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Oefening in hoop
Ik
Ik
Ik
Ik

wil mij steeds weer oefenen in de hoop.
hoop dat ik in mensen het goede kan zien.
hoop dat ik in deze tijd tekenen van hoop kan zien.
hoop dat ik niet door wanhoop overspoeld zal worden.

Ik
Ik
Ik
Ik

wil mij steeds weer oefenen in de hoop.
hoop dat ik mensen kan aanmoedigen en verwarmen.
hoop dat ik anderen niet af zal breken met mijn woorden.
hoop dat ik mild en terughoudend blijf in mijn oordeel.

Ik
Ik
Ik
Ik

wil mij steeds weer oefenen in de hoop.
hoop dat ik open kan blijven staan voor anderen.
hoop dat ik kan luisteren naar het innerlijk van de mens.
hoop dat er iemand is die mij altijd weer steunt.

Ik
Ik
Ik
Ik

wil mij steeds weer oefenen in de hoop.
wil leven uit vertrouwen en liefde.
wil doorgeven wat opbouwend en hoopgevend is.
hoop op mensen
die samen met mij leven vanuit de goede hoop.

Marinus van den Berg uit: “Een nieuw begin”

Vooraf door de voorzitter:
Het is weer tijd voor een voorwoord bij het verschijnen van dit
jaarboekje. Ik zou bijna het voorwoord van vorig jaar kunnen
kopiëren. 2021 lijkt veel op 2020. Weinig bijeenkomsten
konden doorgaan. Na een korte opleving moesten we de
deuren weer sluiten. Gelukkig konden we wel aandacht blijven
schenken aan de jarigen. Op passende wijze hebben we hier
aandacht aan geschonken. We mochten wel aanwezig zijn bij
ons lid de heer Wim Sinke. Hij vierde op 22 mei zijn
honderdste verjaardag. Wat genoot hij nog van de
aanwezigheid van zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen.
Op 2 oktober is hij overleden.
We moesten wegens overlijden ook afscheid nemen van onze
secretaresse Annelies Bloks en de voormalige penningmeester
Kees van Oosten.
De toekomst van onze afdeling is zorgelijk. De gemiddelde
leeftijd van het bestuur is hoog. We zijn hard op zoek naar
(jongere) leden die taken kunnen overnemen. In eerste
instantie een secretaris, maar meer bestuursleden zijn van
harte welkom. Wat ook lastig is, is dat er weinig nieuwe leden
bijkomen.
Geen bijeenkomsten, geen nieuwe leden. Terwijl door
overlijden en opzeggingen er veel leden afvallen. Een
probleem waar ook andere PCOB-verenigingen in Zeeland
mee te maken hebben. We hopen dat onze leden mee willen
denken en samen met het bestuur hiervoor een oplossing
vinden.
Tot slot een woord van dank aan mijn medebestuursleden, alle
rondbrengers van het KBO-PCOB magazine en de
maandelijkse nieuwsbrief. De bezorgers van de
verjaardagskaarten en presentjes bij kroonjaren. Johan Put
voor het bijhouden van de ledenadministratie en de Website.

Kortom, er is toch veel gedaan in het afgelopen jaar en met
behulp van onze leden gaan we er weer een geweldig jaar van
maken, zodra het weer kan.
Ik hoop u vaak te zien op onze bijeenkomsten.
Een hartelijke groet van uw voorzitter,
Lou Waterman

Overlijden secretaresse Annelies Bloks
In februari 2019 nam Annelies de taak van Jopie Poppe over
als secretaresse van onze afdeling. Vol enthousiasme en met
veel creativiteit startte Annelies haar werkzaamheden. Iedere
maand stonden er weer creatieve kleine boeketjes op de tafels
in De Kwikstaart, die plots voorzien werden van fleurige
lopertjes.
In de loop van 2020 bleek Annelies ernstig ziek. De
chemokuren sloopten haar lichaam, maar brachten helaas
geen genezing. In maart 2021 overleed zij op de leeftijd van 63
jaar. Alhoewel Annelies maar kort in ons midden was, laat zij
een grote leegte achter in onze afdeling en daarnaast vooral bij
haar man Henk.

