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Voorwoord   
                                   
2022 was een rustiger verenigingsjaar dan het jaar ervoor.  
Wel hadden de collega’s van KBO Rheden-Rozendaal te maken met veel 
onzekerheden over hun bestuurlijke invulling. Daardoor is het contact met 
de KBO-leden helaas enigszins in de verdrukking gekomen. Een 
ontwikkeling die ons bestuur bezig houdt. We hopen op betere tijden. 
Samenwerking met KBO Rheden-Rozendaal is gelukkig nog steeds goed 
als het gaat om de praktische gang van zaken. 
 
De bestuurssamenstelling van de PCOB Rheden-Rozendaal is 
ongewijzigd gebleven.  
Op bestuurlijk niveau werden gesprekken gevoerd om de toekomstige 
samenwerking een meer formele structuur te geven. Hierbij wordt het 
bestuur bijgestaan door onafhankelijke deskundigen van de regionale en 
landelijke organisaties. Zonder extra kosten voor beide verenigingen. 
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Inleiding op ledenmiddagen. 

 
Gelukkig konden we vanaf februari weer starten met 
onze ledencontactmiddagen. 
Ook in 2022 is in Velp en Rheden op verschillende data meestal 
hetzelfde programma aangeboden. Daardoor zijn onze leden in de 
gelegenheid om te kiezen welke dag hen het beste uitkomt. Alle 
activiteiten werden samen met KBO-collega’s voorbereid en uitgevoerd. 
 
Ledencontactmiddagen 
  
*  In februari vertelde ons lid, dhr. Wim Boehmer, in een boeiend 
fotoverslag hoe hij, onder moeilijke omstandigheden, in Jemen werkte aan 
waterprojecten. 
*  In maart vertelde dhr. Theo van der Hoeven in Velp over de vele 
buitenplaatsen in Velp. In Rheden kwam dhr. Gerrit van Middelkoop 
vertellen over de bijzondere geschiedenis van de steenfabrieken in de 
Havikerwaard. 
* In april kwamen Koos en Trix Willemsen ons vertellen over het 
onderwerp “Op weg naar Pasen” aan de hand van vele schitterende 
afbeeldingen. 
* In mei gaven Jan en Gemma Alfrink een verrassende presentatie over 
een virtuele bootreis over de IJssel van Doesburg tot Kampen. 
*  In september vertelde dhr. Gerrit van Middelkoop in Velp over de 
bijzondere geschiedenis van de steenfabrieken in de Havikerwaard. In 
Rheden kwam, door ziekte van de spreker, de quiz van dhr. Bram 
Roodhuizen in de plaats van de lezing over Toon Hermans. 
*  In oktober was Martin Idema weer present met zijn uitzonderlijke 
reisverslag over het gesloten Tibet. Een land waar je niet zo maar naar toe 
gaat. Daardoor zijn wij hier niet echt op de hoogte van wat daar gebeurt. 
* In november was de Stichting de Wensambulance aan de beurt met het 
onderwerp “wensen werkelijkheid laten worden”. Zij maken mensen, die 
aan het eind van hun leven zijn, ontzettend blij met naar een plaats of plek 
te gaan waar ze zo graag nog eenmaal naar toe willen. Ook hier waren 
vele toehoorders zeer onder de indruk van de presentatie. 
* In december kwam in Velp de harpiste Regina Ederveen ons met de 
prachtige klanken van haar enorme harp in Kerststemming brengen. Koos 
en Trix Willemsen brachten in Rheden een mooie presentatie, in woord en 
beeld, met het thema “De geboorte van Christus”. 
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Bestuursleden in 2022 
 

