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 Afdeling Dronten Maart 2023 31e jaargang nr. 2 

 

Van de voorzitter 

In de nieuwsbrief kunt o.a. lezen: 

• Van de voorzitter: geweld van de natuur met gebed voor Turkije en Syrië. 

• Uitnodiging voor de feestelijk ledenmiddag op 21 maart 2023 van 14.00 tot 

15.15 uur.  

• Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering op 21 maart 2023 van 

15.30 tot ca. 16.00 uur. Met het jaarverslag en financiële overzicht 2022. 

• Leven in onrust. Uw stem voor de provinciale verkiezingen op woensdag 15 

maart 2023. 

• Toekomst PCOB Dronten en PCOB landelijk.   

Geweld van de natuur 

Begin februari voltrekt zich een grote ramp in Turkije en Syrië. Een aardbeving treft 

grote gebieden. Duizenden doden. Veel huizen zijn vernield waardoor duizenden 

mensen dakloos worden. Slechte weersomstandigheden. PCOB Dronten leeft mee 

met onze landgenoten welke verbonden zijn met familie in Turkije en Syrië. Gelief-

den en familieleden worden vermist of zijn overleden. In één klap overkomt de be-

volking veel leed. Mensen zoeken in hun wanhoop steun bij God.  

Een gebed voor Turkije en Syrië: (uit Petrus) 

Als de aarde schudt op haar grondvesten, bent U onze toevlucht en kracht. Wij bid-

den voor allen die getroffen zijn door de aardbevingen in Turkije en Syrië. 

Geef hen moed om deze tijd te doorstaan, troost als zij treuren om het verlies van 

geliefden, en vertrouwen dat er leven mogelijk is na deze ramp.  

Zegen alle reddingswerk, praktische steun, medische, psychische en geestelijke 

zorg. Mogen haat en verdeeldheid in de regio plaatsmaken voor solidariteit, gast-

vrijheid en vrede, zodat de samenleving opnieuw kan bloeien. 

In naam van onze Redder, Jezus Christus.  
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Leven in onrust 

Hebt u ook dit gevoel? Waar kijken wij naar via de nieuwsbronnen, over de ontwik-

kelingen in onze wereld. De oorlog in Oekraïne, de protesten over het klimaat, de 

crisissen zoals de stikstofuitstoot, de energievoorziening, het woningtekort, de 

zorg. In de wereld, ook in Nederland, ontstaat onrust in de samenleving. De polari-

satie, een gevaar voor de samenleving, neemt toe. Onrust is een bron van onzeker-

heid. Onzekerheid en bezorgdheid kan omslaan naar angst. Een groep burgers in 

Nederland leven met een gevoel van angst. Het inkomen is niet toereikend om de 

maandelijkse uitgaven te bekostigen. Maar de samenleving krijgt de gelegenheid 

om een stem te laten horen. Met uw stem kunt u het huidige beleid van de regering 

beoordelen. Maak gebruik van uw recht om te stemmen. Op woensdag 15 maart 

a.s. kunt u naar de stembus. Officieel wordt voor de samenstelling van de Provinci-

ale Staten gestemd. Indirect stemt u eveneens voor de samenstelling van de Eerste 

Kamer van de Staten-Generaal.  

PCOB Dronten bestaat 35 jaar 

Het bestuur wil graag met de leden aandacht geven aan het 35-jarig bestaan van 

PCOB Dronten. In 2021 was de 35e verjaardag. COVID-19 verhinderde om aandacht 

te besteden aan het jubileum. Tijdens de ledenmiddag op 21 maart 2023 zal op 

feestelijke wijze alsnog deze verjaardag gevierd worden. Elders in de nieuwsbrief 

leest u de uitnodiging.  

PCOB Algemene leden vergadering 

Tijdens de ledenmiddag op 21 maart 2023 wordt de jaarlijkse ALV gehouden. U 

krijgt gelegenheid om met het bestuur mee te denken over het beleid, de financiën, 

de toekomst van de vereniging PCOB in Dronten en landelijk. Het bestuur roept u 

op om de ALV te bezoeken.  

