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Pasen is opnieuw beginnen
Denkend aan Hem, die leven is.
Pasen is zich steeds bezinnen
Op alles wat ons gegeven is.
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Van de voorzitter
Beste KBO leden
Op weg naar Pasen
De vastentijd is inmiddels begonnen na drie dagen van carnaval.
Vastenavond ook bekend als vette dinsdag is de dinsdag voor Aswoensdag.
Ik herinner mij uit m’n kleuterjaren dat we dan pannenkoeken aten. Op Aswoensdag begon de vasten.
Het was de gewoonte bij ons thuis op woensdag bij de warme maaltijd een
balletje gehakt, maar op Aswoensdag kregen we dat balletje niet.
‘s Avonds voor het naar bed gaan, kregen wij een eetlepel levertraan en als toetje een smousje (suikerballetje) of ander snoepje.
In de vastenperiode ging dat snoepje in een speciaal vastentrom
meltje tot Paaszaterdag en dan mocht het trommeltje open.
De veertigdagentijd is de periode van Aswoensdag tot Pasen.
Van oudsher is dit een tijd van inkeer, bezinning en gebed.
Wij staan stil bij het lijden van Jezus en bij het lijden van onze naasten,
dichtbij en ver weg.
Wij denken juist nu in deze weken aan de oorlog in Oekraïne.
Aan al die vluchtelingen, zij die alles hebben moeten achterlaten op weg naar
een vreemd land voor een wat beter leven.
Aan de vele, onschuldige slachtoffers en veel mensen die moeten vechten zowel Oekraïners als Russen
Terwijl ik dit stukje schrijf, is de actie 555 om geld in te zamelen voor de bevolking van Oekraïne. Vluchtelingen worden opgevangen in omringende landen
zodat ze voorlopig een ietsje beter bestaan hebben
Waar zullen zij met Pasen zijn? De belangrijkste vraag voor hen zal
zijn: “Wanneer is de oorlog voorbij? Kunnen we dan nog terug
naar ons eigen land en wanneer komt er vrede voor allen?
Laat een kaarsje uit liefde branden voor al deze mensen.
Gezegende Paasdagen voor allen
Paula Warmerdam, voorzitter
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Een nieuw begin
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UITNODIGING voor de ALGEMENE LEDENVERGADERING
donderdagmiddag 7 april in ‘t Trefpunt
Akonietenlaan 1 in Bennebroek
Aanvang 13.30 uur (zaal open om 13.00 uur) voor leden toegang gratis.
AGENDA
13.30 Opening door de voorzitter: Paula Warmerdam.
13.35 Bespreking uitslag/notulen vorige Algemene Ledenvergadering.
13.40 Jaarverslag 2021 KBO Bennebroek- Vogelenzang-Zwaanshoek.
13.50 Financieel verslag 2021 en Begroting 2023.
14.00 Verslag van de kascommissie over cijfers 2021,
decharge bestuur. Benoeming nieuwe kascommissie.
14.05 Goedkeuring Algemeen Regelement van de KBO-BVZ.
14.10 Bestuurssamenstelling.
Voor de heer B. Heemskerk loopt een termijn af. Hij stelt zich weer
verkiesbaar.
Als nieuw bestuurslid wordt voorgedragen Mevrouw Elly Klinkenberg
met als functie Lief&Leed.
14.20 Rondvraag.
14.30 Sluiting van het officiële gedeelte.

BELANGRIJK
Komt u naar deze Algemene Ledenvergadering neem dan
deze Vice Versa mee.
Dan heeft u alle te bespreken stukken bij u.
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UITNODIGING voor de ALGEMENE LEDENVERGADERING
vervolgprogramma
14.45
“JOS THOMASSE”
met

een leuke conference met uitdrukkingen, spreekwoorden,
gezegden en rare kronkels als onderwerp.
16.30

Einde optreden

16.45

Sluiting

LET OP!!!!!!

LET OP!!!!!!!

LET OP!!!!!!!

LET OP!!!!!!!

De leden die de Algemene Ledenvergadering bijwonen ontvangen een gratis
lot. Onder hen wordt een gratis lidmaatschap voor het jaar 2023 verloot.
De trekking vindt plaats tijdens de vergadering.
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De grote schoonmaak
Mattenklopper, ragebol en zwabber. Het zijn attributen die vroeger in elk huis
in het ontluikende voorjaar uit de werkkast kwamen. Voordat het Pasen was
moest de ‘boel’ zijn gedaan. Alles in huis moest van zijn plaats worden gehaald
en gelucht, de meubels naar buiten en geboend, de kleden geklopt en de kasten leeggehaald, schoongemaakt en weer opnieuw ingericht. Het was, kortom,
tijd voor de grote schoonmaak. Het hele huis stond op z’n kop.
Al eeuwen stonden Nederlanders in het
buitenland bekend om hun schoonmaakwoede. De voorjaarsschoonmaak behoorde in de loop van de negentiende
eeuw bij het ideaalbeeld van hoe een
goede huisvrouw zich hoorde te gedragen. Voorlichtingsboekjes verschenen en
later kwam er speciaal huishoudonderwijs voor meisjes. Daar leerden zij hoe ze
het huishouden zo goed mogelijk konden doen. De voorjaarsschoonmaak,
waarbij het hele huis van boven tot beneden grondig werd schoongemaakt,
maakte daar een wezenlijk onderdeel
van uit. Die schoonmaak was bovendien sterk in opkomst geraakt door nieuwe
inzichten ten aanzien van hygiëne. Zo was men gaan inzien dat luchten belangrijk was voor een gezond klimaat in huis.

Kolenkachel
De kolenkachel had tijdens de winter volop gebrand en in huis stof en roet
achtergelaten. Nu het voorjaar zich aandiende, ging de kachel de kamer uit en
werd het huis van de aanslag ontdaan. De gordijnen werden gelucht en zo mogelijk gewassen, de vloerkleden met de mattenklopper geklopt, alle hoeken en
gaten in huis zagen de ragebol langskomen om het spinrag weg te nemen,
houten meubels werden in de boenwas gezet, de vloeren met de zwabber gedaan en de matrassen en dekens buiten gelucht. Kasten werden leeggehaald,
uitgesopt, van nieuw kastpapier voorzien en opnieuw ingericht. Soms werd de
voorjaarsschoonmaak ook aangegrepen om een kamer opnieuw te behangen
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of nieuwe vloerbedekking te leggen. Het beste kon het huis van boven naar
beneden en van achteren naar voren worden aangepakt. Huisvrouwen waren
zeker een kleine week met de schoonmaak bezig, wie het grootscheeps aanpakte deed er twee tot drie weken over. Met Pasen moest alles klaar zijn.

