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VOORWOORD 

“Never waste a good crisis”, vrij vertaald: van elke crisis kun je leren. Met deze uitspraak van Winston 

Churchill in het achterhoofd kijken wij terug op 2021. Een jaar dat, als je alles bij elkaar optelt, een 

crisisjaar genoemd mag worden. De overheid reed scheve schaatsen bij de toeslagenaffaire en de 

afwikkeling van de aardbevingsschade in Groningen. De extreem lange kabinetsformatie legde de onmacht 

van de politiek bloot. Maatregelen om de coronacrisis te bezweren ontmoetten steeds meer weerstand. Het 

vertrouwen in de overheid bereikte een dieptepunt.  

Economisch ging het al niet veel beter. Huizen werden onbetaalbaar. De begrotingstekorten namen toe, 

evenals de inflatie. Het leven werd als maar duurder. Dat raakte vooral de ouderen van wie de AOW en de 

pensioenen niet naar verhouding werden aangepast. 

Intussen zijn we allemaal weer een jaartje ouder geworden. De vergrijzing komt dichterbij. De politiek 

belooft de vergrijzing te verzilveren maar ziet die eerder als een onbetaalbare kostenpost. Onbetaald 

vrijwilligerswerk en onbetaalde mantelzorg worden niet gezien als een economische factor. Als het om 

betaalde arbeid zou gaan, dan hadden de vakbonden al vaak opgeroepen tot staking.  

Maar zijn er dan geen vakbonden voor senioren? Toch wel! Dat zijn de ouderenbonden, waaronder KBO-

PCOB die de grootste is. Het is in tijden van crisis meer dan ooit noodzakelijk om samen krachtig op te 

trekken, niet alleen in “Den Haag”, maar juist ook plaatselijk. Want gemeenten krijgen er in het sociale en 

het ruimtelijke domein, steeds meer taken bij en zijn wettelijk verplicht de inwoners – ook de oudere 

inwoners! – te laten participeren in de beleidsvorming en de uitvoering. Zoals u in dit jaarverslag kunt lezen 

grijpen wij, als dé plaatselijke belangenbehartiger van de senioren, de kansen aan om van dat recht gebruik 

te maken. Met onze jubileumviering op 2 november hebben wij het thema wonen-zorg-welzijn-mobiliteit 

stevig op de kaart gezet.  

De KBO wordt steeds vaker betrokken bij beleidsontwikkeling, projecten en uitvoering. De gemeente ziet 

ons als ervaringsdeskundigen als het om ouderenbeleid gaat en betrekt ons daar bij. En zo hoort het ook: 

niet praten over, en beslissen voor ouderen, maar praten en beslissen mét ouderen.  

Collectieve belangenbehartiging is maar één van onze kerntaken. KBO IJsselstein, Lopik e.o. behartigt ook 

het individuele belang. Dat doen bijvoorbeeld onze HUBA’s, die zo’n 300 mensen hebben geholpen bij het 

invullen van de belastingpapieren. En onze OA’s, de Ouderen Adviseurs, die senioren bijstaan bij het vinden 

van de juiste instantie voor het bieden van zorg en maatschappelijke ondersteuning. En verder bepleitten 

wij de aanstelling – bij de gemeente, de woningbouwcorporatie of de makelaardij – van een verhuiscoach: 

iemand die senioren adviseert en begeleidt die hun grote woning willen vrij maken voor starters en gezinnen 

door te verhuizen naar een kleiner appartement. Maar wel dicht bij de noodzakelijke zorg-, welzijns- en 

mobiliteitsvoorzieningen.  

Zoals u in dit verslag ook kunt lezen hebben wij in 2021, ondanks de heersende coronacrisis, toch nog veel 

van onze activiteiten kunnen organiseren. Het jaarlijkse vakantiereisje kon dit jaar wel doorgaan, evenals 

een deel van de spellenmiddagen, de muziekochtenden en andere bijeenkomsten. De maandelijkse 

vrijdagmiddagborrel is een succes gebleken. We leverden een bijdrage aan het Zomerfestijn+. En we 

bezorgden hier en daar kleine attenties. Dat alles, om mensen met elkaar in contact te brengen. Dé remedie 

tegen eenzaamheid en isolement.  
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Vooral voor onze belangenbehartiging is het van belang dat wij een krachtige, dynamische vereniging zijn en 

blijven. Weliswaar werden 45 nieuwe leden verwelkomd, maar per saldo daalde het ledental licht. Wij zetten 

er op in, met onze collectieve belangenbehartiging en met nieuw activiteiten, meer jongere senioren voor 

ons te winnen.  