Overname taken van Annelies en Jopie
Na het overlijden van Annelies in maart heeft Jopie de taken
van secretaresse tijdelijk overgenomen. Ledenadministrateur
Johan Put op zijn beurt is tegelijk gestart met de overname van
het samenstellen van de lijsten voor de bezorgers.
Maandelijks zijn daarin wijzigingen aan te brengen in verband
met verhuizen en overlijden van leden. Een taak die Jopie
jaren heeft gedaan.
Vanaf 2022 heeft Loe van Lomwel alle werkzaamheden die
verband houden met de maandelijkse catering overgenomen
van Jopie.

Leden
In dit verslagjaar namen we wegens overlijden afscheid van 15
leden.
16 leden zegden het lidmaatschap op. Eén lid is wegens
verhuizing overgeschreven naar een andere PCOB afdeling.
We konden ook weer drie nieuwe leden welkom heten.
31 december 2021 telde onze afdeling 174 leden. Een verlies
van 29 leden.
Dit jaar waren vier leden 25 jaar lid van onze afdeling. In de
jaarvergadering in oktober werd mevr. Van Belzen-de Voogd
gehuldigd en werd haar een Oorkonde overhandigd met een
klein presentje. De andere jubilarissen konden niet aanwezig
zijn. Zij ontvingen de Oorkonde en een klein presentje thuis.
Het waren de heer en mevrouw Van der Linde-van Dis en
mevrouw Van Luyk-Jongbloed.

Lief en Leed
De bezorgers van de maandelijkse Nieuwsbrief van de afdeling
en het KBO/PCOB Magazine zorgen er in hun wijk tevens voor
dat ieder lid bij zijn of haar verjaardag een felicitatiekaart in de
bus krijgt. Bij kroonverjaardagen vanaf 75 jaar wordt er naast
de kaart ook een kleine attentie gegeven. Ook aan jubilea
wordt, als dat bekend is bij het bestuur of bij de
bezorger/bezorgster, aandacht geschonken.
Bij langdurige ziekte en bij ziekenhuisopname, indien bekend
bij het bestuur, wordt nu in de nieuwsbrief en normaal tijdens
de themamiddagen een oproep aan de aanwezige leden
gedaan een blijk van meeleven te sturen aan het zieke lid. Bij
overlijden van een lid woont een vertegenwoordiging van het
bestuur de herdenkingsdienst bij of wordt op een andere wijze
de nabestaanden gecondoleerd met het verlies van een
dierbare. Normaal gesproken wordt bij de opening van de
themamiddagen eveneens aandacht geschonken aan het
overlijden van een lid. Dit was dit jaar niet mogelijk.

Contacten
* Diaconie Protestantse Gemeente Oost-Souburg
Ieder jaar heeft onze afdeling fijne contacten en een heel
plezierige samenwerking met de Diaconie van de Protestantse
Gemeente. In januari en in de zomermaanden is er al jaren
een meezingmiddag in de Open Haven. Jaarlijks worden door
de Diaconie ook twee busreizen georganiseerd, waarbij PCOB
leden welkom zijn.
Helaas hebben deze activiteiten geen doorgang kunnen vinden
vanwege de aanwezigheid van het corona-virus.
* Senioren Platform Vlissingen (SPV)
Deze is in 2020 opgericht samen met KBO Vlissingen,
Senioren Souburg en Omstreken, CNV Senioren, FNV
Senioren en personen op persoonlijke titel.
Doel is om een aanspreekpunt te zijn voor het Vlissingse
college over zaken als zorg, wonen, welzijn, vervoer en
hulpvragen. Kortom het Seniorenbeleid in de gemeente
Vlissingen. Het afgelopen jaar zijn er geen bijeenkomsten
geweest. Bijkomend probleem was dat de secretaris, de heer
Peter van de Sloot, onverwachts is overleden. In 2022 zal het
eerste overleg zijn met het college.
* Walchers Platform voor de Minima (WPM)
Elk jaar komt dit platform 4 maal bij elkaar als Vlissingse
verenigingen om te spreken over o.a. Kwijtschelding, WMO
zaken, Voedselbank, Orionis, ROAT, Portos, organisatie
speelweek voor kinderen, Zorgverzekering en Armoedebeleid.
In het afgelopen jaar bleek dat het moeilijk was om een
bestuur te vormen. In oktober is besloten het platform op te
heffen.
* PCOB afdelingen op Walcheren
Elk jaar organiseren de 4 PCOB afdelingen op Walcheren 2
bijeenkomsten onder leiding van de regiocoördinator Krijnie
Hoek. Aan bod komen de activiteiten die we organiseren,
bestuurszaken, ledenwerving, toekomstplannen enz.
Ook worden we geïnformeerd over de landelijke zaken door de