Joods gebruik
Waar de traditie van de grote schoonmaak precies vandaan komt, weten we
niet. Wel is er een opvallende parallel met een Joods gebruik, waarbij in de
weken voor Pesach het hele huis gereinigd wordt van chameets (speciaal omschreven meel- en gistspijzen). In de Torah staat immers: “Er zullen zeven dagen geen gerezen producten worden gevonden in je huis.” Het gebruik verwijst naar het Bijbelverhaal waarin het Joodse volk, vluchtend uit Egypte, zoveel haast had dat er geen tijd meer was om het brood te laten rijzen. Daarom
wordt in Joodse huishoudens in de weken voor Pesach flink opgeruimd en
schoongemaakt.
.

Uitstervend gebruik?
De voorjaarsschoonmaak verloor vanaf de jaren zestig terrein. Er kwamen steeds meer
huishoudelijke apparaten op de markt die ervoor zorgden dat het huis het hele jaar door
sneller en beter schoongemaakt kon worden.
En kolenkachels verdwenen uit de huiskamers, waardoor woningen na een winter minder vies waren. Bovendien gingen steeds
meer vrouwen betaalde arbeid verrichten.
Het in één keer uitgebreid schoonmaken van
het huis raakte uit de tijd; liever besteedde
men nu gespreid door het jaar extra aandacht
aan specifieke plekken in huis. Nu vooral dertigers belangstelling ontwikkelen voor
schoonmaakmiddelen en -trucjes uit grootmoeders tijd lijkt er sprake van een
nieuwe opleving in de aandacht voor een schoon interieur. Bovendien doen
steeds meer professionele interieurverzorg(st)ers hun intrede in de huishoudens. Maar of de voorjaarsschoonmaak daarmee terug zal keren, is nog maar
zeer de vraag.
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Jaarverslag 2021 van de KBO Bennebroek-Vogelenzang-Zwaanshoek
1. Samenstelling van het bestuur per 31 december 2021.
Functie
Naam
Periode
Voorzitter
Mevrouw A. Warmerdam-Prins
2019/2023
Secretaris
De heer B. Heemskerk
2010/2022 *)
Penningmeester
vacant
Ouderenadviseur
vacant
Ledenadministratie
Mevrouw N. Flipphi-van Zadelhoff 2017/2021
Redactie Vice Versa
Mevrouw C. Frencken-Demmers
2019/2023
Alg. Bestuurslid/Interim Mevrouw P. Klinkenberg - van Wort
**)
*) Termijn loopt af, is weer herkiesbaar.
**) Mevr. P. Klinkenberg- van Wort stelt zich verkiesbaar als Algemeen Bestuurslid met de functie Lief&Leed en kan door de aanwezige leden tijdens
deze ALV worden benoemd als Algemeen Bestuurslid.
•
•

Mevrouw A. Boon-Versteege is per 31-3-2021 afgetreden als bestuurslid
met de portefeuille Ouderenadviseur.
Na vanaf 2003 de functie van penningmeester altijd met grote zorgvuldigheid te hebben uitgeoefend, is de heer G. Weijers in september 2021 plotseling overleden. Mede dankzij zijn goed penningmeesterschap hebben wij
momenteel een solide financiële positie. Waarvoor onze grote dank.

2. Mutaties ledenbestand 2021.
Betalende leden per 1 januari

454 (plus 3 gastleden)

Bij: Nieuwe leden
Af: Overledenen /opzeggingen

+ 14
- 42 (plus -2 gastleden)

Betalende leden per 31 december 2021

426 (plus 1 gastleden)

3. Aantal vrijwilligers per 31 december 2021.
De KBO Bennebroek-Vogelenzang-Zwaanshoek kan beschikken over een
groot aantal vrijwilligers. Vrijwilligers zetten zich in tijdens de soos- en kien
middagen met betrekking tot de voorbereidingen, het verzorgen van prijzen,
en het schenken van koffie en andere drankjes. Anderen zetten zich in bij het
vervoer van leden naar onze activiteiten en weer terug. Door de beperkende
coronamaatregelen waren de hiervoor genoemde vrijwilligers niet alle maanden van 2021 actief.
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Ondank de coronamaatregelen bleven vrijwilligers het hele jaar actief bij het
bezorgen van het KBO-PCOB Magazine en het eigen contactblad de Vice
Versa.
Ook de drie belastinginvullers waren actief. Zij verzorgden meer dan 100 belastingaangiften. Ons klusjesteam werd heel veel gevraagd voor allerlei klusjes in en om het huis.
Het aantal vrijwilligers per 31 december 2021 is: 30 (bestuursleden niet inbegrepen)