De belangrijkste les die wij uit de crisistijd trekken: omzien naar elkaar, én je stem verheffen: dat doen we 

met elkaar en voor elkaar! 

Het bestuur van de KBO afdeling IJsselstein, Lopik e.o., 

Mr K.A.M. (Kees) Duijvelaar, voorzitter 
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1. Bestuur en bestuurszaken 

1.1 Samenstelling van het bestuur in 2021 

Naam Functie per 31 
december

Benoemd in 
het bestuur

Aftredend en 
herkiesbaar

Aftredend en 
statutair niet 

herkiesbaar

Kees Duijvelaar Voorzitter 08-05-2018 Voorjaar 2022 Voorjaar 2026 

Marie Schras Secretaris 10-05-2016 
Hernoemd 
13-10-2020 

Voorjaar 2020 Voorjaar 2024 

Joop van Ewijk Penningmeester 08-05-2018 Voorjaar 2022 Voorjaar 2026 

Mary Jutte Algemeen lid 21-05-2019 Voorjaar 2023 Voorjaar 2027 

Els Hartog Algemeen lid 13-10-2020 Voorjaar 2024 Voorjaar 2028 

Ondersteuning 
bestuur 

Ans Hazelager Notulist vanaf 
27-07-2017 

n.v.t. n.v.t. 

Tineke van Merm- 

van den Hoven 

Adviseur bestuur 

vanaf 08-05-2018; 
Secretaris tot  
01-05-2019 
Communicatie/PR/ 
Webredacteur/ 

Facebookbeheerder 

n.v.t. n.v.t. 

Theo Schras Ledenadministratie 
vanaf 03-08-2017 
31-12-2021 heeft 
Theo deze functie 
neergelegd 

Marie Schras heeft 
deze per 01-01-2022 
overgenomen. 

n.v.t. n.v.t. 

Alle bestuursleden worden gekozen voor de tijd van vier jaar en zijn na afloop van deze periode 

nog eenmaal benoembaar voor een periode van vier jaar (art. 7 statuten). 

Het bestuur vergaderde in het verenigingsjaar 10 maal, zowel digitaal als fysiek. 

Een groot deel van de tijd werd besteed aan dagelijkse gang zaken, Coronamaatregelen met alle 

gevolgen van dien en natuurlijk de voorbereidingen van de Jubileumviering.  

1.2 Algemene Ledenvergadering 

In verband met de Coronamaatregelen moest de voorjaarsvergadering van 25 mei 2021 worden 

uitgesteld. Besloten werd de voorjaars- en najaars alv samen te voegen. De datum die daarvoor 

werd vastgesteld was 19 oktober 2021. De vergaderingen werden gehouden in de Oase. 

Aanwezig: 4 bestuursleden, 31 leden. Afwezig met bericht van verhindering: 9. 

De voorzitter Kees Duijvelaar en de secretaris Marie Schras, konden wegens verplichtingen elders 

niet aanwezig zijn bij deze ledenvergadering.  

Tineke van Merm trad op als interim voorzitter en heeft de vergadering in goede banen geleid. 
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1.3 Ontwikkeling ledenaantal 

Leden Totaal 

Aantal leden per 31 december 2020 756 

Lidmaatschap opgezegd 21 

Verhuizing 8 

Overlijden 31 

Onbekend 9 

69 -69 

687 

Nieuwe leden in 2020 45 

Aantal leden per 31 december 2021 732 

Mannen 35%, Vrouwen 65% 

1.4 Leeftijdsopbouw per 31 december 2021 

Leeftijdscategorie Aantal 31-12-2021 Aantal 31-12-2020 

50 tot en met 59 jaar 12 13 

60 tot en met 69 jaar 62 60 

70 tot en met 79 jaar 280 305 

80 tot en met 89 jaar 333 323 

90+ 45 55 

Totaal 732 756 

De ledenadministratie wordt volledig en uitsluitend uitgevoerd met behulp van het landelijke KBO-

ledensysteem. Een groot goed daarbij is de waarborging van de privacy van de leden. In dit 

systeem worden ook de rayons voor de bezorging van het KBO-PCOB Magazine aangemaakt en 

kunnen de e-mailadressen van de leden worden vermeld. 