leden van de Ledenraad en Edward Niessen, de landelijk
contactpersoon voor de afdelingen.
* Walcherse afdelingen KBO, PCOB en SVS & omstreken.
Periodiek komen de afgevaardigden van de Walcherse
afdelingen van KBO, PCOB en SVS & Omstreken op
Walcheren bij elkaar. We plannen bijeenkomsten die voor de
lokale afdelingen te groot zijn om te organiseren en van belang
zijn voor alle leden. Bv gesprekken met het bestuur van ADRZ,
Rabobank en Delta. Ook ondersteunen we afdelingen met
ledenwerving. Er waren nog diverse activiteiten gepland maar
om bekende redenen zijn deze niet doorgegaan. We hopen op
korte termijn onze activiteiten weer op te pakken.

Bijeenkomsten in De Kwikstaart
Door het corona-virus konden we pas in september de eerste
bijeenkomst van het jaar in De Kwikstaart houden. We starten
vol goede moed met een gratis barbecue, die door 43 leden
werd bezocht.
In oktober werd de uitgestelde jaarvergadering gehouden. Het
jaarverslag van de secretaresse Annelies Bloks en het
financiële jaarverslag van Loe van Lomwel over 2020 werden
beide zonder opmerkingen vastgesteld. Aandacht was er ook
voor de vier jubilarissen: leden die 25 jaar lid zijn. Slechts één
van de vier kon aanwezig zijn. De andere drie zijn thuis
bezocht.
Na de pauze gaf Jaap Koppejan, lid van onze afdeling, een
belangrijke informatieve presentatie over zijn werkzaamheden
als Vrijwillig Burger Adviseur (VBA) in de gemeente Vlissingen.
De bijeenkomsten in november en december konden opnieuw
niet doorgaan.

Overige activiteiten
Helaas was het niet mogelijk om elke maand samen te komen
in De Kwikstaart. Voorgaande jaren werd na de Paasmiddag in
maart/april een paasmaaltijd gehouden en na de Kerstmiddag
een kerstmaaltijd. Fijn was dat om gezamenlijk die middagen
af te sluiten. Johan Put nam het initiatief tot het samenstellen
van een Gids voor de Stille Week en Pasen2021. Die Gids is
door de bezorgers verspreid naar alle leden.
De nieuwsbrief voor Kerst 2021 en januari 2022 is door Johan
voorzien van toepasselijke gedichten.
Onze afdeling heeft inmiddels leden in Souburg, Ritthem,
Vlissingen, Koudekerke, Middelburg, Nieuw- en Sint Joosland,
Arnemuiden en Kleverskerke.
Het bestuur heeft besloten de naam van onze afdeling te
handhaven: PCOB Souburg/Ritthem, maar op voorstel van
Johan Put is de kop van de website aangepast. Johan heeft
foto’s gezocht/gemaakt van alle dorpen en steden. Een collage
daarvan siert nu de website.
Op de nieuwe felicitatiekaart vindt u de foto’s ook.

Magazine en Nieuwsbrief
Het maandblad KBO/PCOB Magazine verscheen in 2021 tien
keer. De nieuwsbrief, verzorgd door Jopie Poppe, van onze
afdeling verscheen elf keer. Beide werden door zeer trouwe
bezorgers iedere keer weer bij u in de bus gestopt. Dat zijn de
heren Wim Vermeulen, Huib Kievit, Loe van Lomwel en Jac.
van Belzen en de dames Corrie Brasser, Corrie Goedhart,
Joke van Leerzem, Bep Meiresonne, Micheline Polak, Jopie
Poppe, Jeanet Vermeulen en Riet Wielemaker. In oktober
werd de jaarlijkse bijeenkomst van bestuur met de bezorgers
en ledenadministrateur gehouden en werd alle vrijwilligers een
kleine attentie uitgereikt.
De verdeling van Magazine en Nieuwsbrief over de bezorgers
werd verzorgd door Wim Vermeulen. Het bestuur is deze

mensen bijzonder dankbaar voor hun onmisbare hulp bij het
nieuws van de Bond en de afdeling bij de leden te brengen.
De nieuwsbrieven en het jaarverslag werden door Johan Put
ook verspreid naar de andere PCOB-afdelingen op Walcheren,
naar de afdelingen KBO Vlissingen en Middelburg, de
verenigingsadviseur, de regio-coördinator en naar de twee
Zeeuwse vertegenwoordigers in de landelijke Ledenraad.
De nieuwsbrieven die wij van deze afdelingen ontvangen
worden door onze ledenadministrateur verspreid naar onze
leden van wie het e-mailadres bekend is.