Het aantal bestuursleden is 4, dus het totale aantal actieve vrijwilligers is 34.
Eind vorig jaar (2020) was het totaal aantal vrijwilligers 36. Dus een min van 2.
4. Algemene Ledenvergadering 2021
Ook dit jaar kon een fysieke Algemene Ledenvergadering niet worden gehouden.
In oktober 2021 is daarom een schriftelijke Algemene Vergadering gehouden. Alle relevante stukken zijn gepubliceerd in de Vice Versa voor oktober
en op de website. De leden konden stemmen middels een speciaal stemformulier of via de e-mail.
63 Leden hebben gestemd. Alle stemmende leden waren akkoord met:
Het jaarverslag 2020, de herverkiezing van Mevrouw N. Flipphi-van Zadelhoff, het financieel jaarverslag 2020, benoeming nieuwe kascommissie voor
2021, begroting 2022 en het nieuwe bestuursreglement.
Een lid was, zonder opgave van reden, niet akkoord met het jaarverslag
2020.
Tevens is door alle stemmers decharge verleend aan het bestuur voor het gevoerde financiële beleid.
5. Bestuur
In 2021 is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) van kracht geworden.
In september 2018 zijn wij een zelfstandige vereniging geworden met eigen
Statuten en een Algemeen Reglement en omdat wij ook gelden als rechtspersoon, moesten wij ook voldoen aan het bepaalde in de WBTR.
Door de KBO-NH zijn vervolgens onze statuten getoetst aan die WBTR. Onze
statuten voldoen aan de wet. Daarna is ook het Algemeen Reglement ge
toetst aan hetgeen bepaald in de WBTR. Uit die toets bleek dat er een aanvulling nodig was. Het bleek nodig een Artikel 5 in te voegen, handelend
over het functioneren van het bestuur.
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Dit aangepaste Algemeen Reglement willen wij ook binnen onze vereniging
van toepassing maken. Daarom ligt het ter goedkeuring voor aan deze Algemene Ledenvergadering.
Eveneens in het kader van de WBTR hebben wij als bestuur een Bestuursreglement opgesteld. Dit Bestuursreglement is bij de schriftelijke ALV in oktober 2021 goedgekeurd.
6. Vergaderingen
Teneinde alle zaken die binnen de organisatie van de ouderenbonden spelen voldoende aandacht te kunnen geven komen wij als bestuursleden regelmatig bijeen. Tijdens deze bestuursvergaderingen worden de lopende
zaken binnen onze afdeling besproken en wordt tevens aandacht besteed
aan provinciale en landelijke ontwikkelingen.
Ondanks de coronamaatregelen hebben wij toch vrijwel alle geplande bestuursvergaderingen kunnen houden.
7. Samenwerking.
De samenwerking met de KBO Heemstede is goed. Leden van de KBO
Heemstede kunnen onze soos- en kienmiddagen bezoeken en deelnemen
aan de tabletcursus.
8 Georganiseerde activiteiten
 Helaas konden ook in 2021, met name in het eerste halfjaar, niet alle
geplande activiteiten doorgaan. Waar mogelijk hebben wij op de
woensdagmiddag soosmiddagen georganiseerd met klaverjassen,
bridgen en andere gezelschapsspellen.
 Een aantal keer kon ook een Bingo (met een nieuwe Bingo-machine)
worden georganiseerd. Het was jammer dat met name de grotere
Bingo voor ons goede doel, Colt Cambodja, niet altijd kon doorgaan
waardoor het bedrag, dat bij elkaar werd gebracht uitkwam op
€ 1250.00.
 Tijdens de soosmiddagen worden tabletcursussen gegeven.
 Leden die een tablet willen aanschaffen helpen wij bij het installeren.
 Kranslegging door de KBO Bennebroek -Vogelenzang - Zwaanshoek
tijdens de dodenherdenking op 4 mei.
 In juli en augustus hebben wij zes keer een zomersoos gehouden.
Driemaal in Vogelenzang en driemaal in Bennebroek. In elke plaats
achtereenvolgens een muzikale quiz, een Bingo en een spectaculair
optreden van Michel Coenen.
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 Ook niet doorgegaan vanwege de coronamaatregelen zijn de voorjaarsdagtocht en de driedaagse busreis, het “dankjewel etentje” voor
de vrijwilligers en de feestelijke kerstviering.
 Met Kerst en Nieuwjaar hebben wij alle leden een mooie kerstkaart
met toepasselijke wens gestuurd.
9. KBO-Noord-Holland
Een aantal jaren geleden is de fusie KBO-PCOB voorgesteld. Zo zou een efficiënte landelijke organisatie ontstaan. Maar al gauw bleek: dat zou onze leden véél geld gaan kosten. De meeste KBO-bonden stemden tegen de fusie.
KBO NH dreigde zelfs met uittreding. Samenwerking moest vervolgens het
alternatief worden. Geen fusie maar federatie. Dat leek mooi.
Helaas. Na een goede start gingen meer en meer luiken dicht. De centrale
bureau-organisatie groeide als kool. We kregen te weinig informatie. De
democratie waar wij aan hechten, verdween gaandeweg uit het zicht. KBO
NH voelde zich meer en meer buiten spel gezet. Terwijl het om u allen,
onze leden, moet gaan.

•

Wat zijn de voornaamste bezwaren?