Het systeem biedt meer mogelijkheden, waaronder ook de contributie-inning. Ook kunnen 

deelnemers aan activiteiten op eenvoudige wijze worden ingevoerd en zijn er overzichten van alle 

commissies en werkgroepen. 

Het aantal leden waarvan bekend is dat zij een e-mailadres hebben is gestegen van 47% naar 

51%. Bijna alle nieuwe leden geven een e-mailadres door. 

Veel leden raken al aardig gewend aan de mogelijkheid tot digitaal inschrijven van een activiteit en 

maken daar zeker gebruik van. Deze mogelijkheid wordt als extra service aan de leden 

aangeboden. 

1.5 Servicelijn 

De servicelijn 06-81 12 89 01 voorziet in een behoefte. De meeste vragen betreffen de 

rijbewijskeuring. Bij problemen wordt een luisterend oor geboden en zo nodig doorverwezen naar 

onze OA's. 

1.6 KBO Provincie Utrecht 

Het afdelingenoverleg van de Provincie Utrecht heeft iedere maand vergaderd, met uitzondering 

van april en juli. De meeste vergaderingen zijn via MS-Teams gegaan.  

Momenteel zijn zij bezig om een platform op te zetten. 
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1.7 Website KBO Provincie Utrecht - afdelingen 

In december heeft de KBO Provincie Utrecht haar nieuwe website gelanceerd. 

De afdeling IJsselstein, heeft hier ook aan meegewerkt, zowel technisch als functioneel. 

Marie Schras en Tineke van Merm hebben er hard aan gewerkt om hier een mooi resultaat neer te 

zetten. 

U kunt de website bekijken via: https://www.kboprovincieutrecht.nl/afdelingen/ijsselstein/  

1.8 Samenwerking met andere afdelingen 

De samenwerking met zusterafdelingen binnen de KBO is uitstekend. Men weet elkaar te vinden. 

Afdelingsnieuwsbrieven worden uitgewisseld en men kan meedoen met activiteiten. 

1.9 Participatie in of contacten met andere organisaties 

De KBO heeft regelmatig overleg en contact met: Netwerk Vrijwilligers in de Zorg, Pulse, 

Steunpunt Mantelzorg, Platvorm Samenleving IJsselstein. 

https://www.kboprovincieutrecht.nl/afdelingen/ijsselstein/
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2. Jubileumviering 30 jaar KBO IJsselstein, Lopik e.o. 

Voor senioren van Vandaag en Morgen, 2 november 2021 

Het thema van het congres was: Wonen, Zorg, Welzijn, 

Mobiliteit en Veiligheid. 

Na de opening werd er, op een door Tineke van Merm 

gemaakt filmpje, teruggekeken in de tijd. 

Een herkenbaar en ontzettend document om te bewaren. 

Vooruitgekeken werd er ook, ook plannen van de 

Denktank voor de komende periode werden toegelicht. 

Door een vertegenwoordiger van de KBO-PCOB werd een 

toelichting gegeven op de werkzaamheden landelijk voor 

senioren van vandaag en morgen. 

Daarna werd er in een panel gesproken over 

Ouderenhuisvesting een van de meest urgente vraagstukken op dit moment: hoe gaan we dat 

oplossen, hoe maken we woondromen waar. Reacties uit de zaal waren spontaan en eerlijk. 

Na de pauze met natuurlijk een drankje en een 

hapje was het tijd voor de speelfilm: "Et si on vivait 

tous ensemble" een komische kijk op samenleven. 

