
 

 

Jaarverslag 2022 
 

 

Nadat we twee jaar geconfronteerd werden met het corona virus covid 19, konden dit jaar 

weer veel van onze activiteiten doorgaan.  

 

- Zo hielden we op 15 februari onze jaarvergadering, waarin 22 trouwe leden voor hun 

vijfentwintig jarig jubileum werden gehuldigd. Ook werd in deze vergadering kennis 

gemaakt met woon en zorgcentrum De AA door een uitleg van Heleen Moolhuizen.  

De vergadering werd afgesloten met een stamppot buffet. 

- Op 22 februari brachten we op uitnodiging van het provincie-bestuur een bezoek-

uitstapje aan het provinciehuis in Zwolle. 

- 15 maart hadden we een ledenmiddag waar Theo Pigge ons vertelde over de Historische 

Kring Wierden.   

- Op 5 april was onze Paasviering.  

- Op 6 april is de eerste fietstocht van start gegaan, deze kreeg een vervolg in mei en 

juni.  

- Op 13 april is de eerste PCOB wandel mogelijkheid gestart vanaf het 

ontmoetingscentrum om 10.00 uur, vanwege geringe belangstelling zijn we daar mee 

gestopt.  

- Op 19 april hadden we in de vergadering; D. Brambergen over zijn reis naar Antarctica.  

- Op 17 mei vond het uitstapje richting de Biesbosch plaats. 

- In Juni en augustus vonden zomertrips plaats. 

- Op 20 september hield Jetty Nijvelt een lezing over “vrouwen in de Bijbel”.  

- Op 4 oktober zijn we aangemeld bij de digitale sociale kaart van de gemeente Wierden, 

Jan Smelt is hiervoor de contact persoon in samenspraak met Jan Bosch. 

- Op 6 oktober is met een stand deelgenomen aan de Vrijwilligersvacaturebank Wierden 

Doet die plaatsvond in het gemeentehuis. 

- Op 18 oktober heeft dhr. J. Huisman een en ander verteld over het leven van de Amish.  

- Op 15 nov heeft Ina ter Haar een lezing gehouden over het wel en wee van de bijen.  

- Tot slot was op 20 december onze kerstviering. 

 

In 2022 zijn 18 leden overleden en hebben om welke reden dan ook 5 leden bedankt en 

zijn 6 leden toegevoegd aan onze PCOB afdeling. 

Het totaal aantal leden komt hiermee op 334, waarvan 122 mannen (jongste 65 en de 

oudste 93) en 212 vrouwen jongste (jongste 59 de oudste 96) . 

 

Wat de financiën betreft: 

De kascommissie leden de heer Wessels en mevrouw Verschuur hebben de financiën over 

het jaar 2022 in orde bevonden op 31 januari 2023. Vervolgens worden nu de stukken aan 

de landelijke organisatie ter goedkeuring aangeboden.  

 

  



Aan het eind van 2022 is het bestuur als volgt: 

Het dagelijks bestuur bestaat uit: voorzitter, secretaris en penningmeester. 

Jenny Plaggenmarsch – Poolman voorzitter 

Jan Bosch secretaris 

Bertus Jansen  Eupe penningmeester  

Arend Mager 2
e

 secretaris 

Ria van Heek – van Schothorst 2
e

 penningmeester 

Ria Broeze – van der Kolk  2
e

 voorzitter 

Tineke ter Horst – Oppewal  algemeen bestuurslid 

Henk van der Kolk algemeen bestuurslid 

Jan Smelt algemeen bestuurslid/nieuwsbrief/ Door het overlijden 

van Jur Veenema op 7 augustus is de ledenregistratie en 

Website ook door Jan opgepakt. 

 

Halverwege het jaar is Dick Berkhof gestopt met zijn inzet voor de programmacommissie, 

hij wordt hierdoor opgevolgd door Arie van Rijn’. 

Jan Bosch is toegevoegd aan de reiscommissie. 

         

Commissies/werkgroepen: 

-Reiscommissie  Henk van der Kolk; Dick Hoksbergen;  Albert Lohuis en Jan Bosch.  

-Programmacommissie Arend Mager, Narda Gerritsen en Arie van Rijn 

-Bezoekerscommissie: Annie Maassen van den Brink is de coördinator en de  Financiën 

wordt beheerd door Ria van Heek (daarnaast zijn drieentwintig vrijwilligers actief voor 

het bezoekwerk aan de leden bij verjaardagen, ziekten of andere gebeurtenissen) 

-Commissie vieringen Pasen en Kerst: Jenny Plaggenmarsch en Ria van Heek 

-Ledenadministratie/onderhoud website: Jan Smelt 

-Nieuwsbrieven: Jan Smelt en Jenny Plaggenmarsch 

-Bezorging ledenmagazine: Gerrit Plaggenmarsch coördineert dit en zorgt ervoor dat door 

éénentwintig bezorgers alles op de juiste adressen komt. 

Het magazine KBO/PCOB verschijnt 10 keer per jaar waarbij steeds de plaatselijke 

nieuwsbrief wordt ingevoegd. 

 

We kennen gelukkig een groot aantal vrijwilligers, daar zijn we veel dank aan verschuldigd 

voor al hun inzet en werkzaamheden. 

 

Belangenbehartiging: 

Ook in 2022 zijn er meerdere belangen behartigd voor onze leden. 

Ria Broeze is nu de voorzitter van de sgw. 

Ria Broeze verzorgt een bijdrage voor de Wiezer in de column van senioren Wierden 

Tineke ter Horst – Oppewal is als PCOB vertegenwoordiging in de Cliëntenraad van het 

Sociaal Domein van de gemeente gestopt met haar taak. Gezocht is naar een vervanger en 

gesprekken zullen in 2023 volgen met mevr. Claartje Timmerman-ten Brinke! 

De mogelijkheid voor hulp bij belastingaangifte werd ook dit jaar weer verzorgd door 

Arend Mager en Herman Boers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wierden januari 2023. 

Jan Bosch 

secretaris 

Wierden januari 2023. 

Jenny Plaggenmarsch 

voorzitter 