De ledenmiddag op 21 maart 2023 heeft een druk programma. Gezien het feeste-

lijke karakter wordt het gebruikelijke programma van deze ledenmiddag aangepast. 

Leden van KBO en eventueel belangstelleden zijn deze middag eveneens welkom. 

Het feestelijk gedeelte van de ledenmiddag eindigt om 15.30 uur. Het bestuur ver-

zoekt de leden van PCOB aansluitend deel te nemen aan de ALV tot ca. 16.00 uur.  

Verzoek: Neemt u de nieuwsbrief van maart 2023 mee naar de ledenmiddag. Het 

jaarverslag en de financiële stukken staan in deze nieuwbrief afgedrukt.   

Toekomst PCOB Dronten 

Het jaarverslag (zie in deze nieuwsbrief) vermeldt een aantal feiten waarover het 

bestuur zorgen heeft. Alhoewel PCOB Dronten een sterke vereniging is, zijn een 



 3 

aantal negatieve effecten te zien. Het ledental vermindert per jaar ca. 6%. Deze 

trend is ook landelijk te zien. Het bestuur hoopt in 2023 en 2024 jongere senioren 

van 60+ te interesseren om lid te worden van de vereniging. Landelijk is dit door de 

PCOB als een speerpunt aangewezen. Seniorleden 60+ zijn van een andere genera-

tie. De invulling van de activiteiten zal veranderen. PCOB Dronten zal zich moeten 

openstellen voor veranderingen. De toekomst van de seniorenvereniging PCOB zal 

bestaan uit grote uitdagingen. Een uitdaging is het samengaan van PCOB met Unie 

KBO. Dit geldt zowel plaatselijk als voor de landelijke vereniging KBO-PCOB. In Dron-

ten is tussen PCOB en KBO-Midden Flevoland een voorzichtige samenwerking ont-

staan. Met de belangenbehartiging zijn PCOB en KBO gezamenlijk het aanspreek-

punt voor de gemeente Dronten. Daarin vertegenwoordigen PCOB en KBO alle se-

nioren in Dronten. De verenigingen PCOB en KBO worden activiteiten gezamenlijk 

georganiseerd, bijvoorbeeld de jaarlijkse dagreis en de Dag van de Ouderen. De be-

sturen overleggen regelmatig, maar kunnen om juridische zaken niet samen één 

bestuur vormen. PCOB en KBO nemen onder de naam KBO-PCOB, gezamenlijk deel 

in “De Bijenkorf” en “MeerSamen”.  

Toekomst PCOB en Unie KBO landelijk 

De landelijk seniorenvereniging KBO-PCOB wordt in een federatie gevormd door 

alle verenigingen PCOB en de provinciale bonden Unie KBO. De beide ledenraden 

hebben als toekomstvisie om op termijn te fuseren. In de visie is bepaald dat in 

2025 de fusie gerealiseerd moet zijn. In 2022 hebben vier bonden van Unie KBO 

zich losgemaakt van de federatie KBO-PCOB. Het gevolg van deze ontwikkeling is 

dat het draagvlak voor de fusie niet meer aanwezig is. KBO-PCOB onderhandelen 

vanaf januari 2023 met PCOB en Unie KBO (blijvende bonden) over een eventuele 

samenwerking en fusie in 2025. Deze ontwikkeling heeft voor veel onrust gezorgd 

bij de landelijke PCOB en de plaatselijke verenigingen. In de nabije tijd kunt u na-

dere mededelingen tegemoetzien. 
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Academietour 2023 

Ook in 2023 organiseert KBO-PCOB landelijk weer een Academietour voor leden en 
actieve vrijwilligers van KBO en PCOB. Het thema van deze tour is ‘Kwaliteit van 
leven’. 

Voor de noordelijke provincie wordt deze tour georganiseerd op 7 maart 2023 in 
Open Hof in Dronten. 