We kunnen terugzien op een goed bezochte en zeer 

geslaagde dag. 

2.1 Vrijwilliger van het jaar 

Tijdens het jubileumcongres van 2 november 2021 ontvingen de HUBA's uit handen van de 

voorzitter Kees Duijvelaar, de "Vrijwilliger van het jaar" bokaal. Onze HUBA's zetten zich elk jaar 

weer in om de belastingaangiften van onze leden te verzorgen. Ook in de moeilijke coronaperiode 

hebben ze kans gezien om alle aanvragen tijdig te verwerken. Reden te meer om deze personen 

eens goed in het zonnetje te zetten. Meer dan verdiend! 

v.l.n.r. Piet Tammer, Heilke Jacobs, Henry Vlasveld, Dick Althof, Ed de Vries en Theo te Braake. 

Niet op de foto Peter van der Peet.  
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Impressie van het Jubileumcongres 

De hele fotoreportage en de film 30 jaar KBO kunt u terug zien op onze website: 

https://www.kboprovincieutrecht.nl/afdelingen/ijsselstein/terugblikken/30-jaar-kbo/ 

Film: Tineke van Merm; Foto's: Hans Albers, uwvideoreportage.nl 

https://www.kboprovincieutrecht.nl/afdelingen/ijsselstein/terugblikken/30-jaar-kbo/
https://uwvideoreportage.nl/
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3. Belangenbehartiging 

In het kader van belangenbehartiging werd er, door het 

bestuur, ingesproken in de commissievergaderingen van de 

gemeente met name Samenleving en Ruimte naar 

aanleiding van de propositie "Petitie Senioren: Wonen, 

Zorg en Welzijn". 

Foto: Lysette Verwegen 

Voor RTV Utrecht werd meegewerkt aan een nieuwsitem 

met name gericht op wonen. 

In het kader van Zorg en Welzijn hebben leden van het 

bestuur een bijdrage geleverd aan het tot stand komen van 

Gemeentelijke beleidsnotities onder andere "IJsselstein 

Gezond en Vitaal" en het "Plaatselijk Preventie akkoord". 

3.1 Commissies en werkgroepen 

Activiteitencommissie (AC) 

De Activiteitencommissie bestaat uit 

 Sonja en Piet Tammer 

 Tanja Goezinne 

 Gerard en Annie Peek 

 Christine Picavet 

De commissie organiseert de maandelijkse spellenmiddagen op de eerste dinsdag van de maand en 

4x per jaar een bingomiddag. 

In verband met de coronamaatregelen hebben de spellenmiddagen regelmatig geen doorgang 

kunnen vinden. Dit jaar is er slechts 4x een middagbijeenkomst geweest. 

De bingomiddagen zijn in verband met de regelgeving helaas allemaal komen te vervallen. 

Christina Picavet heeft in september de activiteitencommissie verlaten. 

Commissie Digitalisering  

De commissie bestaat uit 

 Bert Collewijn 

Men kan Bert benaderen bij computerproblemen. Hij is iPadcoach van de KBO. 

Er zijn in het afgelopen jaar geen cursussen georganiseerd. 

Denktank Nieuwe Activiteiten 

De Denktank bestaat uit: 

 Mary Jutte (coördinatie) 

 Corrie Bijl 

 Ans Hazelager 

 Els Hartog 

 Elly Koelink 

 Tineke van Merm 

Veel plannen voor uitjes moesten vanwege corona worden uitgesteld.  
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Wat ging er wel door: 

 Vrijdagmiddagborrel in het theatercafé van het Fulco op de tweede vrijdag van de maand. 

De eerste bijeenkomst was in juli. Vanaf augustus werd deze middag opgeluisterd met 

pianomuziek van Paul, bijgestaan door Wim op de gitaar. Na afloop was het mogelijk om met 

elkaar een hapje te eten. De belangstelling is zeer groot. 

 Koffieochtend op de laatste woensdag van de maand. 

Hier was helaas niet veel belangstelling voor, waar door er besloten is om deze in 2022 niet 

door te zetten. 

