebben als bestuur van KBO
Overijssel en de PCOB-coördinatoren inspirerende bijeenkomsten gehouden
om na te denken over concrete samenwerking in Overijssel. We zijn er trots
op dat in Overijssel deze samenwerking goed verloopt en we in Overijssel
samen kunnen werken aan een sterke ouderenbond.
Ons belangrijkste uitgangspunt is goede ondersteuning voor afdelingen.
Vanuit de verschillende werkgroepen en commissies, die inmiddels bemenst
zijn door leden van de KBO en PCOB, is daar een actieve bijdrage aan
geleverd. Zo noemen we de ondersteuning van afdelingen bij digitale
activiteiten van afdelingen en cursussen voor bestuursleden. Een mooie
themadag van de commissie I&Z geeft weer aan dat zingeving een belangrijk
speerpunt is van onze vereniging. De werkgroep belangenbehartiging is al
begonnen om na te denken over invloed uitoefenen op de provinciale
statenverkiezingen. Tijdens de districtsvergaderingen was er ruimschoots
aandacht voor uitwisseling van al deze thema’s.
In 2018 zijn de banden met de provincie Overijssel aangehaald en we hopen
dat we daar in 2019 de vruchten van plukken.
Het bestuur is er trots op dat veel afdelingen fors ingezet hebben op
ledenwerving. Ook verdienen alle belastinginvullers weer een dikke pluim. Ze
hebben veel leden geholpen bij de belastingaangifte en de aanvraag van
diverse toeslagen. Vanuit het kantoor in Raalte is met veel enthousiasme en
in samenwerking met de projectgroep de coördinatie voor de
belastingservice gedaan.
In 2018 is er weer veel werk verricht door al onze vrijwilligers. We zijn een
actieve en enthousiaste vereniging die zich inzet voor al onze leden. Een
vereniging om trots op te zijn.
Herman Pieper
Voorzitter KBO Overijssel
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Bestuurssamenstelling KBO Overijssel
In april heeft de heer Brinker, voorzitter van het district Salland, zijn functie
neergelegd. Vanaf die tijd maakt hij geen deel meer uit van het bestuur. De
heer Groot Koerkamp is bereid gevonden het waarnemend voorzitterschap
voor het district Salland voorlopig weer op zich te nemen. Echter hij neemt
geen zitting in het bestuur KBO Overijssel. In de districtsvergadering in
oktober werd afscheid genomen van de heer Kemerink als voorzitter van het
district Twente. Hij was aftredend na twee termijnen en niet herkiesbaar. Hij
zit hierdoor ook niet meer in het bestuur KBO Overijssel. Van de heer
Kemerink is als bestuurslid van KBO Overijssel afscheid genomen in de ALV
van 27 november.
Bestuur per 31 december 2018
Naam
Functie
De heer H.J.M. Pieper
Voorzitter
Mevrouw T.A.J
Secretaris
Offenberg
De heer B.M.J. Eshuis
Penningmeester
De heer F.J.H. Kemerink Districtsvoorzitter
Twente, Commissie PR
De heer J.B. Lansink
District Twente
De heer W.A.M. Brinker
Mevrouw M.A.T.
Degens-Satink
De heer J.H. ScholteAlbers
*
**

Rooster van aftreden
november 2019*
november 2021**
november 2018*
Afgetreden november
2018**
november 2021**