Het programma ziet er als volgt uit: 
9.30 inloop 
10.00 plenaire opening 
10.05 Eerste plenaire workshop over Samen Beslissen in de praktijk 
11.00 koffie 
11.15 Twee workshops:  
A) Hoe kan het gedachtegoed van positieve gezondheid u helpen? 
B) Schrijfatelier, laat uw pen u meevoeren. 
12.15 plenaire afsluiting met koffie en een broodje. 

Belangstelling?  
Aanmelden is gratis en kan via onderstaande link: 
https://www.kbo-pcob.nl/agenda/academietour-2023/ 

Protestants Christelijke Ouderen Bond Dronten bestaat 35 jaar 

Uitnodiging ledenmiddag op dinsdag 21 maart 2023 in Zalencentrum Open Hof, de 
Zuid 2 te Dronten. 
Aanvang: 14.00 uur. Zaal open vanaf 13.45 uur.  

De leden van PCOB, KBO en belangstellenden worden uitgenodigd, om deze 
feestelijke ledenmiddag te bezoeken. 

Deze middag zal voor u optreden:  
Anton Maris, illusionist te Dronten, met zijn show 

Een “magische culinaire reis om de wereld”. Gedurende 60 minuten wordt u 
meegenomen in de wonderlijke wereld van de illusie.  

Entree: Euro: 3,50 inclusief koffie of thee.  
De middag eindigt om 15.30 uur.  

https://www.kbo-pcob.nl/agenda/academietour-2023/
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Van de bestuurstafel 

Kort verslag van de PCOB-bestuursvergadering van dinsdag 7 februari 2023 

Aanvang 13:30 uur – sluiting 16:00 uur 

* Arkenbout opent de bijeenkomst met het lezen van lied 275 uit het liedboek. 
De agenda wordt vastgesteld, het verslag van de vorige vergadering besproken en 
de binnengekomen post bekeken. 
* De penningmeester geeft uitleg over de financiën: 
De rekening voor de afdracht aan het hoofdkantoor voor het 1e halfjaar is 
betaald. 
Vanaf eind februari wordt begonnen met het incasseren van de contributie. 
* Ledenmiddag 21 februari: Alles is geregeld. 
* Voorbereiding ALV op 21 maart: 
Na een creatieve gedachtewisseling besluiten we om de ledenvergadering 
anders te organiseren omdat we ook aandacht willen schenken aan het 35 
jarig bestaan van de afdeling. Het jubileum viel midden in de coronaperiode. 
De indeling wordt nu: 
Aanvang 14:00 uur met een voorstelling van een illusionist. 
Deze voorstelling duurt 45 tot 60 minuten.  
We zullen voor het optreden van de illusionist zoveel mogelijk reclame ma-
ken om het goede doel - goocheltrucjes met en voor ernstig zieke kinderen 
- waarvoor de opbrengst van zijn optreden bestemd is bekend te maken. 
Daarna koffiepauze. Na de pauze: aandacht voor de jaarstukken.  
We hopen de bijeenkomst rond 16:00 uur te kunnen afronden. 
* Kennisplein in de bibliotheek in Dronten: 
Voor KBO-PCOB is 2x per maand op woensdag een (deel van) een tafel 
beschikbaar.  
* Reisje op 9 mei: 
De voorbereiding is volop aan de gang. Gestreefd wordt naar een korte, 
rolstoeltoegankelijke dagreis met een acceptabele prijs. Wordt vervolgd. 
* Arkenbout laat weten dat hij niet aanwezig kan zijn op de 
ledenbijeenkomst van 18 april. 
* De volgende vergadering wordt gehouden op 7 maart om 14:30 uur. 
Truus Reinhoudt 
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PCOB-afdeling Dronten jaarverslag over 2022 

PCOB Gemeenschappelijk actief 
De PCOB is van en voor senioren die vanuit het protestants-christelijke 
gedachtegoed opkomen voor de positie van senioren in de maatschappij. 
Het hoofdkantoor is gevestigd in Nieuwegein. 
PCOB Flevoland wordt gevormd door de afdelingen Lelystad, Zeewolde, Urk, 
Noordoostpolder, Dronten.  
Regiocoördinator van PCOB Flevoland – vacant. 
Ledenraadsleden PCOB Flevoland: Mevr. Tineke Bij De Vaate (Creil) en dhr. Arie 
Arkenbout, zijn in 2021 gekozen door de leden van alle PCOB-afdelingen in de 
provincie Flevoland.  