Naam Functie Woon-
plaats 

Opmerking  

Arthur Ohm Voorzitter Velp Secretaris 
 COSBO 

Els Ohm-Schippers Vicevoorzitter Velp  

Gerry Kisjes-de 
Haas 

Secretaris Velp  

Kees van Oosterom Penningmeester; 
2e ledenadministrateur 

Rheden  

Jan-Aart van 
Egmond 

Ledenadministrateur; 
2e penningmeester 

Deventer  

Anneke v.d. Scheer 
Willy Luiks  
Janke Mandema 

Contactmiddagen 
Velp-Rozendaal 

Velp  

Anneke Kruijswijk 
Jansen  

Lief & Leed;  
PR Velp-Rozendaal 
 

Velp Vacature 
nog niet 
vervuld 

Ineke van 
Huissteden 

PR Rheden-De Steeg 
Eindredacteur 
Nieuwsbrief 

De 
Steeg 

 

Henk Otter Coördinator busreizen Rheden Bestuurslid 
COSBO 

Happy de Zwaan 
Ineke van 
Huissteden 

Contactmiddagen 
Rheden-De Steeg 
Lief & Leed 

Rheden  

 
Opmerking: Om gezondheidsredenen heeft Anneke Kruijswijk Jansen in 
februari haar werkzaamheden als bestuurslid moeten staken. 
 
Algemeen en Dagelijks Bestuur  
Het Dagelijks Bestuur kwam 4 keer bijeen om de dagelijkse gang van 
zaken te bespreken en beleid te bepalen.  
 
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 afdeling te bespreken en de nodige acties te ondernemen. 
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Jaarvergadering 
De Algemene Ledenvergadering vond op donderdag 24 maart 2022 in 
Rheden plaats. Via onze Nieuwsbrief zijn alle leden hiervoor uitgenodigd.  
Tijdens deze ledenvergadering zijn de financiële verslagen en de 
begroting voor 2023 goedgekeurd. Tevens werd het Jaarverslag 2021 met 
instemming geaccepteerd. 
 
 

Vrijwilligers 
Naast genoemde bestuursleden zijn nog tientallen andere 
vrijwilligers actief. Zoals de vele bezorgers van het 
Magazine en 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 verscheen het KBO-PCOB Magazine en onze 
Nieuwsbrief. De Nieuwsbrief is een gezamenlijke uitgave met de KBO en 
bevat landelijk en lokaal nieuws voor de beide afdelingen in Rheden-
Rozendaal. De eindredactie is goede handen van ons trouwe lid Ineke van 
Huissteden. 
 
 
 
Public Relations 
Alle contactmiddagen werden aangekondigd in de kerkbladen, in de 
Regiobode, de Arnhemse Koerier en het Rozendaalse blad ‘In de Roos’. 
Verder op internet via Rheden.Nieuws.nl en de plaatselijke radio-/tv-
zender Studio Rheden. Waar mogelijk zijn tevens flyers verspreid. 
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Uitstapjes en Excursies 
Vanwege corona werden er geen grootschalige 
excursies georganiseerd. 
Wel heeft op 16 november één kleinschalig, 
geslaagd, uitstapje naar het ‘Kijk en 
Luistermuseum’ in Bennekom plaats gevonden. 
 

Ledenbestand  
Op 1 januari 2018 zijn de drie afdelingen Dieren, Rheden en Velp 
gefuseerd. Op die datum had onze gefuseerde afdeling 541 leden.  
Vijf jaar later op 1 januari 2023 waren nog 407 leden over, een terugloop 
met 25%. 
In het afgelopen jaar 2022 is het aantal leden van 452 naar 407 
teruggelopen, een verlies van 45 leden. Dat is een terugloop met 10%. 
Als we de mutaties van het afgelopen jaar 2022 nauwkeurig bekijken, dan 
zijn 22 leden overleden, hebben 34 leden, voornamelijk wegens 
afnemende gezondheid opgezegd, zijn 6 leden verhuisd naar buiten 
Rheden-Rozendaal en hebben we gelukkig 17 nieuwe leden kunnen 
inschrijven. 
De gemiddelde leeftijd van onze leden is met één jaar gestegen en komt 
nu uit op ruim 82 jaar. 
Ons oudste lid is 100 jaar oud en ons jongste lid is 57 jaar jong. 
 
