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Voorwoord
2021 was een veelbewogen verenigingsjaar, gekenmerkt door veel
onzekerheden vanwege de coronapandemie. Daardoor is het contact met
de leden helaas sterk verminderd, mede omdat er bijna geen
contactmiddagen konden worden gehouden. Een ontwikkeling die het
bestuur zorgen baart. We hopen op betere tijden.
De bestuurssamenstelling is ongewijzigd gebleven. Samenwerking met
KBO Rheden-Rozendaal is gelukkig nog steeds goed als het gaat om de
dagelijkse gang van zaken.
Op bestuurlijk niveau worden gesprekken gevoerd om de toekomstige
samenwerking een meer formele structuur te geven. Hierbij worden de
bestuursleden bijgestaan door onafhankelijke deskundigen van de
regionale en landelijke organisaties. Hieraan zijn voor de beide
verenigingen geen extra kosten verbonden.
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Bestuursleden in 2021
Naam

Functie

Arthur Ohm

Voorzitter

Els Ohm-Schippers
Gerry Kisjes
Kees van Oosterom

Vicevoorzitter
Secretaris
Penningmeester;
2e ledenadministrateur
Ledenadministrateur;
2e penningmeester
Contactmiddagen
Velp-Rozendaal

Velp
Velp
Rheden

Lief &Leed; PR VelpRozendaal
PR Rheden
Eindredacteur
Nieuwsbrief
Coördinator busreizen

Velp

Contactmiddagen
Rheden-De Steeg

Rheden

Jan-Aart van
Egmond
Anneke v.d. Scheer
Willy Luiks
Janke Mandema
Anneke KruijswijkJansen
Ineke van
Huissteden
Henk Otter
Happy de Zwaan
Ineke van
Huissteden

Woonplaats
Velp

Secretaris
COSBO

Deventer
Velp

De
Steeg
Rheden

Bestuurslid
COSBO

Algemeen en Dagelijks Bestuur
Het Dagelijks Bestuur kwam 4 keer bijeen om de dagelijkse gang van
zaken te bepreken en beleid te bepalen. Ook was er regelmatig overleg
met het KBO-bestuur over de samenwerking. Verder is er vanwege de
coronamaatregelen veelal via telefoon en e-mail overleg geweest.
Daarnaast werd een geplande Algemene Bestuursbijeenkomst door
coronamaatregelen op het laatste moment afgelast.
Kerngroepen
In Rheden en in Velp-Rozendaal kwamen de lokale bestuursleden als
‘kerngroep’ naar behoefte bijeen om het wel en wee en de lopende zaken
in de lokale afdelingen te bespreken en de nodige acties te ondernemen.
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Jaarvergadering
De in Rheden geplande Algemene Ledenvergadering is wegens
coronamaatregelen helaas opnieuw niet doorgegaan. In plaats hiervan is
via onze Nieuwsbrief een oproep aan de leden gedaan om te reageren op
de inhoud van het Jaarverslag 2020. Hierop zijn weinig reacties
ontvangen, waaruit het bestuur concludeert dat de leden instemmen met
de inhoud van het verslag. En daarmee met het gevoerde beleid en de
financiële gang van zaken.
Vrijwilligers
Naast genoemde bestuursleden zijn er nog tientallen
andere vrijwilligers, zoals de vele bezorgers van het
Magazine inclusief de Nieuwsbrief en de medewerkers bij
de ledenmiddagen. Zonder de trouwe inzet en
samenwerking van al deze vrijwilligers zouden we als
vereniging niet zo succesvol kunnen werken.
Nieuwsbrief
Tien keer per jaar, samen met het Magazine, verscheen er, inmiddels
samen met de KBO, een Nieuwsbrief, samengesteld met landelijk en
lokaal nieuws voor de afdelingen in Rheden van KBO en PCOB. De
eindredactie is goede handen van ons trouwe lid: Ineke van Huissteden.
In het najaar verscheen er een Bewaargids met relevante informatie en
telefoonnummers voor KBO en PCOB leden
Public Relations
Alle contactmiddagen zijn aangekondigd in de kerkbladen, in de
plaatselijke Regiobode, de Arnhemse Koerier en het blad van Rozendaal
‘In de Roos’. Verder op het internet via Rhedens. Nieuws.nl en de
plaatselijke tv-zender Studio Rheden. Waar mogelijk zijn flyers verspreid.
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Contactmiddagen
Ook in 2021 wierp de corona pandemie een schaduw over
onze activiteiten. Wij werden ernstig beperkt in onze
activiteiten. Pas in september konden wij eindelijk
aangepaste ledenbijeenkomsten organiseren.
Ook in 2021 is in Velp en Rheden op verschillende data hetzelfde
programma aangeboden. Daardoor is men in de gelegenheid om te
kiezen welke dag het beste schikt. Alle activiteiten werden samen met
KBO-collega’s voorbereid en uitgevoerd.
Contactmiddagen in 2021 die wel door konden gaan:
Datum
9 september
14 september
12 oktober
14 oktober
9 november
11 november
9 december
21 december