De landelijke vereniging KBO-PCOB is een federatieve samenwerking. Bestaat uit 
de seniorenbonden Unie KBO en PCOB. Het personeel van het hoofdkantoor in 
Nieuwegein voert werkzaamheden uit voor beide verenigingen. De landelijke 
belangenbehartiging voor senioren wordt in samenwerking met collega-
seniorenbonden uitgevoerd. De plaatselijke verenigingen van Unie KBO en PCOB 
zijn zelfstandig en met een eigen bestuur. In Dronten worden de belangen van 
senioren behartigd in een samenwerking van KBO Midden-Flevoland en PCOB 
Dronten. In 2022 zijn landelijk gesprekken gevoerd om een fusie te realiseren 
tussen Unie KBO en PCOB. In 2023 zullen besluiten genomen worden.   

Ledenadministratie. 
Dhr. E. Spriensma uit Dronten verzorgt sinds 2022 de ledenadministratie van de 
afdeling Dronten. 
Hij volgde Mevr. Meijer uit Biddinghuizen op, die deze taak in 2022 heeft 
overgedragen.  
De lijst van mutaties wordt 10x per jaar in de nieuwsbrief vermeld.  
Aantal leden op 1 januari 2023: 431 
Aantal leden 1 januari 2022: 460 leden. Vermindering van 29 leden. 
Het ledenaantal van afdeling Dronten laat al enkele jaren een dalende trend zien.  

Bestuur: 
De samenstelling van het bestuur is als volgt: 
Voorzitter A. Arkenbout (benoemd 2016)  
Secretaris: G.L. Reinhoudt-Meulenberg, (benoemd 2015),   
Penningmeester: P. L. Baak (benoemd 2011), aftredend 2019, naar een opvolger 
wordt gezocht. 
Zo lang het nodig is blijft Baak de taken van penningmeester uitvoeren. 
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Overige bestuursfuncties- vacant   
Er wordt uitgekeken naar nieuwe bestuursleden, of meedenkende leden.  

Bestuurszaken: 
* Het bestuur heeft in 2022 negen keer vergaderd.  

Vertegenwoordiging: 
* PCOB Dronten is vertegenwoordigd in:  

• Het burgerinitiatief “Coalitie Zamen-Eén”, een integrale aanpak van Een-
zaamheid in de gehele samenleving in Dronten.  

• Het Seniorennetwerk “De Bijenkorf”, algemene belangenbehartiging voor 
senioren in Dronten.  

• De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) voor advisering van het gemeentebe-
stuur van de gemeente Dronten. 

Ledenactiviteiten:  
Vanaf februari 2022 konden weer ledenbijeenkomsten gehouden worden. 
De bijeenkomsten in het begin van het jaar moesten noodgedwongen in “de Ark” 
in Dronten gehouden worden om dat de vaste locatie “Open Hof” in gebruik was 
als GGD corona-priklocatie. 
De kerkzaal van de Ark bleek geen geschikte locatie te zijn, te groot en te koud. 
De ledenvergadering van maart 2022 is waarschijnlijk door deze redenen slecht 
bezocht. 
Na de zomerstop konden we weer terecht in “Open Hof” en werden de 
ledenmiddagen als vanouds goed bezocht. 
* Er zijn geen ledenmiddagen georganiseerd in Swifterbant en Biddinghuizen. 
* Het jaarlijkse dagreisje werd gehouden op 3 mei 2022. Hiervoor was veel 
belangstelling van PCOB en KBO leden. 
* PCOB leden die lid zijn van de Rabobank hebben ook in 2022 meegedaan aan de 
RABO-clubactie. Er kon alleen digitaal worden gestemd. Het resultaat was € 458,74   
Dank aan alle leden die een stem op de PCOB hebben uitgebracht! 