Ook deze keer doe ik een klemmend beroep op u allen voor het helpen 
werven van nieuwe leden. 
Wilt u nog eens om u heen kijken, naar kinderen, 
familie, buren, kennissen enz. Daar moeten toch 
nieuwe leden bij zitten! Iedereen boven de 50 
jaar is welkom. Onze contributie voor 2023 van  
€ 27,50 en € 45,00 is zelden een bezwaar.  
Belangrijk is en blijft het steunen van de 
belangenbehartiging voor senioren bij de landelijke en plaatselijke 
overheden.  
Ik hoop dat dit keer uw zoektocht naar nieuwe leden wel succesvol is want 
de terugloop van leden moet gestopt worden! 
 
Ook dit jaaroverzicht van het ledenbestand van de PCOB-afdeling 
Rheden-Rozendaal beëindigt het bestuur met de wens dat we nog vele 
jaren blijven bestaan. Maar dat lukt alleen als u mee blijft doen. 
Jan-Aart van Egmond, ledenadministrateur 
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Financieel jaarverslag 2022.  
Met dit jaarverslag van de afdeling bied ik u de Balans en 
Resultatenrekening aan. Het is een verantwoording van de financiële 
ontwikkeling van onze PCOB afdeling.  
 
De Balans geeft de bezittingen en verplichtingen weer.  
De Resultatenrekening geeft een overzicht van de ontvangsten en 
uitgaven weer, kortom hoe onze afdeling het afgelopen jaar heeft 
gedraaid.  
 
De baten bestaan voornamelijk uit de contributies en subsidies van de 
gemeenten Rheden en Rozendaal. Ook werden weer giften ontvangen. 
De contributie werd, na een verlaging in de 
coronaperiode, weer teruggebracht op de oude 
bedragen.  
De lasten bestaan grotendeels uit de afdracht 
aan de landelijke PCOB organisatie. Het 
landelijk bureau draagt zorg voor de externe 
contacten met overheden, pensioen- en andere 
maatschappelijke organisaties. Het Magazine 
wordt door het landelijke KBO-PCOB bureau in Nieuwegein samengesteld 
en uitgegeven. Door onze bezorgers wordt dit samen met onze 
Nieuwsbrief 10 maal per jaar onder onze leden verspreid.  
 
Daarna volgen de kosten van het drukwerk (Nieuwsbrieven, folders). Per 
Nieuwsbrief worden ca. 350 exemplaren bezorgd. De kosten van de 
samen met de plaatselijke KBO georganiseerde activiteiten worden naar 
rato van het aantal leden van KBO en PCOB (naar de stand op 1 januari 
van het boekjaar) verdeeld. In 2022 kon aarzelend weer een doorstart 
worden gemaakt met de leden-contactmiddagen. Ondertussen hebben we 
gemerkt dat behalve de kosten voor lezingen van de sprekers ook de 
kosten voor drukwerk enz. toenemen. Voor de komende jaren moeten we 
hier rekening mee houden.  
 
Hierbij treft u de Balans en de Resultatenrekening 2022 aan. Het jaar 2022 
is met een positief financieel resultaat afgesloten. De kascontrole over 
2022 werd op 31 januari 2023 uitgevoerd door dhr. J. van Lenthe uit 
Dieren en dhr. G. van der Schaaf uit Rheden. Zij zullen in de 
ledenvergadering verslag doen van hun controle.  
Kees van Oosterom,1e- penningmeester  
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JAARREKENING 2022 versus BEGROTING 2022 PCOB afd. Rheden-Rozendaal 

      

 BATEN 
WERK. 
2022 

BEGR. 
2022  LASTEN 

WERK. 
2022 

BEGR. 
2022 

 Contributies 11.322,00  11.500,00   Afdr. land. orgaan  9.023,25   9.000,00  

 Giften      418,90       500,00   Nieuwsbrieven  1.488,43   1.600,00  

 Subsidies   2.600,00    2.550,00   Kosten zaalhuur     303,38      300,00  

 Rente           2,37          -     Kosten sprekers      850,00   1.000,00  

 Over. inkomsten           -            -     Cons. kosten ledenm.     250,00          -    