Locatie
Rheden
Velp
Velp

Onderwerp
IJsland door Martin Idema
IJsland door Martin Idema
Kijkje in de keuken van de grimeur
Richard Klompenbouwer
Rheden Kijkje in de keuken van de grimeur
Richard Klompenbouwer
Velp
Wat te doen als het leven stopt?
Gerrit van Middelkoop
Rheden Wat te doen als het leven stopt?
Gerrit van Middelkoop
Rheden Kerstviering met harpconcert
Regina Ederveen
Velp
Kerstviering Afgelast

Uitstapjes en Excursies
Wegens de coronamaatregelen zijn er
helemaal geen uitstapjes of excursies
georganiseerd, een duidelijk gemis voor veel
van onze leden. We hopen dat dit kan
veranderen in het komende jaar.
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Kortingsregeling
Ook in 2021 is samen met de Unie KBO RhedenRozendaal en de ASVR een kortingsregeling
gerealiseerd, waarbij op vertoon van de ledenpas
korting verleend werd bij aankopen in een aantal winkels
in Velp, Rheden en Dieren.

Belasting invulhulpen
Leden kan hulp geboden worden bij het invullen van de
jaarlijkse belastingaangiften door vier belasting
invulhulpen, die jaarlijks bijscholing krijgen door de KBO
in Gelderland om volledig op de hoogte te blijven.
De volgende leden van onze afdeling hebben ook dit jaar weer hulp
geboden: Mw. J.W. van Noort, dhr. E.D. de Vries, en voor Rheden-Dieren
dhr. C. van den Haak en dhr. B. Veerbeek.

Vertegenwoordiging
De drie seniorenbonden hebben zich
georganiseerd in een koepelorganisatie, de stichting COSBO, die het
overleg met de gemeenten in Rheden en Rozendaal voert. In het bestuur
daarvan zitten op dit moment 2 PCOB bestuursleden, namelijk: de heren
Henk Otter en Arthur Ohm.