 Modeshow 

 De modeshow ging wel door. Op 18 november beleefden zo'n 25 dames een gezellige mode 

dag bij Van der Klooster in Boskoop. Voor 2022 is al weer een nieuwe datum gepland. 

 Workshop Creatief met groen/kerststukjes maken 

Dit was op 17 december 2021 in de Oase. De workshop was goed bezet en gezellig. 

Erwtensoepdagen met klaverjastoernooi 

De commissie bestaat uit: 

 Ad en Wil Versteeg 

Niet alleen corona, maar ook gezondheidsproblemen van Ad Versteeg en later zijn overlijden, zijn 

de oorzaak van het niet agenderen van de Erwtensoepdag. Of deze activiteit nog zal worden 

voortgezet is nog onderwerp van gesprek. 
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Muzikale Notenmix 

De “Muzikale Notenmix” werd ook in 2021 begeleid door  

Tineke van Merm.  

De hele voorjaarssessie moest worden afgeblazen. Onze docente 

Alice neemt ons deskundig en passievol mee door de muzikale 

wereld. De opkomst voor alle ochtenden was weer goed.  

De thema’s: 

30 augustus: Het “duizend-en-een nacht” verhaal van Sheherazade 

op muziek gezet door Rimsky Korsakov. 

11 oktober stond het “Requiem van Mozart” centraal. Leden van het 

COV koor IJsselstein luisterden mee in de opmaat naar de uitvoering 

van hun koor van dit Requiem op 5 november. Het plan is om vaker samen te werken. 

8 november: Saint-Saëns, de bekende Franse componist van onder andere "Het Carnaval der 

Dieren". Jammer dat onze laatste muziekochtend, die van 20 december niet door kon gaan. Die 

zou in het teken staan van "Kerstmuziek all over the world".  

Hulp bij belastingaangifte (HUBA) 

De commissie bestaat uit 

 Piet Tammer (coördinator) 

 Henry Vlasveld 

 Dick Althof 

 Heilke Jacobs 

 Peter van de Peet 

 Ed de Vries 

 Theo te Braake 

 

Onze belastinghulpen hebben ± 300 aangiften 2020 en enige tientallen acties ten aanzien van 

zorg- en/of huurtoeslagen uitgevoerd. Dat deden zij bij de mensen thuis.  

Versterking van de Huba-ploeg is nodig. 

Ouderenadviseurs (OA) 

De ouderenadviseurs zijn: 

 Henry Vlasveld (cöordinator) 

 Heilke Jacobs 

Onze ouderenadvieurs helpen waar maar kan en wanneer men daar behoefte aan heeft. Zij doen 

dit op discrete wijze. 

Ook zij hebben behoefte aan versterking. 

Lief en leed (LL) 

De commissie Lief en Leed bestaat uit: 

 Bep van Norde 

 Ko Peeters 

Taak: het verzorgen van een attentie of het sturen van een kaartje bij feestelijke maar ook 

verdrietige omstandigheden. 

Ook dit jaar werd een van onze leden 100 jaar. Wij hebben haar verrast met een mooie bos 

bloemen, vergezeld van onze felicitaties. 

Aan het einde van het kalenderjaar 2021 is besloten de coördinatie van Lief en Leed in handen te 

leggen van het secretariaat. 

Bep van Norde en Ko Peeters hartelijk dank voor jullie inzet! 
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Fietscommissie (FC) 

De fietscommissie bestaat uit: 

 Theo en Cobi te Braake 

 Ruud van Bentum 

Vanwege de coronamaatregelen is alleen de fietsmiddag 

van april komen te vervallen. Er is gefietst op de tweede 

donderdag van de maand. De opkomst lag tussen de 20 en 

22 deelnemers. 

Dit jaar zijn er geen dagtochten geweest. Voor 2022 wordt 

uitgegaan van 2 themadagen. 

Reiscommissie (RC) 

De reiscommissie bestaat uit: 

 Bep en Cok van Norde 

De vakantieweek kon wel doorgang vinden. De deelnemers 

hebben van 21 t/m 28 augustus genoten in hotel Millings Centrum in Millingen aan de Rijn. 