Ondersteuners: 
Ledenadministrateur:  dhr. E. Spriensma 
Samensteller Nieuwsbrief en webbeheerder dhr. J. Bax 
Druk Nieuwsbrief:  dhr. P. Meijer 
Verspreiding Nieuwsbrief: dhr. G. Koetsier  
Bezorgers Nieuwsbrief KBO-PCOB-magazine 16 personen  
Coördinatie Commissie Lief en Leed:  vacant 
Contactpersoon Lief en Leed: 10 personen  
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 (Er zijn 19 wijken en 10 bezoekers, 8 vacatures) 
Belastingadviseurs KBO, PCOB en ANBO 10 personen   
Coördinator belastingservice dhr.  J. Foppes 
Pianobegeleiding ledenmiddagen: ad hoc: dhr. G. Koetsier 
Vervoer ledenmiddagen: contactpersoon  mw. D. Noordermeer  
Dag van de Ouderen: Gemeente Dronten i.s.m. Meerpaal-Welzijn en Senioren-
netwerk de Bijenkorf. 

Activiteitencommissie: 
In 2022 heeft de activiteitencommissie zichzelf opgeheven. 
De taken zijn overgenomen door het bestuur. 

Commissie Lief en Leed: 
De dames en heer van de commissie Lief en Leed vervullen een onmisbare functie 
binnen onze afdeling: Omzien naar elkaar is een speerpunt van de PCOB.  De leden 
krijgen een felicitatiekaart bij het bereiken van een kroonjaar 80 en 90 en 
vervolgens iedere verjaardag. Bij ziekte en overlijden (indien gemeld aan de 
coördinator lief en leed en/of contactvrijwilliger in de wijk) wordt een bemoediging 
in de vorm van een kaart of een bezoek gebracht  
Het werk van de Lief en Leedgroep, dat bijzonder gewaardeerd wordt, is misschien 
wel de kern van onze onderlinge verbondenheid.  
De functie coördinator Lief en Leed is momenteel vacant. Het bestuur neemt zo 
goed mogelijk waar.     
Lief en Leed contactbezoekers bekijken zelf bij wie ze namens de afdeling een 
bezoekje brengen.  
De commissie is voortdurend op zoek naar nieuwe bezoekdames/heren. 

Rijbewijskeuring:  
PCOB leden krijgen korting bij Goedkope Keuringen (zie website).  
De te volgen procedure wordt iedere maand in de nieuwsbrief herhaald. 

Belastingservice KBO-PCOB en ANBO 
De leden van KBO en PCOB kunnen gebruik maken van de service om het 
belastingopgave formulier in te laten vullen. De vrijwillige belastinginvullers 
worden ieder jaar bijgeschoold.   

Nieuwsbrief & KBO-PCOB Magazine 
De nieuwsbrief is voor velen het eerste en enige contact met onze afdeling. De 
nieuwsbrief moet dan ook een mix zijn van informatieve en uitnodigende artikelen. 
De nieuwsbrief verschijnt 10x per jaar. Velen spannen zich maandelijks in voor de 
vervaardiging en verspreiding.  
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Het bestuur is trots op dit team van medewerkers.  
Er zijn momenteel voldoende magazine bezorgers beschikbaar. 

De plannen voor het seizoen 2023-2024 
De inhoud van de ledenbijeenkomsten blijft zoals enkele jaren geleden is ingezet: 
Het aanbieden van een divers programma. De ontmoeting staat tijdens de 
bijeenkomsten centraal. 

Het bestuur hoopt van harte dat het seizoen 2023-2024, voorspoedig mag 
verlopen, en ziet er naar uit u tijdens de PCOB-middagen in Open Hof te kunnen 
ontmoeten. 

Truus Reinhoudt, secr. 

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de PCOB, afdeling Dronten, ge-

houden op dinsdag 15 maart 2022, in kerkcentrum De Ark. 

Aanvang 14.00 uur, sluiting 16.00 uur. 
Er zijn, inclusief de bestuursleden, 13 personen aanwezig. 