Lief en Leed.
Evenals in voorgaande jaren zijn leden, indien
mogelijk, bezocht naar aanleiding van
verjaardagen van 90 jaar en ouder en leden die
langdurig ziek zijn.
Zieken, jarigen en huwelijksjubilarissen ontvingen een kaart en/of
bloemetje namens de PCOB of werden bezocht.
Ook na overlijden van een lid ontvingen nabestaanden een condoleance
en werden zo mogelijk bezocht.
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Ledenbestand
Elk jaar is het weer spannend met welk aantal leden het jaar wordt
afgesloten. Het jaar 2021 begon met 471 leden en na een jaar waren op 1
januari 2022 nog 452 leden over, dus een afname van 19 leden.
Als we de mutaties van het afgelopen jaar bekijken dan zijn 19 leden
overleden. Van de leden die verhuisd zijn, zijn enkele verhuisd naar buiten
Rheden-Rozendaal. Ook hebben leden het lidmaatschap moeten
opzeggen wegens afnemende gezondheid of opgezegd om andere privé
redenen.
Maar gelukkig hebben we ook 20 nieuwe leden in onze afdeling welkom
geheten. Het afgelopen jaar overziend, kunnen we tevreden zijn met
slechts een kleine afname van het aantal leden.
De gemiddelde leeftijd van onze leden is onveranderd gebleven, nl. ruim
81 jaar. Onze oudste 2 leden zijn 99 jaar oud, ons jongste lid is 54 jaar
jong. Leden van 75 jaar en jonger zijn in aantal 86.
In de jaaroverzichten van de afgelopen jaren is steeds een vurig pleidooi
gehouden voor nieuwe leden en voor vrijwilligers om mee te helpen in
onze afdeling. Zowel bezorgers, mensen die handig zijn met de pen,
bestuursleden, activiteitenbegeleiders enz. enz. zijn nodig.
Helaas heeft in al die jaren niemand zich gemeld, zelfs niet om inlichtingen
in te winnen en dat is beslist jammer en teleurstellend. Toch blijven we
hoop houden dat u met ons uitkijkt naar nieuwe leden en vrijwilligers. In
een land dat bol staat van de vele vrijwilligers zullen er om onze afdeling
te helpen nog best een paar te vinden zijn.
Dit jaaroverzicht van het ledenbestand van de PCOB-afdeling RhedenRozendaal 2021 beëindigt het bestuur met de wens dat we nog vele jaren
blijven bestaan.
Maar dan moet u wel meedoen!
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Financieel jaarverslag 2021:
In de financiële administratie van onze afdeling is rekening gehouden met
de samenwerking met de plaatselijke KBO afdeling. Naast het gezamenlijk
overleg van besturen zijn ook de ledenmiddagen en de maandelijkse
Nieuwsbrieven gezamenlijk en worden de kosten gedeeld.
De Balans geeft de bezittingen en verplichtingen
aan.
De Resultatenrekening geeft een overzicht van de
ontvangsten en uitgaven, kortom hoe onze afdeling
het afgelopen jaar heeft gedraaid.
De baten bestaan grotendeels uit de van de leden ontvangen contributies,
subsidie van de gemeente Rheden en ontvangen giften.
Bij de lasten heeft de afdracht aan de landelijke PCOB organisatie de
overhand. Het landelijk bureau draagt hiervan zorg voor de externe
contacten met overheden, pensioen- en andere belangrijke organisaties.
Het Magazine wordt door KBO en PCOB samengesteld/uitgegeven en
door onze vrijwilligers samen met de Nieuwsbrief van de afdeling onder
onze leden verspreid.
Hierna volgen de kosten van het drukwerk (Nieuwsbrieven, folders en
Jaarverslagen). Per Nieuwsbrief worden er ca. 375 exemplaren bezorgd.
De kosten van de met de KBO georganiseerde activiteiten worden naar
rato van het aantal leden van de afdelingen verdeeld.
Door corona konden helaas minder contactmiddagen plaatsvinden. We
hebben hierdoor sprekers af moeten zeggen. Ook was het niet mogelijk
om een Algemene Ledenvergadering te houden.
Hierdoor en door een vermindering van ondermeer de kosten voor
zaalhuur is ook het resultaat over 2021 positief uitgevallen. Het in 2020
als voorziening opgenomen bedrag werd in 2021 bestemd ter
compensatie van de eenmalige (verlaagde) contributie.
Ondertussen hebben we gemerkt dat naast de kosten van ondermeer
sprekers voor lezingen ook overige kosten als drukwerk etc. behoorlijk
toenemen. We hebben als bestuur daarom gemeend hiervoor voor 2022
een bedrag van € 1.000,00 als voorziening op te nemen.
Hiernaast treft u de Balans en Resultatenrekening over 2021 aan.
De kascontrole over 2021 werd op 1 februari 2022 uitgevoerd door
mevr. C. Venneman uit Velp en dhr. J. van Lenthe uit Dieren.
Zij zullen in de ledenvergadering verslag doen van hun controle.
Kees van Oosterom, penningmeester
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Tenslotte
Het bestuur kijkt terug op het jaar 2021, evenals 2020, als een bijzonder
en bewogen jaar vanwege de wereldwijde coronapandemie. Opnieuw een
jaar met inbreuk op onze bewegingsvrijheid en weinig
contactmogelijkheden en een minimum aan activiteiten.
Hoewel werd gehoopt dat alles in de loop van het jaar weer zijn gang kon
gaan, bleek niets minder waar.
We hopen dat 2022 een beter jaar zal worden, de epidemie tot een einde
komt en we de draad weer op kunnen pakken.
De zorgen over het teruglopende aantal leden en de leeftijdsopbouw
daarvan blijven, maar het bestuur hoopt in het nieuwe jaar haar
inspanning om de afdeling vitaal en gezond te houden te kunnen
voortzetten.

Maart 2022

Vormgeving en eindredactie Jaarverslag: Ineke van Huissteden

11

12

