
               
 

Jaarverslag 2020 
 
Bestuurszaken 
 
Met het jaar 2020 was er weer een (bijna)voltallig bestuur PCOB Lansingerland. Met 
uitzondering van Bleiswijk zijn de kernen Berkel en Rodenrijs en Bergschenhoek daarin 
vertegenwoordigd. Wij zijn nog zoekende naar een PCOB- lid uit Bleiswijk die in het bestuur 
plaats neemt, en als contactpersoon voor de PCOB in Bleiswijk optreedt. Want om 
(nieuwe)leden te betrekken bij de PCOB is het noodzakelijk om ter plaatse aanspreekpunten te 
hebben en ook daar bijeenkomsten te organiseren. 
We zijn in ieder geval dankbaar dat de continuïteit in het bestuur van PCOB Lansingerland is 
gewaarborgd. 
 
Echter de realiteit is dat het bezoek aan de ledenbijeenkomsten afneemt. In Bergschenhoek is 
men gestopt met het houden van bijeenkomsten en is er gevraagd om de bijeenkomsten in 
Berkel en Rodenrijs bij te wonen. In Bleiswijk is er geen plaatselijke commissie meer, zodat het 
moeilijk is om iets te organiseren. We proberen vanuit Berkel en Rodenrijs 1x per jaar een 
bijeenkomst te organiseren.  
In Berkel en Rodenrijs is er een trouwe kern van ca. 45 leden die de bijeenkomsten bezoeken. 
Er zijn diverse oorzaken aan te geven over de geringere belangstelling. Maar toch, we worden 
ouder, de gemiddelde leeftijd ligt hoog, het gaat moeizamer. Toch pleit het bestuur en de 
commissies voor uw komst naar de afdelingsbijeenkomsten. We vragen daarom met nadruk 
aan de leden uit Bergschenhoek en Bleiswijk om naar Berkel en Rodenrijs te komen, vervoer 
hoeft geen probleem te zijn. De 3- B bus en het met elkaar meerijden kunnen daarin voorzien. 
Het is jammer om te moeten constateren dat na ruim 30 jaar bestaan van de afdelingen in 
Lansingerland de belangstelling en ook het ledenaantal voor de ouderenbonden afneemt. 
Het bestuur en de organiserende commissies hopen dat er in 2021 een kentering optreedt in 
het bezoek aan de bijeenkomsten. 
Tengevolge van het coronavirus zijn er in 2020 slechts 3 bijeenkomsten gehouden, en dan nog 
met beperkte deelname. 
 
Door bestuursleden zijn de regiovergaderingen van de regio DWO bijgewoond. Belangrijk om 
vanuit de afdelingen je stem te laten horen op deze vergaderingen zeker door de landelijke 
ontwikkelingen KBO-PCOB. Het is goed om van ieders activiteiten te horen.  
 
Eén van de speerpunten van belangenbehartiging van de PCOB is de Belastingservice 
Ouderenbonden. In het verslagjaar hielpen vele vrijwilligers van KBO en PCOB met het invullen 
van ruim 100.000 belastingaangiftes. Ook in Lansingerland worden de ouderenbonden PCOB 
en KBO ingeschakeld voor hulp bij het invullen van hun belastingaangiftes. 
De provinciale KBO Zuid- Holland is coördinator voor de Belastingservice. 
 
