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 Bijlage 2 
  

Jaarverslag 2021 van KBO Lelystad 

1. leden  

01-01-2021 416 leden 
Opzegging 15 leden 

Verhuizing / Gastleden   6 leden 

31-12-2021 390 leden 
Overleden        16 leden 

Nieuwe leden         11 leden 
 
Algemeen 
Het 2021 was net zo vervelend als het jaar 2020 en de activiteiten zijn grotendeels vervallen. Slechts een paar 
activiteiten vonden plaats: De busreis naar Texel, de uitgestelde algemene ledenvergadering, de 
ontmoetingsdag en de vrijwilligersmiddag. De Soosmiddagen hebben we ook een paar maandagmiddagen 
kunnen houden; nu niet meer in de Uiterton maar definitief in de Petruskerk. 
 
Onze vrijwilligers van Lief en Leed en de Magazine bezorgers hebben zoveel mogelijk toch de contacten 
proberen te onderhouden en gezorgd dat ons maandblad bezorgd werd. Eind 2021 werd weer een ‘lockdown’ 
afgekondigd en weer werden wij gedwongen de Kerstdagen en de Jaarwisseling thuis te vieren met geen of 
weinig bezoek van dierbaren en dit zal als zeer onaangenaam zijn ervaren.  
 
Met de Geloofsgemeenschap van de Petruskerk zijn we in september gestart met de contactmiddagen voor 
eenzamen en door de beperkingen moest ook dit stoppen. 
Bestuurlijk hadden we problemen en zijn een paar bestuursleden wegens onvrede in mei gestopt. 
Gelukkig zijn we er snel in geslaagd alle functies te bemensen. De nieuwe leden zijn in de algemene 
ledenvergadering in september met algemene stemmen gekozen.  
 
Ledenbestand en ledenadministratie 
Het ledenbestand is in 2021 teruggelopen met 26 leden. Helaas hebben we door corona bijna geen 
activiteiten gehad die kunnen zorgen voor nieuwe jonge leden. Dit jaar hopen wij dat het ledenaantal 
toeneemt. 
De ledenadministratie voor KBO-Lelystad en KBO-Flevoland was in handen van Onno Rutte. 
 

2. Bestuurszaken 
Bestuur samenstelling op 31 december 2021   Gekozen 
Koos de Groot  voorzitter    maart 2016 
Annemieke Ester secretaris     mei 2021 
Mary Apeldoorn 2e secretaris    mei 2021 
Juan Dirksz  penningmeester   mei 2021 
Piet Groen  activiteiten en vicevoorzitter  maart 2016 
Hanneke Bakker lief en leed    mei 2021 
 
Het bestuur is vanaf juni 2021 6x bijeen geweest; daarvoor was het door corona niet mogelijk om bijeen te 
komen. Overleg ging tot juni per mail of telefoon. In mei is onvrede ontstaan wat heeft geleid tot het 
opstappen van de penningmeester en de a.i. nieuwe secretaris. Gelukkig zijn er leden bereid gevonden om de 
openstaande vacatures in te vullen. Op 18 juni is het nieuwe bestuur bijeengekomen en zijn de taken 
verdeeld. Op de algemene ledenvergadering op 29 september 2021 zijn de nieuwe bestuursleden officieel 
benoemd. 
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Bijzondere behandelde punten 
 Het bedanken van onze vrijwilligers op een aangepaste vrijwilligersmiddag 
 Een Paas- en Kerstgroet aan alle leden 
 Het Groene Boekje 2021-2022 met relevante informatie en het jaarprogramma 
 Het op een veilige manier weer opstarten van onze activiteiten 
 Het opstarten van de middagen ‘Een tegen Eenzaamheid’ in samenwerking met de Geloofsgemeenschap 

van de Petruskerk. 
 Het besluit voor de uitgave van het Bulletin in kleur vanaf januari 2022. 

 
Het bestuur heeft contacten met de lokale zusterorganisaties via het OSOL (Overleg Samenwerkende 
Ouderenbonden Lelystad) waarin de voorzitter de KBO vertegenwoordigt.  
De 2e vacature van de KBO in het OSOL hadden wij opgelost maar door belangenverstrengeling is deze plek 
weer vrij. Eind van het jaar is een gesprek geweest met een nieuwe kandidaat.  
In de Cliëntenraad Sociaal Domein is het OSOL met 2 leden vertegenwoordigd.  
De studiedag van de Noordelijke KBO’s in Joure is niet doorgegaan. 
 
3.  Belangenbehartiging 
Op landelijk niveau wordt dit gedaan door de Unie KBO-PCOB.  
Op plaatselijk niveau in OSOL-verband overleggen we met de gemeente en politici over seniorenzaken.  
In OSOL-verband doen we onze uiterste best om te voorkomen dat het ouderenbeleid in de gemeente op een 
lager peil komt.  
 
