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NIEUWSBRIEF 
April 2022 

                                     KBO afdeling Leeuwarden            (opgericht 28 januari 1982) 
 
Redactie en website:          Jaargang 35 no. 03 
Redactie: Bert van der Werff 
Website : www.kbofryslan.nl (zie bij AFDELINGEN) 
 

 
 
Mededelingen van het (be)stuur 
 
Contributie 2022 
Denkt u  nog even aan het overmaken van de contributie van dit jaar? Bedraagt € 25,- per persoon.   
Rekening NL 23 INGB 0004 0838 88 t.n.v. KBO Leeuwarden. Vermeld even de naam/namen er bij.  
  
Algemene Ledenvergadering: 
Vooruitlopend op de Alg. Ledenvergadering vindt u in deze Nieuwsbrief alvast de diverse Jaarverslagen aan. 
 
Voortgang van onze afdeling 
Dit jaar bestaat KBO Leeuwarden 40 jaar. Dit zal echter ook het laatste jaar zijn van een zelfstandige afdeling 
KBO Leeuwarden. Helaas. Geen nieuwe bestuursleden, geen enkele aanwas van nieuwe leden, en bovendien 
is 80 % van onze leden ver boven de 80 jaar. Het houdt voor ons, als bestuur, een keer op. 
 
Voor onze leden zijn er een aantal mogelijkheden: 
- Lid worden van een gefuseerde KBO-PCOB afdeling Leeuwarden. 
- Rechtstreeks lid worden van de landelijke KBO-PCOB. 
- Lid worden van LOS (Leeuwarder Onafhankelijke Seniorenvereniging) 
- Het lidmaatschap van de KBO in december opzeggen. 
 
Wij gaan dit bespreken in een gezamenlijke vergadering van beide besturen van KBO en PCOB Leeuwarden . 
Die vergadering is gepland op 25 april. We houden jullie op de hoogte. 
 
Jan Broek, voorzitter. 
 

Jaarverslag Bestuur KBO Leeuwarden 2021 

Bestuurssamenstelling: 
Voorzitter   : dhr. J.B.H. Broek                                                                                                        
Secretaris          : mw. W.P.H.M. Midden-Laus                                                                                            
Penningmeester  : vacature                                                                                                                                         
Algemeen lid   : dhr. C.F. van Nus                                                                                                           
Algemeen lid / Ziekenbezoek : Zr. Veronique van Balen                                                                                          
Algemeen lid   : dhr. G. van Steijn                                                                                                                               
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Dhr. Tj. van der Zee verzorgde ook in 2021 onze financiële administratie. Met ervaring adviseerde hij over de 
financiële mogelijkheden die het bestuur heeft.  
Dhr. S. F. van der Werff verzorgde de Nieuwsbrief en de Website en voerde de Ledenadministratie. 
 
Bestuur afvaardiging/vertegenwoordiging.  
Dhr. J. Broek maakte functioneel deel uit van het Algemeen bestuur KBO Fryslân. Eveneens had hij zitting in 
het (in 2021 opgeheven) bestuur van SLO (Samenwerkende Leeuwarder Ouderenbonden).                                                                                
Dhr. C. van Nus vertegenwoordigde de KBO in Stiens/Leeuwarderadeel. Hij gaf medio 2021 aan om zich 
vanwege gezondheidsredenen terug te willen trekken.                                                                                                                        
 
Een afvaardiging van het bestuur zou normaliter de afdeling vertegenwoordigen op de:                                                                                                
-           Algemene vergaderingen van KBO Fryslân te Sneek.                                                                                                  
-           Vergaderingen met participanten van SLO en LOS te Leeuwarden.                                                                           
Deze vergaderingen werden echter i.v.m. de coronabeperkingen afgelast; contacten gingen via mail.                                                                        
 
In 2021 vergaderde het bestuur 3 keer. Daarnaast onderhield men overleg via de mail.  Het nieuwe jaar kon 
helaas vanwege corona niet met de leden worden ingeluid.  
 