Districtsvoorzitter
Salland
District Salland

Afgetreden april 2018

Commissie
Identiteit & Zingeving

november 2020**

November 2021*

einde 1e termijn
einde 2e termijn
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District Twente
Het bestuur bestaat in 2018 nog steeds uit twee leden. Het zoeken naar
uitbreiding ging onverminderd door. Omdat het lastig was bestuurders te
vinden, heeft het district samen met de voorzitter KBO Overijssel in oktober
enkele bestuurders van afdelingen binnen het district Twente van de KBO en
regio coördinatoren van de PCOB uitgenodigd voor een overleg hierover. Uit
dit overleg is het plan gekomen om samen met de PCOB een werkgroep te
formeren die als taak heeft een plan te maken voor een nieuwe overlegvorm.
In de districtsvergadering van 29 oktober is afscheid genomen van de heer
Kemerink als voorzitter van het district. Hij was aftredend na twee termijnen
en niet herkiesbaar. Daarmee heeft hij ook afscheid genomen van het bestuur
KBO Overijssel. De heer Kemerink blijft actief voor de KBO en PCOB als o.a.
voorlichter ouderen in veilige handen.
Helaas is het bestuur van KBO Albergen gestopt, omdat er geen nieuwe
bestuursleden gevonden konden worden. Het bestuur KBO Overijssel heeft
samen met het district en de afdeling gekeken naar oplossingen. Het kantoor
KBO Overijssel heeft eind dit jaar (tijdelijk) de administratie van de leden in
Albergen overgenomen, in de hoop dat er toch een nieuw bestuur gevormd
kan worden voor KBO Albergen. Dit blijft aandacht hebben van het
provinciale bestuur.
Bij de districtsvergaderingen waren ook de regiocoördinatoren van de PCOB
uit Overijssel aanwezig. Anderzijds namen bestuursleden van KBO Overijssel
deel aan de regiobijeenkomsten van de PCOB. In de districtsvergadering van
Twente zijn dit jaar dezelfde onderwerpen besproken als in het district
Salland. Dit is gezamenlijk afgestemd.
In de districtsvergadering van mei heeft de heer Kootstra, vanuit de
werkgroep digitalisering, een inleiding verzorgd over hun cursusaanbod en
presenteerde de heer Umbach de “Digi Bingo”. In oktober heeft de heer
Niessen, van de werkgroep Belangenbehartiging, het thema
“Belangenbehartiging in al haar facetten” op interactieve wijze
gepresenteerd.
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Zilveren spelden 2018
De heer A.J.M. Oosterwijk, KBO Haaksbergen
De heer J.R.H. Poot, KBO Overdinkel
Mevrouw G.G.M. Hoffman-Nijland, KBO Overdinkel
De heer B.L. Mensink, KBO Tubbergen
De heer H.J. Kroeze, KBO Albergen
De heer Morshuis, KBO Albergen
Mevrouw A. Leemhuis-Maasland, KBO Albergen
Jubilerende afdeling
60 jaar KBO Overdinkel
Activiteiten afdeling
Voor een overzicht van de afdelingsactiviteiten verwijzen we naar de website
op www.kbo-overijssel.nl , onder “afdelingen”.

Bestuurssamenstelling district Twente per 31 december 2018
Naam
Functie
Rooster van aftreden
De heer F.J.H. Kemerink voorzitter
november 2018**
De heer J.B. Lansink
lid
november 2021**
*
**

einde 1e termijn
einde 2e termijn
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District Salland
Het bestuur van het district Salland heeft in 2018 zes keer vergaderd. Hierin
zijn de twee districtsvergaderingen van 14 mei en 29 oktober voorbereid en
de positie van de afdelingen daarin. Ook is informatie uitgewisseld over KBO
Overijssel, de rechtspositie van de afdelingen, de samenwerking tussen KBO
en PCOB provinciaal, de Unie KBO en KBO-PCOB landelijk.
In de districtsvergaderingen kwamen de volgende zaken aan de orde:
mededelingen van het districtsbestuur, het bestuur van KBO Overijssel, de
samenwerking met de PCOB, de landelijke ontwikkelingen KBO-PCOB, de
rechtspositie van de afdelingen en de afdelingen zelf, onderlinge informatie
uitwisseling, bespreken van de jaarstukken die aan de orde komen in de ALV
van KBO Overijssel.
Bij de districtsvergaderingen waren ook de regiocoördinatoren van de PCOB
uit Overijssel aanwezig. Anderzijds namen bestuursleden van KBO Overijssel
deel aan de regiobijeenkomsten van de PCOB.
In de districtsvergadering van Salland zijn dit jaar dezelfde onderwerpen
besproken als in het district Twente. Dit is op elkaar afgestemd.
In de districtsvergadering van mei heeft de heer Kootstra, vanuit de
werkgroep digitalisering, een inleiding verzorgd over hun cursusaanbod en
presenteerde de heer Umbach de “Digi Bingo”. In oktober heeft de heer
Niessen, van de werkgroep Belangenbehartiging, het thema
“Belangenbehartiging in al haar facetten” op interactieve wijze
gepresenteerd.
In april heeft de heer Brinker, voorzitter van het district, zijn functie
neergelegd. De heer Groot Koerkamp is bereid gevonden het waarnemend
voorzitterschap voorlopig weer op zich te nemen. Tevens werd in de
districtsvergadering van 29 oktober afscheid genomen van mevrouw
Offenberg als secretaris van het district. Zij was aftredend na twee termijnen
en niet herkiesbaar. Mevrouw Degens, lid van het bestuur, heeft de functie
van secretaris op zich genomen. Mevrouw Siemerink, voorzitter afdeling
Zwolle, is voorgedragen en benoemd tot algemeen bestuurslid van het
district Salland.
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Zilveren speld 2018:
De heer Pieper, KBO Slagharen
Mevrouw J.M. Bosch, KBO Slagharen (Commissie I&Z)
Jubilerende afdeling:
50 jaar KBO Heeten
Activiteiten afdeling
Voor een overzicht van de afdelingsactiviteiten verwijzen we naar de website
op www.kbo-overijssel.nl , onder “afdelingen”.