1. Opening en mededelingen: 
Voorzitter Arkenbout opent de vergadering en zegt het te betreuren dat er zo 
weinig leden aanwezig zijn.  Er is geen duidelijke reden aan te geven. Mogelijk 
speelt het mooie weer een rol. 
Eén van de aanwezigen zegt dat de uitnodiging voor de vergadering, die in de 
Nieuwsbrief was geplaatst, op een onduidelijke plek stond. 
Arkenbout gaat verder met het lezen van een gebed voor Oekraïne uit het blad 
Petrus. 
Over bijeenkomsten van de afdeling Dronten, is momenteel weinig te vertellen. 
Door de coronapandemie konden er vrijwel geen bijeenkomsten worden 
gehouden. 
Het bestuur heeft geprobeerd om het contact met de leden zo goed mogelijk te 
onderhouden. 
Dat is met name gedaan door de contactvrijwilligers die belrondjes hebben gedaan, 
en kaarten en kleine attenties hebben verzorgd.  
Ook de nieuwsbrief was een belangrijke schakel in de contacten. 
Arkenbout bedankt allen die, ondanks alle beperkingen, gedaan hebben wat 
gedaan kon worden. 
Zonder alle vrijwillige medewerkers zou de afdeling niet kunnen functioneren. 
Mevr. Meijer die de ledenadministratie verzorgde heeft om gezondheidsreden 
deze taak neergelegd. 
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Dhr. E. Spriensma uit Dronten volgt haar op.  Arkenbout heet hem welkom en zegt 
blij te zijn dat hij deze taak op zich wil nemen. Mevr. Meijer is niet aanwezig, maar 
krijgt binnenkort als bedankje voor haar inzet bloemen thuisbezorgd. 
De afdeling Dronten bestond in 2021 vijfendertig jaar. Er is nog geen mogelijkheid 
geweest om daarbij stil te staan, maar dat gaat zeker nog gebeuren. 

Vervolgens zegt Arkenbout dat KBO/PCOB, vertegenwoordigd in de belangengroep 
“De Bijenkorf”, een belangrijke gesprekspartner is van de gemeente Dronten.  In 
het algemeen is de gemeente Dronten niet seniorvriendelijk, dus het is erg 
belangrijk dat de gezamenlijke senioren de gemeente daarop blijven wijzen. 
Ook op het hoofdkantoor in Nieuwegein wordt al het mogelijke gedaan om de 
seniorenbelangen te behartigen. 
Het is, met name door de opstelling van de Unie KBO niet mogelijk gebleken om 
een fusie aan te gaan met de PCOB, er is nu een federatie gevormd. 

3. Jaarverslag van de secretaris: 
Er zijn geen vragen. 

4. Financiën:  
Penningmeester Baak geeft tekst en uitleg. Het jaaroverzicht geeft een enigszins 
vertekend beeld omdat er weinig activiteiten hebben plaatsgevonden. 
Uit de vergadering wordt opgemerkt dat er relatief veel geld afgedragen moet 
worden aan Nieuwegein. 
Arkenbout geeft een toelichting. Het geld wordt gebruikt voor diensten aan de 
afdelingen, het kantoorpersoneel, het magazine enz. 
Van de gemeente Dronten is afgelopen jaar € 400,- subsidie ontvangen en van de 
RABO-clubactie is ook een mooi bedrag ontvangen € 547,-. 
Kascontrole: De kascontrole vond plaats op 17 februari 2022. 
De leden van de kascommissie, de heren Goverse en Olde, laten via een schriftelijke 
verklaring weten dat alles in orde is bevonden en stellen de vergadering voor om 
het bestuur decharge te verlenen voor her gevoerde beleid. De vergadering gaat 
hiermee akkoord. 

Punt 5, 6 en 7 van de agenda worden kort benoemd. 
Er zijn geen vragen en er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 

Hierna wordt het officiële deel van de vergadering afgesloten. 
Het programma wordt vervolgd met het vertonen van een korte documentaire over 
het eiland Schokland in de NOP. 