De fiets5daagse werd door de sportievelingen gehouden van 22 t/m 26 september. De standplaats 

was "Kruisselt" in de Lutte. 

Op de volgende pagina vindt u een compilatie van foto's van beide vakantiereizen. 
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Foto's: Bep van Norde 
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Eucharistievieringen 

In verband met de coronamaatregelen is de eucharistieviering in beperkte vorm doorgegaan. 

Filmmiddagen  

De filmmiddagen in samenwerking met de KBO in de bioscoop van het Fulcotheater konden alleen 

doorgaan in de periodes waarin het Fulcotheater geopend was. 

Adventviering 

De regelgeving rondom corona liet niet toe dat de adventviering gestalte kon krijgen. We mochten 

te weinig mensen ontvangen voor deze dienst en hebben daarom besloten ook deze activiteit niet 

door te laten gaan. 

Nieuwjaarsbijeenkomst 

Helaas heeft deze bijeenkomst in verband met de coronamaatregelen, niet door kunnen gaan. 

Zomerfestijn+ 

In 2021 vond het Zomerfestijn+ plaats van 26 juli t/m 20 augustus. 

De digitale inschrijving was niet zo succesvol als gehoopt. De animo om 

deel te nemen viel daardoor waarschijnlijk ook tegen. Het festijn wordt wel 

voortgezet in 2022. De aanmeldingsprocedure zal waarschijnlijk worden 

aangepast en ook wordt er weer overwogen een programmaboekje uit te 

brengen. Over nieuwe activiteiten wordt nagedacht. 
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4. Communicatie 

KBO-PCOB Magazine 

Het Magazine van KBO en PCOB verscheen ook dit jaar 10 maal. De verspreiding is een grote klus 

en werd tot en met einde van het jaar gecoördineerd door Theo Schras. Theo heeft te kennen 

gegeven hiermee te willen stoppen. Het secretariaat zal het overnemen. 

Er zijn bijna 700 adressen te gaan, verdeeld over 20 rayons. Het lukt nog 

steeds goed om dat met onze vrijwilligers te doen. Zij hebben dat weer 

voortreffelijk gedaan. 

Nieuwsbrief 

De nieuwsbrief verschijnt 10x per jaar en bevat beknopte aankondigingen 

van activiteiten, wie men kan benaderen om hulp en verslagen van 

activiteiten. Het streven is om dit in maximaal 4 pagina’s samen te vatten, 

uit oogpunt van kostenbesparing drukwerk.   

Leden met een e-mailadres ontvangen de Nieuwsbrief ook digitaal.  

Groene Gids  

In de Groene Gids hebben wij twee KBO-pagina’s.  

Website  

Zie: Website KBO Provincie Utrecht - afdelingen 

Facebook  

Sinds oktober 2015 heeft onze afdeling een vereniging Facebookpagina. Deze wordt beheerd door 

onze webredacteur Tineke van Merm. Belangrijke en interessante informatie kunnen op eenvoudige 

wijze worden gedeeld. Er kan extra aandacht worden gegeven aan een komende activiteit. De 

pagina is heel populair wordt zeer goed bezocht en kent vele volgers.  

Contacten met de pers  

Er is een uitstekend contact met correspondente Lysette Verwegen van het Zenderstreeknieuws. 

Wij stonden regelmatig in de krant, vooral ten tijde van onze jubileumviering op 2 november in het 

kader van ons 30-jarig bestaan. 

Lichtkrant 

De plaatsing van activiteiten op de lichtkrant van de gemeente IJsselstein valt goed op.  

Extra e-mails aan de leden 

Worden als een extra service ingezet bijvoorbeeld als reminder voor activiteiten. 

Acties 

Onze afdeling heeft in 2021 meegedaan met RaboClubsupport, met de Spaar je Club gezond van 

de Plusmarkt en met statiegeldacties bij de Jumbo en Albert Heijn. De totale opbrengst van deze 

acties bedraagt ± € 1.900,00. 
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Met Pasen hebben wij de bewoners van de verzorgingshuizen in IJsselstein 

en Lopik getrakteerd op paaseitjes. 

IJsselstein, 31 december 2021 

Marie Schras, secretaris 
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