Er is een begroting gepresenteerd die uitgaat van een ledengroei met 3%
per jaar. Tien procent in drie jaar! Ziet u dat gebeuren?
De financiële verantwoording van de besteding van het geld ontbreekt.
Geld dat wij samen hebben gespaard voor behartiging van de belangen van
onze leden.
 Het ziet ernaar uit dat na het jaar 2023 onze (veel lagere!) jaarcontributie
verhoogd wordt naar het niveau van de jaarcontributie van de PCOB.
Besluit van de leden van de KBO-NH tijdens de online ALV op 16 december
2021: Uittreden uit de Unie KBO (en daarmee uit de federatie Unie KBO PCOB) met ingang van 1 januari 2023. Dit is de vroegst mogelijke datum
wegens de geldende opzegtermijn.
Dit is inderdaad een heftige beslissing, maar KBO NH stond met de rug tegen de muur.
• Wat gebeurt er in de tussentijd. . . .
 Wordt er een KBO NH maandblad gemaakt. Eerste editie is eind 2021 verschenen.
 Wordt er een nieuwe, eigen website ontwikkeld.
 Wordt er een eigen ledenadministratie ontwikkeld voor alle afdelingen van
KBO NH.
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Wordt er vaart gezet achter een intensieve samenwerking met KBO Brabant, welke reeds een stevige positie heeft in het overleggen met de
Rijksoverheid. Denk aan pensioenen.
 Wordt er gebouwd aan de nodige ondersteunende functies, zodat de
KBO-NH en de plaatselijke afdelingen in Noord-Holland efficiënt kunnen
functioneren. Dit dan wel tegen lagere kosten dan hetgeen wij nu moeten
afdragen aan de Unie KBO.
 Om dit te realiseren zal een gedetailleerd plan worden opgezet, dat tijdig
wordt voorgelegd aan de leden.
Conclusie:
Er zal worden gebouwd aan een slagvaardige, vitale organisatie die alle lokale KBO NH afdelingen ten dienste zal staan. Dus we gaan samen werken
aan een nieuwe, herkenbare KBO-organisatie.
10. Belangenbehartiging
Welzijn en Zorg
Tweemaal per jaar was er productief overleg met de Denktank Welzijn en
Zorg Bennebroek en de Denktank Welzijn en Zorg Vogelenzang.
Ouderenadviseur
Omdat Mevrouw Boon-Versteege haar taak heeft neergelegd, beschikken
wij eind 2021 niet meer over een ouderenadviseur.
Belastinghulp
Drie vrijwilligers verleenden hulp bij het invullen van het aangiftebiljet inkomstenbelasting. Ook adviseren zij over de huur– en zorgtoeslag.
Een groot aantal leden heeft ook voor de aangifte 2020 weer van deze service gebruik gemaakt.
Onze belastinginvullers konden weer gebruik maken van ondersteuning en
training door de KBO-NH.
Evenals voor 2020 zal voor de aangifte 2021 door alle belastinginvullers
van KBO worden gewerkt met DigiD of Machtigingen. Er worden daardoor
niet automatisch kosten afgeschreven. Mark van Stein en Veva Plantema
zijn de twee bekende belastinginvullers. Veva Plantema is vorig jaar verhuisd naar Haarlem, maar heeft te kennen gegeven, dat zij de aangiften
2021 voor haar klanten, nog zal doen. Zij neemt dan gelijk afscheid van
haar klanten, omdat ook zij stopt als belastinginvuller.
Door het overlijden van G. Weijers is er een belastinginvuller weggevallen.
Gelukkig hebben wij twee nieuwe vrijwilligers gevonden. Wolbert van den
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Hoorn en Aad van Kampen zullen de aangifte IB 2021 van de klanten van
Gerard Weijers gaan verzorgen.
Klusjesteam
In 2021 is ons klusjesteam weer heel actief geweest. Zij doen het werk gratis maar indien er materiaal nodig is moet de klant dat natuurlijk wel betalen. Zij zijn alleen beschikbaar voor kleine klusjes en niet voor het grote
werk. Ons team bestaat momenteel uit: Jaap van der Schrier, Jaap Ruijgrok
en Ineke Raaphorst.
Websites
In 2020 heeft de KBO-BVZ een eigen website opgestart via het adres
www.kbo-bvz.
Op deze website is alle informatie over activiteiten, bijeenkomsten, actuele
zaken etc. van onze vereniging te vinden.
In ieder geval tot 31-12-2022 kunnen wij nog gebruik maken van de website van de KBO-PCOB zijnde www.kbo-pcob.nl. Ook is er de website
www.kbo-pcob-voordeel.nl , waarop allerlei aanbiedingen voor leden te
vinden zijn.
Naast de verschillende websites is er de tweewekelijkse nieuwsbrief van de
KBO-PCOB met allerlei informatie. Deze nieuwsbrief is ook beschikbaar voor
leden. Zij kunnen zich aanmelden via www.kbo-pcob.nu/nieuwsbrieven
11. Het eigen contactblad.
De ViceVersa, ons contactblad bestaat alweer twaalf jaar. Het wordt steeds
gelijktijdig met het KBO-PCOB Magazine bij de leden bezorgd. Onze redactrice, Carien Frencken, lukt het steeds weer om een mooi, interessant en
informatief contactblad te produceren.
Vooral door het feit dat er geen fysieke ALV kon worden gehouden en alle
informatie over de schriftelijke ALV, de jaarstukken , het stemformulier etc.
moesten worden gecommuniceerd via de Vice Versa was ons contactblad
een onmisbaar communicatiemiddel met de leden.
Door onze leden wordt altijd uitgekeken naar de Vice Versa.
Bennebroek, 7 april 2022
Paula Warmerdam (voorzitter)

Bart Heemskerk (secretaris)

Els Flipphi (ledenadministratie)

Carien Frencken (redactie Vice Versa)
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Resultaat schriftelijke Algemene Ledenvergadering 2021
gehouden in oktober 2021
van de KBO Bennebroek-Vogelenzang-Zwaanshoek
Op het secretariaat zijn m.b.t. bovengenoemde schriftelijke ALV de volgende
stemmen binnengekomen:
a. 28 stembiljetten van leden met hun stemming per post/bezorgd.
b. 35 e-mails van leden met hun stemming.
Totaal dus 63 leden die hebben gestemd.
Hieronder een overzicht van de stemmen per onderdeel.
1. De uitslag van de stemming ALV 2020.
Hiermee waren 62 leden akkoord. EEN lid was niet akkoord. Geen reden
opgegeven.
2. Het Jaarverslag 2020 van der KBO-BVZ.
Hiermee waren alle 63 stemmende leden akkoord.
3. Herverkiezing Mevrouw N. Flipphi-van Zadelhoff als bestuurslid voor een
nieuwe termijn van 4 jaren.
Hiermee waren alle 63 stemmende leden akkoord.
4. Het Financieel verslag 2020 en op basis van de verklaring van de kascommissie décharge te verlenen aan het bestuur voor het gevoerde financiële
beleid in 2020.
Hiermee waren alle 63 stemmende leden akkoord. Een lid had een opmerking over de specificatie van het saldo contributie op blad 1 van het verslag.
Deze opmerking was niet correct immers voor echtpaar/samenwonende
was de contributie 45,00 dus 22,50 pp. De 105 x 8,86 is dus juist.
5. Benoeming nieuwe kascommissie voor 2021.
Hiermee waren alle 63 stemmende leden akkoord.
6. De begroting 2022.
Hiermee waren alle 63 stemmende leden akkoord. Een lid had een opmerking bij de begrotingspost bankkosten ad €190.00. Deze kosten zijn veel lager begroot, omdat ingaande 2022 alle bankzaken digitaal gaan lopen. Dus
internetbetalingen en geen papieren afschriften meer.
7. Het Bestuursreglement KBO-BVZ.
Hiermee waren alle 63 stemmende leden akkoord. Een lid merkte op, dat
de actualisering zoals beschreven in onderdeel 1 GOED BESTUUR beter
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vastgelegd zou moeten worden. Hier is echter al eerder in voorzien via een REMINDER bij de notulen van de Bestuursvergaderingen, zodat die actualisering
niet wordt vergeten.
Omdat van de zeven onderdelen er voor zes door alle leden akkoord is gegaan
en alleen op onderdeel een, maar een niet akkoord, is stellen wij vast, dat met
deze Schriftelijke Algemene Ledenvergadering van de KBO Bennebroek-Vogelenzang-Zwaanshoek door de leden met ALLE ZEVEN ONDERDELEN AKKOORD
IS GEGAAN.
WIJ DANKEN ONZE LEDEN VOOR HET IN ONS GESTELDE VERTROUWEN.
het bestuur