Het overlegorgaan Commissie Ouderenbonden Lansingerland (plaatselijke afdelingen van KBO 
en PCOB Lansingerland) is inmiddels een vertrouwd orgaan. 
In het verslagjaar hebben er bestuursmutaties plaats gevonden. Er is in de commissie 
afgesproken dat voor de functies van voorzitter en secretaris een termijn geldt van twee jaar. De 
voorzitter is ingevuld door KBO Bleiswijk en het secretariaat door PCOB Lansingerland. 
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Door het coronavirus en de genomen maatregelen is er slechts één keer in minimale 
samenstelling vergaderd. 
Door de ouderenbonden KBO en PCOB, de Christen Unie en omroep Max is het manifest 
“Waardig ouder worden 2.0” medio december ondertekend. Ook in Lansingerland hebben we 
hier gehoor aan gegeven. Op verzoek van de plaatselijke afdeling van de Christen Unie hebben 
de plaatselijke ouderenbonden, vertegenwoordigd in het COL, ook het manifest ondertekend. In 
een samenzijn van Christen Unie en COL vond de ondertekening plaats in woonzorgcentrum de 
Tuinen in Bleiswijk. 
De commissie is de spreekbuis in twee richtingen namelijk: contacten leggen met diverse 
instanties en organisaties die voor ouderen van belang kunnen zijn en voor deze organisaties is 
de commissie het aanspreekpunt. 
                                              
In het jaarverslag 2019 is vermeld dat de Unie KBO de koers van “KBO-PCOB vernieuwt” niet 
aanvaardt. In het verslagjaar 2020 is daar verder over gesproken. Binnen de Unie KBO, waarbij 
elke provinciale KBO autonoom is, zijn er verschillen van inzicht over het vernieuwen met 
PCOB. Verschillende provinciale KBO 's hebben aangegeven de Unie KBO te zullen verlaten. 
De ledenraad PCOB heeft kennisgenomen van de ontwikkelingen bij de Unie KBO en vindt het 
jammer dat de beoogde intensivering van de samenwerking met de KBO niet zal doorgaan. 
Maar in het belang van de leden is het nodig om naar de toekomst te kijken. Daarom wil de 
ledenraad PCOB de focus leggen op wat de PCOB en de KBO bindt en niet op wat de twee 
verenigingen scheidt. 
PCOB en KBO gaan samen werken aan een voorstel voor een federatie KBO-PCOB nieuwe 
stijl. 
Tegelijkertijd blijft de PCOB zich bewust van de urgentie om de eigen vereniging te vernieuwen. 
Het gezicht van de KBO-PCOB was de afgelopen 7 jaar Manon Vanderkaa. Zij is per 1 oktober 
2020 vertrokken naar een andere directeursfunctie in de Verplegende zorg. Thans is Marcel 
Sturkenboom directeur ad interim. 
 
Afdelingsbijeenkomsten 
 
Door het coronavirus en de daardoor genomen maatregelen zijn er in het verslagjaar slechts 
drie bijeenkomsten gehouden. 
Door de commissie Berkel en Rodenrijs is invulling gegeven aan de afdelingsbijeenkomsten. 
 
Februari 

• Zilversmid uit Schoonhoven. Echter de presentator is niet verschenen, dus geen 
inhoudelijke presentatie. Uitgebreid koffie gedronken, onderlinge gesprekken en vroeger 
naar huis. 

 Maart 
• Algemene ledenvergadering en presentatie over het leven en werk van Albert 

Schweitzer. 
 
Oktober 

• Presentatie over de provincie Noord-Holland. Negen streken in de provincie werden 
uitgebreid besproken aan de hand van de getoonde dia's. Vele bezienswaardigheden 
werden getoond van steden en dorpen alsmede het eiland Texel. 

•  
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Helaas ook geen Adventsviering met afsluitend een broodmaaltijd in 2020. Maar de  
PCOB- commissie van Berkel en Rodenrijs wilde toch de Adventsgedachte meegeven aan de 
leden. Daartoe is er een Adventsliturgie opgesteld met liederen, bijbelgedeelten, gedichten en 
een overdenking. Dit alles voorzien van mooie verfraaiingen in de vorm afbeeldingen van 
schilderijen. Tevens een uitgebreide en van decoraties voorziene nieuwsbrief. En ook een 
attentie in de vorm van een cyclaam. 
Zo heeft de commissie door middel van liturgie, nieuwsbrief en een cyclaam haar leden verrast 
en ondersteunend in coronatijd. 
 