Bestuurssamenstelling district Salland per 31 december 2018
Naam
Functie
Rooster van aftreden
De heer A.W.M. Groot Koerkamp
Interim November 2020 **
voorzitter
Mevrouw M.A.T. Degens-Satink
Secretaris November 2020 *
De heer G. Kootstra
De heer F. Kroes
Mevrouw J.A. Siemerink

Lid
Lid
Lid

November 2021 **
April
2020 *
November 2022 *

*
einde 1e termijn
* * einde 2e termijn
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Ledenaantallen afdelingen in Overijssel op alfabet
AFDELINGEN

2015

2016

2018

2017

Albergen

143

128

124

Almelo

731

688

537

Bentelo

129

109

109

Boerhaar/Wijhe

369

357

367

Borne

250

235

230

Dedemsvaart

194

196

197

Delden

371

378

363

Denekamp

126

118

106

Deventer

591

589

559

Enschede

518

505

479

Enter

389

375

349

Geesteren

154

147

173

Glanerbrug

81

70

72

Haaksbergen

1555

1540

1516

Heeten

461

489

475

Heino

421

450

438

Hengelo

1180

1120

1090

Hengevelde

206

214

210

Hoonhorst

167

163

158

Kampen

276

258

267

Lemelerveld

223

214

212

Lettele

130

127

127

Losser

206

196

153

Luttenberg

206

209

207

De Lutte

332

352

338

Mariënheem

116

123

151
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116
601
99
364
225
189
369
95
526
428
330
178
69
1496
465
441
1010
197
164
263
210
123
145
205
319
149

2019

W/V

77
573
93
368
238
184
360
93
516
387
315
189
72
1499
467
435
989
196
154
255
208
120
144
200
305
153