Onze afdeling valt onder KBO-Flevoland en KBO Flevoland vertegenwoordigt ons in de ledenraad van de 
landelijke Unie KBO. Met veel moeite hebben we de vacature voorzitter KBO-Flevoland ingevuld. Rudy 
Maerman heeft afscheid genomen na 8 jaar voorzitterschap. Fred van Bree, voorzitter van KBO-Midden 
Flevoland, heeft uiteindelijk ingestemd deze taak erbij te nemen. Helaas van korte duur, Fred is onlangs in 
januari plotseling overleden. Niet alleen een gemis voor KBO-Flevoland maar vooral voor KBO-Midden 
Flevoland die in Fred een groot voorvechter verliezen voor de belangenbehartiging in Dronten en omstreken. 
 
De 5 speerpunten van de KBO-PCOB staan ook hoog in ons vaandel: 
Wonen, Welzijn en Zorg, Veiligheid, Koopkracht, Digitalisering en Zingeving. 
Hieraan hebben wij eenzaamheid toegevoegd; vooral in de afgelopen 2 jaren hadden veel ouderen hier, ook 
door de maatregelen, veel last van.  
 
Lief en Leed 
Aandacht bij ingrijpende of heuglijke gebeurtenissen vinden wij belangrijk, zoals bij ernstige ziekte, overlijden 
en huwelijk. Helaas zijn wij niet altijd (tijdig) op de hoogte. Het “Omzien naar elkaar” door de leden blijft voor 
ons zeer belangrijk. Door de problemen in het bestuur ontstond ook de vacature coördinator Lief en Leed. 
Gelukkig heeft Hanneke Bakker deze vacature snel ingevuld en zijn wij blij met deze gedreven coördinator. 
 
Ouderenadvisering 
We hebben nu één ouderenadviseur. In mei heeft de andere ouderenadviseur haar functie beëindigd. Er 
wordt  slechts mondjesmaat gebruik gemaakt van deze ondersteuning. We denken dat er veel meer vragen 
zijn maar dat men de weg niet weet. 
 
Belastingservice 
Op het einde van het jaar werden we opgeschrikt met het plotseling overlijden van onze coördinator en 
docent in Flevoland en lid Mart Roepert. Voor de belastingservice en scholing in Flevoland een heel groot 
verlies en zijn functie zal moeilijk in te vullen zijn. 
Het aantal leden dat in 2021 een beroep deed op onze vier belastingadviseurs is stabiel. De wijzigingen in de 
belastingaangifte en de aanvraag voor toeslagen is voor veel ouderen moeilijk.   
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Activiteiten 
2021 was voor onze afdeling weer niet wat het had moeten zijn. Veel vaste activiteiten en informatieve 
bijeenkomsten vervielen net als de wekelijkse Soosmiddagen op maandag. We zijn blij dat we toch een paar 
bijeenkomsten konden houden: 

De Algemene Ledenvergadering bezocht door circa 50 leden 
De ontmoetingsdag met circa 70 leden met een mooie afsluiter 
De vrijwilligersmiddag met een geslaagde High Tea 
De tijdelijke heropening van de Soosmiddagen in de Petruskerk 
De aftrap van de ontmoetingsbijeenkomsten in het kader van “Een tegen de Eenzaamheid”. 

 

4. Nieuwsblad 
Bij het KBO-PCOB Magazine geven wij ons eigen “Bulletin” uit. Hierin houden wij de leden op de hoogte van 
de ontwikkelingen in onze afdeling en attenderen hen op de activiteiten in de komende tijd. De redactie en de 
inhoudelijke samenstelling werd gedaan door Piet Groen en Koos de Groot die er een aantrekkelijk 
informatieblad van hebben gemaakt. Daarnaast moeten wij zeker onze bezorgers niet vergeten die het 
Magazine met Bulletin bij de leden bezorgen. Voor deze mensen, de meesten op respectabele leeftijd, die 
door weer en wind gaan hebben wij grote bewondering. 
 
5. Website 
In december is de nieuwe landelijke KBO website geintroduceerd en ziet er veelbelovend uit. Mart Roepert 
coördineerde de overgang voor Flevoland en vulde voor onze afdeling de gegevens. Door zijn overlijden 
moeten we op zoek naar een nieuwe websitebeheerder voor onze afdeling.  
 
6. Tenslotte 
Als laatste een bijzonder woord van dank aan iedereen die zich, op welke wijze dan ook, in het afgelopen 
moeilijke jaar weer heeft ingezet voor onze afdeling. Zonder hen is het onmogelijk de afdeling in stand te 
houden. 
 
Het Bestuur  