Ontwikkeling van de ledenstand 2021.                                                                                                                             
Ledenstand 31 december 2021:   166  leden                                                                                                                                   
Aangemelde nieuwe leden:              3   leden                                                                                                                    
Overleden leden en opzeggingen:                             3   leden                                                                                                                                                
                                                                       --------------                                                                                                                             
Eindstand leden per 31-12-2021  166   leden 
      ========= 
Communicatie naar de leden:                                                                                                                                                           
* KBO Nieuwsbrief: deze werd, samen met het KBO/PCOB Magazine, bij de leden thuis bezorgd of via email 
aan de leden buiten Leeuwarden toegezonden.  
De leden buiten Leeuwarden ontvingen het KBO/PCOB Magazine zelf rechtstreeks via de post. 
*  Website KBO Fryslân (http://kbofryslân.nl) Hierop kon u de informatie van onze afdeling volgen. 
* It Skeakeltsje, uitgegeven door KBO Fryslân, ging 4x als inlegblad mee in het Magazine om de leden in 
Fryslân  te attenderen op speciale activiteiten.  
* Zr. Veronique vertegenwoordigde de KBO bij ziekte en overlijden via een kaartje, bezoek of een  
bloemetje. Zij organiseerde tevens 6 zomerfietstochten voor een trouw groepje deelnemers. 
 
Terugblikkend op geplande activiteiten voor 2021 is het teleurstellend dat er niets uitvoerbaar bleek en het 
verenigingsjaar zo maar voorbij is gegleden.   
Om de band met de leden te bevestigen en “echt iets van ons te laten horen”, werd naar iets tastbaars 
gezocht: bij alle leden werd daarom een cadeaubon bezorgd. 
 
 
Samenwerking KBO en PCOB.                                                                                                                                                         
De samenwerking van het bestuur KBO met de PCOB (sinds 2015) bleek  in de praktijk goed te werken.  Er 
werden 2 gezamenlijke bestuursvergaderingen gehouden en leden konden wederzijds deelnemen aan 
elkaars bijeenkomsten en uitjes. Een door de PCOB gepland reisje, waarvoor KBO-leden zich ook aan konden 
melden, werd op de dag van vertrek door corona afgeblazen; de teleurgestelde deelnemers werden getroost 
met koffie en gebak bij een gezellig gesprek op 1,5 meter afstand. 
 
Tot slot: 
Het bestuur wil graag eenieder bedanken voor diens inzet en (voor zover mogelijk) het deelnemen aan 
activiteiten, het verspreiden van het KBO- PCOB Magazine etc. in het afgelopen jaar. Het bestuur  hoopt ook 
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in 2022 weer een beroep op u allen te mogen doen en ziet u graag, zodra dit weer mogelijk is, aanwezig op 
een van onze ledenbijeenkomsten. 
 
Leeuwarden d.d. 10 maart 2022.                                                                                                                                            
Ine Midden, secretaris    
 
               

EXPLOITATIE      OVERZICHT 2021 
Ontvangsten       Uitgaven       
  resultaat begroot resultaat   resultaat begroot resultaat 
  2020 2021 2021   2020 2021 2021 
              
contributies 5237 5000 4599 afdracht KBO Fryslân 3739,00 4000 2618 
        administratiekosten 53,00 50 22 
samenwerkende                
 ouderenbonden L'dn 500     bankkosten 156,00 150 154 
        bestuurskosten 198 500 15 
KBO Fryslân bijdrage       Nestor     233 
   bankkosten 25     Nieuwsbrief 720 600 387 
              
ledenadministratie 15   18 Diverse bijeenkomsten       
        activiteiten met eig.bijdrage -50 500   

        
activiteiten zonder. eigen 
bijdrage 99 300 155 

        VVV-bonnen aan leden     1795 
        ziekenkas 175 100 50 
                
        resultaat over/tekort 687 -1200 -812 
                
Totalen 5777 5000 4617 Totalen 5777 5000 4617 

 