8

-39
-28
-6
4
13
-5
-9
-2
-10
-41
-15
11
3
3
2
-6
-21
-1
-10
-8
-2
-3
-1
-5
-14
4

AFDELINGEN

2015

2016

2017

2018

2019

W/V

Nieuw Heeten

126

118

120

Nijverdal

307

344

344

Oldenzaal/c

948

933

1051

Olst/Boskamp

356

355

364

Overdinkel

212

219

244

Ootmarsum

196

185

176

Raalte

1197

1235

1217

Reutum

92

51

52

Rijssen

191

185

188

Schalkhaar

190

186

193

Slagharen

288

288

275

Tubbergen

229

224

216

Vasse

117

114

124

Zwolle

945

948

936

Overijssel

78

0

14997

14735

0
14507

116
345
1049
355
244
177
1202
52
180
186
270
202
118
912
0
14184

112
342
1015
354
237
176
1173
88
184
176
260
184
108
915
0
13914

-4
-3
-34
-1
-7
-1
-29
36
4
-10
-10
-18
-10
-3
0
-270

Totaal

Peildatum is 1-1 v/h nieuwe jaar (dat is over het jaar ervoor in bovenstaande)
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Commissie Scholing & Vorming
De werkgroep digitalisering heeft een scholingbijeenkomst georganiseerd
voor afdelingen. Hierin is in de morgen de organisatie van KBO-PCOB en KBO
Overijssel besproken. In de middag is er ruimschoots gebruik gemaakt van het
aanbod van diverse digitale workshops. Vanuit kantoor is een opzet gemaakt
voor scholing van afdelingsbesturen door een cursus “train de trainer
effectief besturen” voor te bereiden voor januari 2019.
Commissie Identiteit & Zingeving KBO-PCOB Overijssel
De commissie bestaat uit zeven leden, van wie vijf KBO leden en
twee PCOB leden. Annie Bosch heeft afscheid genomen en voor haar
jarenlange inzet is haar een zilveren speld uitgereikt. Eind 2018 is Marjan van
der Bent toegetreden tot de commissie.
De commissie heeft zes keer vergaderd en de volgende activiteiten
georganiseerd:
• Voorbereiden en begeleiden van de themadag op 16 oktober, met als
thema: ‘Ouder worden - tussen kwetsbaarheid en kracht’. Het thema
werd ingeleid door de commissievoorzitter. Verder vond er een vijftal
workshops plaats, voor het merendeel geleid door de commissieleden.
• Binnen het kader van het project ‘Good goan’ – in samenwerking met het
KCWO – organiseren van de Kuierdag ‘Leven naar de natuur’, langs de
Dinkel in de omgeving van Beuningen en Denekamp. Het project betreft
een zoektocht naar betekenis en zin, waarbij de natuur en het landschap
bronnen van inspiratie zijn. Inmiddels zijn een viertal wandelingen
uitvoerig beschreven en beschikbaar voor de afdelingen.
• Verschillende keren is er van buiten een beroep gedaan op de commissie.
Enkele voorbeelden: de commissievoorzitter heeft in Emmeloord een
presentatie gehouden voor leden van KBO Lelystad, met als thema ‘Nu ik
ouder word’. Verder hebben Thea Wiegers en Jan Niessen in de Isala
klinieken deelgenomen aan een regiotafel vanuit het programma ‘Anders
oud 2030’ met als thema ‘Omgaan met levensvragen’. En ook werd er op
uitnodiging van de landelijke KBO-PCOB door Jan Niessen, die eveneens
zitting heeft in de werkgroep belangenbehartiging, deelgenomen aan de
klankbordbijeenkomst ‘Zingeving en belangenbehartiging’.
Jaarverslag 2018 KBO Overijssel
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•

•

•

Daarnaast is de commissie gevraagd de dialooggesprekken te begeleiden
tijdens de bijeenkomst ‘Doodgewoon’ in de Achterhoek. Dit ging vanwege
te weinig belangstelling echter niet door.
Enkele keren hebben we gesproken over de bijdrage van de commissie
aan de 55+ beurs in Zwolle die in maart 2019 zou plaatsvinden, maar
uiteindelijk is verschoven naar november 2019.
Voorbereiden en leiden van de eucharistieviering voorafgaand aan de
Algemene Ledenvergadering van de KBO Overijssel.