Algemeen reglement voor de vereniging
van de KBO Bennebroek-Vogelenzang-Zwaanshoek (KBO-BVZ)
Artikel 1 Verantwoording
1.1 Grondslag
Dit Algemeen Reglement voor de vereniging KBO-BVZ bevat aanvullende regelingen op de statuten van KBO-BVZ, zoals deze op 7 sept. 2018 gepasseerd zijn
bij de notaris.
Krachtens artikel 18 lid 1 van bovengenoemde statuten kunnen er door de Algemene Ledenvergadering één of meer reglementen worden vastgesteld. Een
reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of met
de statuten.
1.2 Statuten en Reglementen KBO Noord-Holland
Als lid van KBO Noord-Holland, afgekort KBO-NH, dient de vereniging de toepasbare delen van de statuten en reglementen van KBO-NH te respecteren.
Artikel 2 Doel - middelen
Zoals vermeld in art. 2 lid 4 van de statuten, dienen de uitgangspunten van de
vereniging nader te worden uitgewerkt. Hiervoor geldt de volgende tekst:
“De vereniging functioneert voor en door senioren. De vereniging zal haar activiteiten afstemmen op de belangen en wensen van senioren in het algemeen
en haar leden in het bijzonder.”
Artikel 3 Bestuur van de KBO-BVZ
3.1.De voorzitter
De voorzitter leidt de vergaderingen van de leden en het bestuur. Met de overige leden van het bestuur zorgt hij voor de uitvoering van de besluiten van de
vergaderingen
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3.2.De secretaris
3.2.1 taken
De secretaris draagt zorg voor:
- de uitgaande en ingekomen stukken en maakt hiervan een lijst. Hij doet op
iedere bestuursvergadering hierover mededelingen;
- een passende administratie, maakt van alle vergaderingen een verslag of een
besluitenlijst en voert de correspondentie;
- een duidelijk overzichtelijk jaarverslag, waarin de activiteiten in het voorbije
jaar worden vermeld en waaruit de stand van zaken in de afdeling blijkt.
3.3 De penningmeester
3.3.1 taken
De penningmeester beheert de geldmiddelen. Hij draagt zorg voor:
- de inning van de contributie en de subsidieaanvragen;
- een tijdige betaling van de door KBO-NH vastgestelde contributieafdracht;
- een overzichtelijke boekhouding van de inkomsten en uitgaven;
- het uitbrengen van een financieel jaarverslag over elk boekjaar, waarbij een
verklaring van de kascontrolecommissie is gevoegd.;
- Tussentijds geeft hij het bestuur inlichtingen over de stand van de financiën.
Artikel 4 De ledenadministrateur
4.1 Positie
- Deze functie kan worden gecombineerd met de functie van secretaris of
penningmeester.
4.2 Taken
- De ledenadministrateur maakt voor zijn taken gebruik van het via KBO-NH
geleverde centrale ledenadministratie systeem volgens het daarvoor
geldende protocol en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
- De ledenadministrateur draagt zorg voor de verstrekking van de KBO passen.
Artikel 5 Functioneren van het bestuur
Het bestuur als geheel dient zich in te zetten voor behoorlijk bestuur volgens
de richtlijnen als omschreven in de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen
(WBTR) die op 1 juli 2021 is ingegaan. Dit betreft met name:
- De zorg voor voldoende bestuursleden (minimaal 3). Indien het aantal bestuursleden beneden de drie komt en niet direct in nieuwe bestuursleden
kan worden voorzien dient contact te worden opgenomen met KBO NoordHolland (zie de statuten Artikel 8.6).
- Zorg voor een overnameregeling als een bestuurslid (tijdelijk) wegvalt.
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- Maak transparante afspraken over eventuele vergoedingen van leden en
bestuursleden.
- Het vermijden (zelfs van de schijn) van belangenverstrengeling.
- Aandacht voor waarborgen bij ingrijpende financiële beslissingen.
- Ervoor zorgen dat bij beslissingen het belang van de vereniging voorop staat.
- Zorg voor goede vastlegging van belangrijke besluiten en waarom het besluit is genomen.
- Het goed regelen van overdracht bij bestuurswisselingen.
Artikel 6 Geldmiddelen
De geldmiddelen van de KBO-BVZ bestaan uit de contributie van de leden en
kunnen daarnaast bestaan uit subsidies, giften, donaties en overige baten.
Artikel 7 Contributie
7.1 Hoogte contributie
Het bestuur bepaalt de hoogte van de contributie. Het bestuur bepaalt ook de
hoogte van de contributie, die verschuldigd is wanneer een persoon in de loop
van het kalenderjaar toetreedt als lid.
7.2 Wijze van inning
De contributie wordt geïnd door de vereniging. De wijze van inning van de
contributie wordt door het bestuur vastgesteld.
7.3 Beëindiging lidmaatschap
Bij beëindiging van het lidmaatschap gedurende het boekjaar heeft geen restitutie van contributie plaats. Het bestuur kan afwijken van het bepaalde in dit
lid.
Artikel 8 Slotbepaling
8.1 Aanvullende bepalingen of aanvullend reglement
Het bestuur kan aanvullende bepalingen in dit reglement opnemen of een
aanvullend reglement vaststellen.
8.2 Voorwaarden aanvullende bepalingen of aanvullend reglement
De aanvullende bepalingen of het algemeen reglement mogen geen bepalingen bevatten in strijd met dit reglement, de statuten van de vereniging en
de reglementen van KBO-NH.
8.3 Inwerkingtreding
Dit reglement treedt in werking na vaststelling door de Algemene Ledenvergadering op 7 april 2022.
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Stilstaan bij Oekraïne
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Financieel jaarverslag 2021
KBO Bennebroek-Vogelenzang-Zwaanshoek
BALANS PER 31 DECEMBER 2021
Activa

Passiva
€

€
Kas
Kas soos

1083,45
50,00
1133,45

Bank Betaalrekening
Bank Spaarrekening

18815,72
21504,30
40320,02

Vooruitbetaalde kosten

Eigen Vermogen 1/1 16709,25
Verlies 2021
-2433,41
Eigen Vermogen 31/12

14275,84

Continuiteitsreserve

17500,00

Crediteuren
Schulden(kortlopend)
Vooruitontv. Contributie 2022
Te betalen Actie Colt