B   A   L   A   N   S    2021 

Activa           Passiva 
  01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 
            
            
ING betaalrekening 3119,83 2269,90       
ING spaarrekening 8958,33 8958,33 Vooruitbetaalde contributies 1398,00 1360,00 
            
      reservering meubilair 1500,00 0,00 
            
      Kapitaal 9180,16 9868,23 
            
Totalen 12078,16 11228,23 Totalen 12078,16 11228,23 
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VASTE RUBRIEKS INFORMATIE 

 
KBO Leeuwarden secretariaat:   
Mevr. W.P.H. Midden, telefoon: 0518-470039;   emailadres:  kbo.leeuwarden@gmail.com. 
 
KBO Leeuwarden ledenadministratie + Nieuwsbrief:   
Dhr. S.F. van der Werff, telefoon: 058-2153832;   emailadres:  sf.vanderwerff@gmail.com. 
 
KBO Leeuwarden lidmaatschap en contributie: 
Financiële administratie: dhr. T.J. van der  Zee, telefoon 0511-475067, emailadres: t.zee14@upcmail.nl. 
Het KBO lidmaatschap is individueel. De jaarcontributie voor 2022 bedraagt € 25,- per persoon.  
Betaling via bankrekening NL23 INGB 000.40.83.888 t.n.v. KBO afdeling Leeuwarden te Hurdegaryp.  
LET OP: u ontvangt geen nota of acceptgiro van ons, dus zelf even spontaan het bedrag overmaken! 
 
Commissie Ziekenbezoek: 
Als u in uw omgeving leden kent die graag een keer ziekenbezoek willen ontvangen geef dit dan even door 
aan onze contactpersoon Zr. Veronique. (telefoon 058-2122078) 
 
Belangrijke telefoonnummers: 
Alarmnummer (Brandweer, Ambulance, Politie)        112  (gratis) 
Alarmnummer Politie (algemeen)           0900 - 8844 
Dokterswacht Leeuwarden (in MCL)          0900 - 1127112 
KBO-PCOB: Juristen- en Pensioentelefoon, Wonen & Zorg       030   - 3400655 
Meldpunt Vrijwillige Thuishulp (van 9 – 12 uur)        058   - 2127388  
Welzijn Centraal (van 9 - 12 uur) voor o.a. formulieren invulhulp     058   - 2348434 
Informatie + aanvraag WMO vervoersvoorziening gemeente Leeuwarden 14     - 058       
Informatie + aanvraag VALYS taxivervoer (vervoer buiten Leeuwarden)  0900 - 9630 
 
Artsen voor 75+ rijbewijskeuring Leeuwarden: 
- Centrum Medische Keuringen (drs J. de Groot), Jacob Cats plein 1      40.- 058-  - 8200040 
- Regelzorg  (div. adressen)  o.a.  MFC wijkgebouw, Lieuwenburg 2        40,- 088   - 2323300 
- Thuiszorg Het Friese Land, Tesselschadestraat 29, Leeuwarden            ?? 0900 - 8864 
 
 (Uitknippen langs stippellijn) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Word nu lid van de KBO! 
Ja, ik word lid van de KBO en meld me hierbij aan: 
 
Voorl. ......…….Naam (+meisjesnaam).…………...............................................................………… 
Geboortedatum……………………………….Emailadres:……………..…………………………………………………………….… 
Man/Vrouw….Woonadres.…………..………...................................…………………………….Huisnr….….…..………. 
Postcode.......……………..Woonplaats..…....................................Telefoonnr…......……….....……….............. 
 
Handtekening............................................................. 
 
Stuur uw aanmelding naar secretaris KBO Leeuwarden, D.Miedemastrjitte 21, 9047 JG  Minnertsga. 

 

 