Ledenadministratie, Digitaal nieuws en website
Het digitaal registreren van het ledenbestand was weer in
handen van Johan Put. Hij verzorgt ook de website van onze
afdeling met informatie over onze afdeling, de activiteiten die
worden georganiseerd en (soms) foto’s van die activiteiten:
www.pcob.nl/afdelingen/souburg-ritthem.
Daarnaast verschijnt af en toe ook digitaal nieuws via email
met actuele info of belangrijke informatie vanuit het landelijk
bureau. Dit digitale nieuws wordt verspreid naar de leden van
wie het e-mailadres bekend is en kan ook verstuurd worden
aan een ieder die er belangstelling voor heeft. Een berichtje
naar pcob.ledenadm.souburg@gmail.com en ook u komt op de
verzendlijst.

Bestuur
Het bestuur bestond dit jaar tot maart uit vijf personen, na het
overlijden van Annelies Bloks uit vier personen. Het bestuur
vergaderde vier maal. Daarnaast was er een bijeenkomst met
de bezorgers en de webmaster Johan. Het bestuur heeft een
minimale bezetting.
De jaarverslagen 2020 van penningmeester en secretaresse
zouden in februari 2021 worden vastgesteld in de
jaarvergadering. Die vergadering moest worden uitgesteld. De

verslagen zijn uiteindelijk in de jaarvergadering van oktober
vastgesteld.

Het bestuur had in 2021 de volgende samenstelling:
Voorzitter Lou Waterman (aftredend 2023)
Secretaresse Annelies Bloks
(tot haar overlijden in maart 2021)
Wnd secretaresse Jopie Poppe vanaf april 2021
(aftredend 2022)
Penningmeester Loe van Lomwel (aftredend 2024)
2e penningmeester Corrie Brasser (aftredend 2023)

Jaarverslag van de penningmeester over 2021
Inkomsten
Contributie
Rabo supportactie
Overige inkomsten
Huur Kwikstaart
Afdracht contributie
Drukwerk
o.a. nieuwsbrieven
Acceptgirokaarten
Themamiddagen
Bankkosten
Administratiekosten
Presentjes
bladen rondbrengen
Attenties/verjaardagen
Voordelig saldo

Uitgaven

5999,00
231,08
51,30
159,13
4071,75
114,20
32,10
279,39
190,87
74,21

---------------€ 6281,38

65,00
286,39
1008,34
--------------€ 6281,38

Saldo bank
Voordelig saldo

1-1-2021

31-12-2021

3968,04
1008,34
----------€ 4976,38

4976.38
------------€ 4976,38

De kascommissie, bestaande uit de heren J. van Belzen en
J.F. Put, hebben zich met de werkzaamheden van de
penningmeester akkoord verklaard.

TENSLOTTE
Wij hopen dat u deze jaarverslagen met plezier heeft gelezen.
Voor extra exemplaren kunt u contact opnemen met het
secretariaat.
Hebt u wensen of vragen, aarzel dan niet om dat bij één van
de bestuursleden kenbaar te maken.

Adressen met ingang van 2022:
De heer L.F. Waterman, voorzitter
Vesting 21
4388 WJ Oost-Souburg
Tel. 0118 46 28 50
e-mail: lfwaterman@gmail.com
Mevrouw J.Poppe, wnd. secretaresse
Vlissingsestraat 117
4388 HC Oost-Souburg
Tel. 0118 46 19 76
e-mail: jopiepoppe@zeelandnet.nl
De heer L.P. van Lomwel,
penningmeester en hulp bij belastingaangifte
Ritthemsestraat 30
4388 JR Oost-Souburg
Tel. 06 1611 7789
e-mail: lvlomwelpcob@kpnmail.nl
Mevrouw C. Brasser-Bustraan, 2de penningmeester
Van Dijcklaan 12
4383 WK Vlissingen
Tel. 0118 41 29 34
e-mail: bras45@zeelandnet.nl
De heer J.F. Put, ledenadministratie en webmaster
Paspoortstraat 10-B
4388 BH Oost-Souburg
Tel. 0118 47 06 67
e-mail: pcob.ledenadm.souburg@gmail.com

www.pcob.nl/afdelingen/souburg-ritthem