Samenstelling commissie Identiteit &Zingeving
De heer H.J.M. Antonissen (KBO)
Mevrouw Van der Bent (PCOB, vanaf december 2018)
Mevrouw J.M. Bosch (KBO, tot 14 juni 2018)
Mevrouw L. in ’t Veld (KBO)
De heer J.S.T. Jan Niessen (PCOB)
De heer H. Scholte- Albers (KBO, voorzitter)
De heer G.J.M. Schrijver (KBO)
Mevrouw T. Wiegers (KBO)
Commissie Public Relations
In 2018 zijn er zes nieuwsbrieven verstuurd naar de afdelingen. Er is een deel
dat voor de afdelingsbesturen is bedoeld en een deel dat bestemd is voor de
leden. De afdelingen kunnen deze punten dan middels hun plaatselijke
contacten of via de nieuwsbrief in het Magazine verspreiden. Vanuit kantoor
is vier keer een provinciaal katern verzorgd voor het landelijke ledenblad.
Het bijhouden van de provinciale website is ook dit jaar gestagneerd. Nog
steeds is het wachten op de nieuwe website van de landelijke KBO-PCOB.
Zodra deze is gelanceerd kan de provinciale website daarop worden
aangepast, zowel qua tekst als lay-out.
Voor PR doeleinden zijn PR middelen en is er promotiemateriaal aangereikt
aan de afdelingen. Een nieuwe banner en vlag zijn beschikbaar.
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Werkgroep Digitalisering KBO-PCOB
De werkgroep digitalisering bestaat uit leden van KBO en PCOB in Overijssel
en heeft in 2018 zeven keer vergaderd en de volgende activiteiten
uitgevoerd:
• organiseren van een informatie- en netwerkbijeenkomst op 5 april voor
afdelingsbesturen over de organisatie van KBO en PCOB en digitale
workshops waaraan ruim 50 deelnemers hebben deelgenomen;
• in kaart brengen wat afdelingen doen op het gebied van digitalisering.
Met afdelingen die nog geen digitale activiteit hebben in gesprek gaan en
gezamenlijk zoeken naar mogelijkheden;
• opzetten van een scholingsaanbod van workshops voor seizoen 20182019. In 2018 zijn de workshops Powerpoint en Excel gegeven aan ruim
30 deelnemers;
• ondersteunen van 5 afdelingen bij het opzetten van een tablet-cursus of
inloop;
• ontwikkelen van een Digi-Bingo en een presentatie, om op een creatieve
manier digitalisering onder de aandacht te brengen van leden;
• inventarisatie tabletcoaches en afstemming hierin zoeken met het
landelijke kantoor;
• informatie verstrekken aan afdelingen over mogelijke activiteiten op het
gebied van digitalisering;
• uitlenen van 5 IPads voor het geven van tabletcursussen.
Samenstelling werkgroep Digitalisering
De heer G. Kootstra (voorzitter) (KBO)
De heer F. Zengerink (tot juni 2018) (KBO)
De heer W.T. Umbach (KBO)
De heer B.H. Lokate (KBO)
De heer J.S.T. Niessen (PCOB)
De heer B.A.A. Besselink (vanaf augustus 2018) (KBO)
De heer Jansen (vanaf augustus 2018) (PCOB)
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Werkgroep Belangenbehartiging KBO-PCOB
De werkgroep belangenbehartiging bestaat uit leden van KBO en PCOB en
heeft zeven keer vergaderd. De werkgroep heeft verschillende activiteiten
ondernomen:
• informatie verstrekken over lokale belangenbehartiging in
districtsvergaderingen KBO en regiobijeenkomsten PCOB
• werken aan een ledenvoordeel op concrete producten en diensten in
Overijssel en inventariseren of samenwerking met stichting JOW (Jong
met Oud Welzijnsinitiatief) Zwolle zinvol is
• stimuleren lokale belangenbehartiging en afdelingen daarbij
ondersteunen
• deelname aan de regiotafel van Beter Oud
• deelname aan de regiotafel van de landelijke Raad voor ouderen
• meepraten op diverse bijeenkomsten over zorg voor ouderen
• plan maken voor digitale zorgcoaches i.s.m. ABN-AMRO en
bijscholingsbijeenkomsten organiseren.
• inventariseren welke activiteiten gedaan worden door Beter Oud en
samenwerking zoeken;
• informeren afdelingen over verzilveringslening
• stappenplan ledenwerving van jonge leden
• deelname aan het congres van het ministerie van VWS over ‘Pact tegen
eenzaamheid’ in Enschede
• deelname aan de landelijke bijeenkomst ‘Zingeving en
belangenbehartiging van KBO-PCOB
• promoten projecten KBO-PCOB: Oefen je vitaal, Senior veilig ziekenhuis,
Voorkom ouderenmishandeling, Veiligheid in en om het huis;
• voorbereiden politiek debat in februari 2019 ter voorbereiding van de
provinciale statenverkiezingen.

Jaarverslag 2018 KBO Overijssel

13

Samenstelling werkgroep Belangenbehartiging
De heer A.J.M. Oosterwijk (tot november 2018) (KBO)
De heer G. Kootstra (tot maart 2018) (KBO)
De heer T.A. Woertman (KBO)
De heer R. Hoemakers (KBO)
De heer J.S.T. Niessen (PCOB)
Ledenadministratie
Vanuit kantoor is regelmatig ondersteuning geboden bij de
ledenadministratie en de financiële administratie van afdelingen. Veelal was
dat telefonisch en per mail. Zo’n acht keer is in 2018 directe ondersteuning en
informatie gegeven op het kantoor.
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Vertegenwoordigers in externe organisaties
Unie KBO Ledenraad/ KBO-PCOB Ledenraad
De heer H.J.M. Pieper
Mevrouw T.A.J. Offenberg
Vervanger na overleg binnen bestuur aan te wijzen
Docenten/voorlichters
• Mw. A.M. Brongers
•