18,97

41472,44

21,78
40,32
8384,50
1250,00
41472,44

VERLIES EN WINSTREKENING OVER 2021
Uitgaven
Afdracht contributie
Bestuurskosten
Huur Trefpuntzaal tabletcursus
Administratiekosten
Kosten Vrijwilligers
Kosten Soos
Kosten Bingo
Website en overi ge promoti ekos ten
Drukkosten Vice Versa
Geschenken Leden/relaties
Kosten Busreizen
Kosten Zomersoos

Ontvangsten
Opbrengst contributie
10667,00
Ontvangen lesgelden
424,00
Inkomsten Soos
580,83
Ontvangsten Bingo
509,60
Ledenbijdrage busreizen
3905,00
Ontvangen rente
4,30
Ontvangen donaties
170,08
Ontvangen Rabo ClubSupport
184,93
Subsidie Bloemendaal Samen
1000,00

6131,18
1157,73
270,00
838,27
740,77
1040,40
732,45
155,15
2846,24
1301,97
3870,00
794,99

Verlies 2021

19879,15

2433,41
19879,15

A.Warmerdam-Prins (voorz)

B.J. Heemskerk (secr/waarn.penningm.)

N.Flipphi-van Zadelhof (ledenadm)

C.A.M. Frencken-Demmers (redactie VV)
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KBO Bennebroek-Vogelenzang-Zwaanshoek
BEGROTING 2023
Uitgaven

Inkomsten

Afdracht contributie
425 X 12,50

5313

Bestuurskosten

1150

Huur Trefpuntzaal iPadcursus

850

Kosten Vrijwilligers

700

Huur Trefpunt Bingo
Inkoop mprijzen etc
Totaal Kosten Bingo

5850
4850
10700

630

Administratiekosten
375
Bankkosten
475
Totaal Administratiekosten

Huur Trefpunt Soos 39x
Inkopen bar
Totaal Kosten Soos

Contributie
225X26,00
100 x 48,50

Ontvangen lesgelden

2720
400
3120
272
710
982

Website en overige promotieksten
150
Drukkosten Vice Versa
3012
Geschenken leden/relaties
200
Kosten Busreizen
20525
Kosten Zomersoos
828
Kosten Kerstvierimg
1125

Inkomsten Soos

2730

Inkomsten Bingo

2000

Voorjaarsbusreis
2950
Meerdaagse busreis
14625
Najaarsbusreis
2950
Ledenbijdrage busreizen

20525

Bloemendaal Samen
1000
Overige donaties/subs.
200
Totaal Subsidies /donaties

1200

Ledenbijdrage Kerstviering

38585,00

630

800

38585,00

A.Warmerdam-Prins (voorz)

B.J. Heemskerk (secr/waarn.penningm.)

N.Flipphi-van Zadelhof (ledenadm)

C.A.M. Frencken-Demmers (redactie VV)
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Mevrouw Rie van der Linden-van der Putte 100 jaar!!
Donderdag 24 februari 2022
werd ons KBO-BVZ lid mevrouw Rie van der Linden - van
der Putte 100 jaar! Dat zijn
36.525 dagen ofwel 876.688
uren en in minuten 52.601.312.
M.H.J. van der Putte, roepnaam Rie, werd op 24 februari
1922 geboren in Santpoort en
heeft daar haar jeugd doorgebracht.
In 1959 is zij getrouwd en in
Bennebroek komen wonen.
Dat vond ze in het begin helemaal niet leuk. Ze kreeg samen
met haar man drie kinderen:
twee jongens en een meisje.
Inmiddels heeft ze ook nog vijf
kleinkinderen en twee achterkleinkinderen.
Haar twee achterkleinkinderen noemen haar oma Lepie, want deze oma heeft
in een laadje heerlijke chocoladereepjes. Ja, zo gaat dat bij oma’s!
In 100 jaar heeft mevrouw Van der Linden veel meegemaakt zoals de armoedetijd, de Tweede Wereldoorlog en de watersnoodramp in 1953. Maar ook de
landing van de eerste mens op de maan en van dichtbij de aanbouw van de
Velsertunnel. Samen met haar vader ging ze op de fiets en dan kropen ze door
de grote rioolbuis. Verder heeft ze de koninginnen Wilhelmina, Juliana en Beatrix ons land zien besturen en nu onze koning Willem Alexander.
Ze heeft in 100 jaar de wereld zien veranderen met o.a. de komst van de telefoon, de TV, de opkomst van de auto’s en de eerste autosnelweg in 1937.
Op de vraag wat zij zou willen meegeven aan de senioren van KBO-BVZ om 100
jaar te kunnen worden, zegt ze: “Je moet optimistisch blijven en veel lachen”.
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Geef iedereen een glimlach en je krijgt er vanzelf een terug! Daarnaast moet je
drie keer per dag gezond eten.
Met de mantelzorg van haar dochter Ingrid en het gaan naar de dagopvang in
Vogelenzang geniet ze nog volop. Veel mensen kennen mevrouw Van der Linden als gymjuf. Kortgeleden, zij was toen nog maar 99 jaar jong, heeft ze alle
bezoekers van de dagbesteding nog gymles gegeven.
Mevrouw Van der Linden is al heel lang
lid van de KBO-BVZ en zij vertelde dat de
contributie, toentertijd nog in guldens,
elk jaar thuis werd opgehaald door de
penningmeester Gerard Weijers. Daarna
ontving je dan een geel betaalbewijs.
Een aantal van onze leden zal dit herkennen, want het gele briefje bestaat
nog steeds!
Namens het bestuur en de leden KBOBVZ heeft Elly Klinkenberg een mooie
plant gebracht.
Mevrouw Van de Linden, wij wensen u
nog een mooie tijd met veel zonneschijn
en een grote glimlach. Geniet van de
kleine dingen in het leven, dat zijn de dierbaarste herinneringen.