Verder een gezamenlijke nieuwjaarsbijeenkomst. Na opening door de voorzitter een presentatie 
over het “Groene Hart”. In de stedelijke ring van het Groene Hart liggen de gebieden: 
Lopikerwaard, Vijfheerenlanden, Alblasserwaard en Krimpenerwaard. Prachtige natuurgebieden. 
In de presentatie mooie opnamen van deze natuurgebieden, zoals de molens van Kinderdijk, 
prachtige oude boerderijen en ook de flora en fauna in het Groene Hart passeren de revue. 
Vervolgens een nieuwjaarstoespraak door de voorzitter. De bijeenkomst werd afgesloten met 
een drankje en een hapje, een gezellige ontmoeting met 50 PCOB- ers. 
 
Reizen 
 
Vanwege het coronavirus zijn er geen dagtochten georganiseerd. 
  
Ledenbestand 
 
Een overzicht van het ledenbestand van PCOB Lansingerland over de afgelopen jaren: 
                
    

 01-01-2017 01-01-2018 01-01-2019 01-01-2020 01-01-2021 

Berkel en 
Rodenrijs 

220 212 189 188 182 

Bergschenhoek 114 111   92   85   82 

Bleiswijk 199 166 134 115   99 

Totaal 533 489 415 388 363 
 
Zoals u ziet een neergaande lijn, die kennelijk niet om te buigen is. 
Ten gevolge van overlijden, verhuizingen en om andere redenen is er ook dit jaar een 
aanzienlijk ledenverlies. 
In vier jaar tijd is het ledenaantal met ruim 25% gedaald. Het ledenverlies baart het bestuur 
zorgen en daarom een dringende oproep aan alle leden om de neerwaartse spiraal te 
doorbreken en nieuwe leden te werven. Als deze trend zich voortzet hebben we minder 
inkomsten en zullen er op termijn maatregelen moeten worden getroffen. Dus een aansporing, 
benader mensen die geen lid zijn. De PCOB in Lansingerland moet weer groeien!! 
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Lief en leed 
 
Het lief en leed bezoekwerk, dat door de bezoekdames van de plaatselijke commissies altijd 
met veel inzet wordt gedaan is ook een belangrijk onderdeel van de PCOB- activiteiten. 
Omzien naar elkaar in blijde - en droevige omstandigheden. Aandacht vanuit de PCOB voor 
kroonverjaardagen, huwelijksjubilea en condoleances aan de nabestaanden bij overlijden. 
Betrokkenheid ook door de leden onderling geeft voor hen die in moeilijke omstandigheden 
verkeren de nodige steun. 
 
Nieuwsbrief 
 
De informatie via de nieuwsbrief Lansingerland geeft een goed beeld van de activiteiten van de 
plaatselijke commissies. Tevens een inleidend woord over de actualiteiten die er op dat moment 
spelen in de maatschappij. Ook het belangrijke landelijke nieuws van de PCOB komt in een 
aparte rubriek aan de orde. Zo brengen we het nieuws van PCOB Lansingerland onder de 
aandacht van haar leden.  
Indien er leden zijn die iets in de nieuwsbrief willen vermelden dan kunt u dat aangeven bij het 
secretariaat van PCOB Lansingerland. 
 
Tenslotte een woord van dank aan alle vrijwilligers die werk verrichten voor de PCOB in welke 
vorm dan ook. Zonder de inzet van velen is het niet mogelijk om alles te kunnen doen en ook 
binnen een bepaalde tijd.  
Dank daarvoor!!  We kijken met gemengde gevoelens terug op het jaar 2020 en hopen en 
verwachten dat er in 2021 voor de leden weer inhoudsvolle bijeenkomsten zullen worden 
gehouden. Daarom toch een goed “PCOB jaar” toegewenst. 
 

 
 



 