•

•
•
•
•
•

cursus ‘Wat een kunst’
gesprekleider ‘Blijf in contact
De heer W.T. Umbach
voorlichter ‘Veiligheid in en om het
huis’ en voorlichter Digitale zelfstandigheid en
iPad
Mw. M.S. Heshusius
docent ‘Vrijwillig Ouderenadviseur’
gespreksleider ‘Gezond genieten’
gespreksleider ‘Blijf in contact’
gespreksleider ‘Verhalen vertellen’
gespreksleider ‘Voltooid leven’
voorlichter ‘Ouderen in veilige handen’
gespreksleider ‘Omgaan met verlies’
Mw. G.E.B.I. Gijsberts
docent ’Vrijwillig Ouderenadviseur’
voorlichter ‘Ouderen in veilige handen’
De heer F.J.H. Kemerink
voorlichter ‘Ouderen in veilige
handen’
De heer J.H. Scholte-Albers gespreksleider ‘Omgaan met verlies’
Mw. J.M. Bosch-van Veen gespreksleider ‘Omgaan met verlies’
Mw. L . In ’t Veld
gespreksleider ‘Omgaan met verlies’
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Vrijwillig Ouderenadviseurs KBO-PCOB in Overijssel
De provinciale projectgroep VOA bestaat uit leden van KBO en PCOB.
Er zijn twee nieuwe docenten. In Ommen zijn nieuwe ouderenadviseurs
opgeleid. Helaas bleek in de loop van 2018 dat er weinig tot geen beroep op
hen gedaan werd? Eind 2018 is na overweging besloten om hiermee te
stoppen).
De projectgroep bezint zich op hoe ze het project ouderenadvisering wil
continueren en er wordt overwogen subsidie aan te vragen bij de provincie.
Belastinginvullers KBO-PCOB
De organisatie van de scholing van belastinginvullers en de coördinatie vindt
vanaf 2018 plaats vanuit het provinciale kantoor. Er is een jaarverslag
geschreven door de projectgroep.
De provinciale projectgroep bestaat uit de voorzitter van KBO Overijssel, de
provinciaal coördinator PCOB en de docenten, met ondersteuning van
Jolanda Haarman (medewerker kantoor KBO Overijssel).
De opleiding is verzorgd door de heren De Visser en Touwen. In totaal hebben
180 belastinginvullers ruim 6.800 leden geholpen met de belastingaangifte
In het najaar hebben 120 belastinginvullers meegedaan aan de
bijscholingscursus digitale veiligheid, die gegeven is in samenwerking met
ABN-AMRO. De voorbereiding van de scholing voor 2019 is in december weer
in gang gezet.
Rijbewijskeuringen
De service voor goedkope rijbewijskeuringen is blijven bestaan. Een lijst van
keuringsartsen is regelmatig gepubliceerd en staat op de website van KBO
Overijssel en de Unie KBO.
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Kantoor
Vanuit het kantoor zijn ondersteunende activiteiten verricht ten behoeve van
bestuur, districtsbesturen, commissies en afdelingen.
Personele bezetting
Per 31 december 2018 kende het bureau de volgende samenstelling:
• Beleidsmedewerker, mevrouw G.H. Vrielink, 8 uur per week.
• Secretaresse, mevrouw S.M. Eshuis, 22 uur per week.
• Administratief medewerker, mevrouw J. Haarman, 8 uur per week
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Exploitatierekening gecomprimeerd KBO Overijssel 2018
2017
Resultaat

2018
Resultaat

2018
Begroting

Ontvangsten
800
Contributie
805
Verspreide leden
810
Giften en donaties
820
Div. baten en lasten*
830
Rente
Totaal

198.165,62
398,00
100,00
500,00
2.702,91
201.866,53

193.726,52
426,00
0,00
66.618,53
2.162,08
262.933,13

195.338,00
660,00
100,00
500,00
2.350,00
198.948,00

Uitgaven
400
Personeelskosten
410
Afdracht Unie KBO
411
Afdr. Verspr. leden aan afd.
420
Kantoorkosten
440
Kosten afdelingen
450
Bestuurskosten
470
Kosten district Salland
480
Kosten district Twente
500
Com. PR (incl. website en beurs)
503
Werkgroep digitalisering
504
Samenwerking PCOB
506
Werkgroep belangenbehartiging
510
Kaderkosten
520
Commissie Scholing & Vorming
530
Commissie Identiteit & Zingeving
540
Ledenadministratie
580
Kosten Jaarvergadering
610
Huisvestingskosten
613
Commun. kosten (int/bel/pc)
621
Onvoorzien
Totaal uitgaven
Resultaat
Totaal