Elly Klinkenberg en Els Flipphi
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Van de reiscommissie
U heeft er lang naar moeten uitkijken, maar
nu wordt uw wachten dan toch weer beloond!! Samen met Oskam Reizen zijn we
er weer in geslaagd om een optie te nemen op een:

driedaagse, geheel verzorgde reis naar Zuidlaren
van zaterdag 23 juli t/m maandag 25 juli 2022
Reis en verblijf
Wij logeren in het driesterren ‘Brinkhotel’ te Zuidlaren.
Dit leuke hotel ligt in het
centrum van het gezellige
plaatsje Zuidlaren, aan de
Brink, met zijn vele winkeltjes en restaurantjes. Vooraan de straatzijde bevindt
zich het ‘bruin’ café gedeelte. Hierachter is de ingang en het hotel gevestigd. In het hotel hebben we de beschikking over 25
comfortabele kamers. Alle kamers hebben tv, telefoon, badkamer, toilet, haardroger, bureau met stoel en gratis koffie & thee faciliteiten. U kunt in het gehele hotel en restaurant gebruik maken van gratis WIFI.
Ook is er een lift aanwezig en is het
goed toeven op het ruime terras.
Er is een beperkt aantal eenpersoonskamers voor ons beschikbaar waarvoor
een toeslag van €49,00 (voor het héle
verblijf) wordt berekend. Er kunnen
meer mensen mee als u samen met iemand een kamer boekt.
We worden elke ochtend verwend met een lekker ontbijt. ’s Middags lunchen
we steeds ergens buiten de deur. Zaterdag- en zondagavond maken we in het
hotel gebruik van een heerlijk diner.
De drankjes bij het diner zijn voor eigen rekening.
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Wij vertrekken zaterdag 23 juli ’s morgens om 08.45 uur vanuit de Kerklaan in
Bennebroek om via een mooie toeristische route aan te komen bij Hajé restaurant Natuurpark, gelegen in het hart van Natuurpark Lelystad.
Hier worden we ontvangen met twee kopjes koffie/thee met gebak.
Daarna… op naar Restaurant Expo Madrid in Dalfsen voor een koffietafel.
Na de maaltijd kunt u hier een bezoek gaan brengen aan een replica van de
Nachtwacht, geschilderd door Jan van der Horst (ooit huisschilder). Vanaf Expo
Madrid gaat de route naar ons hotel in Zuidlaren.

Tijdens de dagen van ons verblijf zal het ons niet aan culinaire verwennerij
ontbreken, ook niet aan de gezelligheid met KBO-leden onder elkaar.
Zondag 24 juli na het ontbijt brengt
de bus ons naar Haren waar we een
rondvaart gaan maken met de nostalgische boot ‘De Neptunes’ over het
mooie Paterswoldense meer.

Na onze vaartocht vertrekken we voor de
lunch naar het Smalspoormuseum in het
plaatsje Erica.
Hierna gaan we een rondrit met het turftreintje maken en bezoeken we de turfstrooiselfabriek.
Na het diner in ons hotel is er ’s avonds een bingo met leuke prijsjes. Natuurlijk
bent u niet verplicht om hieraan mee te doen.
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Maandag 25 juli na het ontbijt is de tijd gekomen om onze koffers te pakken.

Maar we gaan zeker nog niet naar huis! In de ochtend brengen we een bezoek
aan stoeterij het Swarte Paert in Hemrik.
Daar worden we ontvangen met koffie/thee en oranjekoek. We krijgen een
rondleiding door deze prachtige manege met een klein museum. Daarna gaan
we kijken naar een dressuurshow op prachtige muziek.
Vervolgens brengt de buschauffeur ons
naar Bolsward voor het afsluitende diner bij Restaurant De Groene Weide.
Daar sluiten we de driedaagse reis af en
gaan we via de Afsluitdijk richting Bennebroek waar we rond 17.00 uur denken
aan te komen.
ORGANISATIE
Boeken vóór…
U kunt zich aanmelden vanaf zaterdag 26 maart 2022 om 09.00 uur!
Mede in verband met de definitieve boeking bij Oskam Reizen vragen wij u om
zich snel, maar in ieder geval vóór zondag 10 april telefonisch op te geven
bij Els Flipphi tel. 023-5848357
Bij geen gehoor kunt u inspreken met naam en telefoonnummer, dan wordt u zo snel mogelijk teruggebeld.
En… natuurlijk kan uw rollator ook mee!
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Prijs
De prijs van dit driedaagse arrangement bedraagt bij een minimum van 30 personen, volledig verzorgd € 330,00 (eventueel dus eenmalig voor een eenpersoonskamer plus € 49,00). De reissom is exclusief annulerings- en reisverzekering. De prijs is voor wel- en niet-KBO-leden gelijk.
Reis- en Annuleringsverzekering
Deelnemers die geen doorlopende reis-en annuleringsverzekering hebben,
kunnen bij aanmelding aangeven dat zij gebruik willen maken van een collectief af te sluiten verzekering. Afhankelijk van het aantal deelnemers zijn de
kosten voor een reis- en annuleringsverzekering ongeveer € 25,00 p.p.
Inschrijfformulier en betaalwijze
Zodra bekend is dat de reis definitief doorgaat, krijgen de deelnemers een inschrijfformulier. Op dat formulier staat ook het bankrekeningnummer en de
datum waarop uiterlijk het totale bedrag betaald moet zijn.
Uw opgave is niet vrijblijvend. Mocht u om welke reden dan ook niet mee kunnen gaan, dan zijn we vanaf 2022 genoodzaakt € 70 per lege zitplaats in rekening te brengen. Na de definitieve inschrijving kunt u bij ziekte terugvallen op
uw annuleringsverzekering.
Samenstelling deelnemerslijst
Als u als KBO-lid mee wilt gaan en u
hebt een familielid, of goede
vriend(in) of kennis die geen lid is van
de KBO maar waarvan u wel graag
hebt dat die ook meegaat voor assistentie of gewoon voor de gezelligheid, dan is het goed te weten
welke procedure wij hanteren:
1. Vanaf zaterdag 26 maart 09.00 uur kan iedereen zicht telefonisch
opgeven. Daarbij wordt meteen genoteerd:
a) Het tijdstip van opgave (wie het eerst komt, het eerst maalt);
b) Of u KBO-lid bent of niet;
c) Welk reismaatje-niet-KBO-lid u eventueel graag mee hebt;
d) Of u een kamer voor u alleen wilt (toeslag € 49,00 voor de gehele reis),
of met wie u bij voorkeur een tweepersoonskamer wilt delen;
e) Of u een rollator meeneemt, een dieet hebt, e.d.
De rest van uw gegevens kunt u kwijt op het inschrijfformulier.
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2. Beslismomenten voor de reiscommissie:
a) Vaststellen of er voldoende aanmeldingen zijn voor de reis,
waarna de reis wel/niet bij Fa. Oskam wordt bevestigd;
b) Bij tevéél aanmeldingen wordt de deelnemerslijst samengesteld in volgorde van aanmelding volgens deze criteria:
1. Eerst de KBO-leden;
2. Dan hun aangevraagde reismaatje (één per KBO-lid);
3. Niet-KBO-leden.
c) Na vaststelling van de deelnemerslijst hebben KBO-leden die zich alsnog
aanmelden, geen voorrang meer. Iedereen die zich dan nog aanmeldt
wordt dan in volgorde van aanmelding op de wachtlijst geplaatst.
d) Het resultaat van 2a) en 2b) wordt zo snel mogelijk gecommuniceerd met
de deelnemers die zich voor de reis hebben aangemeld.
Wilt u graag met deze driedaagse
geheel verzorgde reis mee, wacht
dan niet te lang met uw aanmelding.
U voorkomt hiermee de mogelijke
teleurstelling dat de reis is volgeboekt!
Namens de reiscommissie