       Kosten activ. bijz. mid.           -       500,00  

       Voorlichting PR      584,90     500,00  

       Vergaderkosten     105,38     400,00  

       Administratiekosten     111,38      150,00  

       Bankkosten     287,23      300,00  

       Lief en leed     220,29      600,00  

       Overige drukkosten          -        200,00  

       Algemene kosten           -        250,00  

       Overige kosten           -        150,00  

            

 TOT INKOMEN 14.343,27  14.550,00   TOT. UITGAVEN 13.224,24   14.950,00  

       RESULTAAT 2022   1.119,03       400,00- 

  14.343,27  14.550,00    14.343,27  14.550,00  

       BALANS 2022 PCOB afd. Rheden-
Rozendaal (per 31 december 2022)     

      
 ACTIVA 2022  PASSIVA 2022 

 Materiële activa 
 

        1,00  
 Vermogen per  
01-01-2022 19.187,31    

  

 

  
 Resultaat boekjaar 
2022   1.119,03    

 Kas 
 

         -    
 Vermogen  
per 31-12-2022 

 
 20.306,34  

 Rabobank RCT 
 

     629,15    
 

  

 Rabobank SPR 
 

22.000,00   Kortlopende schulden 
 

      152,00  

  

 

    

 

  

  
 

   Fonds reisactiviteiten 
 

   1.171,81  

  
 

  
 Fonds bijz omst  
en doelen    1.000,00  

            

TOTAAL  22.630,15  TOTAAL 22.630,15  
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Slotwoord 
 
Het bestuur hoopt van harte dat wij als burgers in de toekomst gevrijwaard 
kunnen blijven van nieuwe pandemieën.  
Het vertrouwen in onze gezondheidsvoorzieningen is gelukkig nog steeds 
groot. Maar wij zelf moeten ook kritisch zijn op ons gedrag. En vooral altijd 
zeer alert blijven. 
 
Wij zien als bestuur graag dat onze leden nog meer betrokken worden bij 
het reilen en zeilen van ons verenigingsleven. Daarom roepen wij u op om 
ons als bestuur te “bestoken” met leuke suggesties voor (kleinschalige) 
excursies, activiteiten en andere spannende voorstellen. Niets is te gek bij 
wijze van spreken, zo lang het maar uitvoerbaar en verantwoord blijft. 
 
De ledenontwikkeling baart ons al jaren zorgen door de gestage afname en 
verdere vergrijzing van het ledenbestand. Wij willen best een 
ledenwerfactie gaan opzetten. Maar niet zonder de ondersteuning van 
velen van u. Vandaar onze oproep: kom met voorstellen. Er zijn 
mogelijkheden om hiervoor subsidie van de landelijke KBO-PCOB aan te 
vragen en te krijgen. 
 
Het bestuur koestert de samenwerking met het KBO, COSBO, STOER, de 
gemeenten, de regio KBO-PCOB en overige belangenorganisaties. 
Het bestuur participeert ook actief in vele van deze besturen, en zal dat met 
wat in haar vermogen is blijven doen. 
 
De ledencontactmiddagen, samen met de collega’s van het KBO Rheden-
Rozendaal georganiseerd, zullen als kernactiviteit een centrale plek in onze 
plannen blijven innemen. Excursies gaan we meer beleven als u ons blijft 
voeden met voorstellen.  
 
Nieuwe vormen van bezinning zoals die over zingeving, vóórkomen van 
vereenzaming en dergelijke, zullen onze aandacht meer en meer gaan 
vragen. Ook vragen rond wonen en zorg zijn enorm belangrijk voor ons. 
 
Kortom uw bestuur zal graag naar u luisteren om samen meer uit onze 
vereniging te kunnen “halen” ten bate van al onze senioren. 
 
Namens het bestuur van de PCOB Rheden-Rozendaal, 
Arthur Ohm, voorzitter. 
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