66.433,02
125.630,62
0,00
4.294,45
933,40
8.179,27
957,67
429,86
1.446,77
666,61
427,49
387,41
1.093,91
0,00
2.767,30
0,00
3.827,19
3.479,36
1.437,43
0,00
222.391,76
-20.525,23
201.866,53

72.851,82
126.493,98
0,00
5.585,22
980,55
7.208,40
623,53
445,55
7,54
692,91
660,15
547,06
843,94
712,50
2.340,75
0,00
3.374,55
5.273,11
0,00
0,00
228.641,56
34.291,57
262.933,13

65.300,00
123.838,00
120,00
6.550,00
1.150,00
6.900,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
500,00
500,00
1.000,00
750,00
1.500,00
2.500,00
100,00
3.000,00
3.750,00
0,00
1.000,00
221.458,00
-22.510,00
198.948,00

*820
Diverse baten en lasten: bijdrage van de Stichting Vrienden (€ 62.552,00), loonkosten voor
Huba (€ 2.275,00) en doorberekende kosten aan PCOB (€ 1.791,53)
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Boekjaar 2018
Beginbalans
Activa
110 Rabobank betaalrek.
Rabobank
111
bedr.spaarrek.
112 Rabobank ledencerct.
115 Rabobank DoelRes.
130 Nog te ont./voor

38.467,90 121 Rek. Courant VOA
138.359,17 140 Nog te bet./voor
694,08
Res. Vorig boekjaar

7.234,56
58.428,41
-20.525,23

Totaal

215.155,61 Totaal

215.155,61

3.196,82 60

Algemene reserve

34.437,64 120 Rek. Cour. HUBA

154.632,17
15.385,70

Eindbalans
Activa
110 Rabobank betaalrek.
Rabobank
111
bedr.spaarrek.
112 Rabobank ledencert.
115 Rabo DoelRes.
130 Nog te ontv./voor
Totaal

64.835,72 60

Algemene reserve

51.358,96 120 Rek. Cour. HUBA
33.638,10 121 Rek. Courant VOA
38.515,97 140 Nog te bet./voor
Res. lopend
2.790,74
boekjaar
191.139,49 Totaal

129.277,14
10.877,49
5.220,05
11.473,24
34.291,57
191.139,49

Algemene reserve na aftrek van het resultaat over 2018 bedraagt
€ 129.277,14 + € 34.291,57= €163.568,71
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Kasverklaring 2018
Ingevolge het bepaalde in artikel 15, lid 1 en 2 van de Statuten van de
Katholieke Bond van Ouderen in de Provincie Overijssel is door ons de door
de penningmeester opgemaakte rekening en verantwoording over het jaar
2018 onderzocht.
Naar aanleiding van ons onderzoek zijn in de jaarrekening 2018 en de
toelichting daarop de volgende wijzigingen aangebracht en zijn door ons de
volgende opmerkingen gemaakt:
• In de toelichting bij boekingscode 410 zijn thans de correcte
ledenaantallen opgenomen;
• In de toelichting is boekingscode 144 gewijzigd in 411 ‘afdracht
verspreide leden’;
• In de begroting voor 2020 zullen de bij boekingscode 400 genoemde
‘personeelskosten’ hoger begroot moeten worden. De werkelijke
kosten zijn in 2018 hoger dan begroot. Dat geldt ook voor de begrote
personeelskosten in 2019;
• Datzelfde geldt voor de bij boekingscode 450 genoemde
‘bestuurskosten’. Deze kosten zullen ook hoger moeten worden
geraamd gezien de ontwikkelingen in de organisatie. Het betreft hier
voornamelijk hogere reiskosten van het bestuur;
• De VOA projectgroep wordt gevraagd in te stemmen met het bedrag
zoals dat is verantwoord in de Balans 2018 bij boekingscode 121.
Ons onderzoek geeft verder geen aanleiding tot het maken van opmerkingen.
Wij stellen u voor het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde
financieel beheer.

KBO Hengevelde
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KBO Overijssel
Passage 2
8102 EW Raalte
Tel:
0572 – 361177
E-mail: info@kbo-overijssel.nl
Website : www.kbo-overijssel.nl
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