Marijke van Kampen en Els Flipphi
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Oplossing van de 10 verschillen

Wist u dat


vanaf maandag 28 maart 2022 de priklocatie
van Atal Medial op het terrein van GGZinGeest weer geopend wordt voor burgers.
Op maandagen en donderdagen
van 08.00 - 10.00 uur.
Er wordt na verloop van tijd geëvalueerd
hoeveel mensen hier gebruik van maken. Dus
zegt het voort, zodat we de prikpost kunnen behouden voor Bennebroek
en Vogelenzang.



vogelvrij dit jaar in het paasweekend (16/17/18 april) voor
de 8e keer het feestelijke Bloemmozaïekweekend organiseert .
Dit jaar met het thema: “Spreekwoorden en gezegden”



The Passion 2022 vanuit Doetinchem wordt uitgezonden op Witte Donderdag 14 april om 20.30 uur bij KRO-NCRV op NPO 1.
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Eieren zoeken

Kunt u alle figuurtjes hieronder vinden?
Met verschillende kleuren zoeken werkt het handigst
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Berichten van en over onze leden
Overleden
Mevrouw M. Tegelaar-Tijl, Binnenweg 6 F 133, Bennebroek
Mevrouw M.C. Visser-de Groot, Zwarteweg 55, Bennebroek
Mevrouw S.E. Trossèl-van Schie, Zwarteweg 13, Bennebroek
Wij wensen de nabestaanden sterkte in deze droeve periode.
Dat goede herinneringen in gedachten en verhalen naar boven komen.

Onze zieken Alle zieken wensen wij van harte beterschap!
Weet dat er aan jullie wordt gedacht!

Nieuwe leden zijn van harte welkom.
Ook jonge senioren
De heer G.J. Visser, Julianaplantsoen 29, Bennebroek

Kroonjarigen
Onze kroonjarigen en alle jarige leden feliciteren
wij van harte en wensen hen een fijne dag.

65-jarige
13 april Mevrouw M.A. van Bork, Narcissenlaan 26, Bennebroek
70-jarige
3 april Mevrouw H.J. Temmink, Julianaplantsoen 19, Bennebroek
80-jarige
8 april De heer J.J. Warmerdam, Hanepoel 113, Zwaanshoek
85-jarige
7 april Mevrouw V. Heerens, Watermuntlaan 35, Bennebroek
9 april De heer M. v.d. Reep, De Ruyterlaan 12, Bennebroek
27 april De heer R. Tegelaar, Binnenweg 6 F 133, Bennebroek
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Bestuurssamenstelling en andere nuttige informatie
Dagelijks bestuur

Voorzitter A. Warmerdam-Prins (Paula) 023-5848195; voorz.kbobvz@gmail.com
Secretaris B. Heemskerk (Bart)
023-5847208; secr.kbobvz@gmail.com
Penningmeester
Algemeen bestuur

E. Flipphi-van Zadelhoff (Els)

023-5848357; elsflipphi@hotmail.com
ook Ledenadministratie, Reiscommissie
C. Frencken-Demmers (Carien)
023-5846304; familiefrencken@kpnmail.nl
ook Redactie contactblad Vice Versa
E. Klinkenberg-van Wort (Elly) (a.i.)
023-5848045; ellyklinkenberg@icloud.com
algemeen lid
Bankrelatie
Bankrekening nr. NL86 RABO 0306 9505 45 t.n.v. KBO-BVZ
Website KBO-BVZ https://www.kbobvz.nl/ KBO: http://bennebroek.kbonoordholland.nl
Kaartorganisatie

Klaverjas: P. Griekspoor (Piet): 023-5847307
(afbellen liefst op dinsdagavond)
Klusjesteam
Jaap Ruijgrok (Bennebroek): elektra, waterleiding en timmerwerk.
Géén dakwerk, hoog ladderwerk en tuinwerk.
023-5846440; 06-53727007; jaap.ruijgrok@ziggo.nl
Ineke Raaphorst-Draijer, hulp bij naald- & draadwerk;
023-5849097;
gmc.raaphorst@gmail.com
Jaap van der Schrier (woont in Vogelenzang), specialist in
timmerwerk. Géén loodgieters- of tuinwerk; 023-5845233;
06-15320935;
jaaplida@quicknet.nl
Ledenadministratie E. Flipphi-van Zadelhoff (Els); contactgegevens (zie ↑)
Reiscommissie
E. Flipphi-van Zadelhoff (Els); contactgegevens (zie ↑).
M. van Kampen-van den Berg (Marijke);
Vice Versa

’t Trefpunt

Redactie: C. Frencken-Demmers redactievv@gmail.com
Coördinatie distributie: Toos en Henk Hartman; 023-5848749;
Julianaplantsoen 27, Bennebroek
023-5848480; Akonietenplein 1, 2121 AJ Bennebroek

KBO-NH
KBO-PCOB

www.kbonoordholland.nl ; 023-7505155; Hofmanweg 5a, Haarlem
www.kbo-pcob.nl
030-3400655; service: info@kbo-pcob.nl

Inschrijvingsnummer KBO-BVZ bij de Kamer van Koophandel: 72541407
R.K.- parochie Vogelenzang
Herv. Gem. PKN, Bennebroek
Prot. Gem. Bennebroek PKN

Pastor A.M. Dekker
J. Gerritsen, scriba
dominee J. Nijboer
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0252-525699
023-5841339
023-5841006