Na de koffiepauze is er een quiz die bestaat uit stellingen over Dronten en Flevoland 
waarvan de antwoorden gegeven konden met: “waar” of “niet waar.”   
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Deze quizvorm werd erg gewaardeerd en was volgens een deelnemer ook 
leerzaam. 

De bijeenkomst wordt besloten met een gedicht dat uiteraard ook Flevoland als 
onderwerp had. 

Truus Reinhoudt, secr. PCOB-afdeling Dronten. 

Ledenadministratie 

Wijzigingen van de maand januari 2023 

Bedankt 
Mw. L. Huizenga-Jorritsma, Dronten 
Dhr. en mw. A. van de Meer, Swifterbant 
Mw. C. Hanekamp-Verheij, Dronten 

Overleden 
12-01-2023: mw. H. Dillen-Bredewout, Dronten 

Vertrokken? 
2021-2022?: mw. C.P. Poortier-de Bruijn, Dronten.  

Verhuisd 
Dhr. I. Prak, Swifterbant naar Dronten 

Financieel verslag  

JAARREKENING 2022 

Gelukkig zijn in 2022 alle ledenmiddagen weer doorgegaan.  

Daardoor zijn er cijfermatig nogal wat afwijkingen ten opzichte van de begroting 

omdat in de begroting minder ledenmiddagen waren opgenomen. 

Het afgelopen jaar hebben we financieel afgesloten met een tekort van € 348,75 en 

dat is nagenoeg het bedrag dat ook begroot was. 

De totale ontvangsten waren ruim € 600 hoger dan begroot en de totale uitgaven 

waren eveneens ruim € 600 hoger dan begroot. 

Bij de ontvangsten zijn er 2 afwijkingen n.l. Bijdrage kosten Ledenmiddagen + € 377 

en de Advertentie opbrengst + € 300. 

Bij de uitgaven zijn de kosten i.v.m. de ledenmiddagen ongeveer € 2.000 tegen een 

begroot bedrag van € 900. De kosten van de Kerstviering zijn beduidend lager dan 

begroot + € 500. 
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BEGROTING 2023 

In de begroting voor 2023 is ervan uitgegaan dat alle ledenmiddagen weer georga-

niseerd kunnen worden. Echter ook wij hebben te maken met stijgende kosten, zo-

als zaalhuur, sprekerskosten en consumpties. In de begroting is daar dan ook reke-

ning mee gehouden en dat resulteert in een tekort van € 1.540. 

Onze reserve is gelukkig nog voldoende om dit tekort op te vangen. 

Echter voor de jaren 2024 en volgende is dat niet meer het geval en moeten er dus 

maatregelen worden getroffen om onze afdeling financieel gezond te houden. 

Het bestuur zal op de Algemene Ledenvergadering in maart 2022 met een voorstel 

komen om de contributie met ingang van 2024 te verhogen. 

De afdracht aan PCOB Nieuwegein voor 2023 is ongewijzigd t.o.v. vorig jaar. 

De afdracht is al sinds 2019 niet gewijzigd, maar ook daar zal in 2024 naar verwach-

ting een aanpassing plaatsvinden.  

Het tekort wordt vooral veroorzaakt door het teruglopen van het aantal leden. 

In 2022 zijn we 46 leden kwijtgeraakt en hebben we slechts 17 nieuwe leden erbij 

gekregen. 

Als we met z’n allen ons best doen om nieuwe leden te werven, dan zal het tekort 

op de begroting duidelijk minder worden.  

CONTRIBUTIE BETALING 

De leden welke een incasso-machtiging hebben afgegeven hoeven niets extra te 

doen.  

De incasso zal eind februari / begin maart 2023 plaatsvinden. 

Als omschrijving ziet u dan het aan onze afdeling toegekende nummer nl.:  

INCASSANT-ID: NL70ZZZ404781118252 

Kenmerk van de machtiging: uw lidnummer bij de PCOB 

De leden die GEEN machtiging hebben afgegeven worden verzocht hun contributie 

zo spoedig mogelijk te voldoen en erop te letten dat het juiste bedrag wordt over-

gemaakt. 

Contributie bedraagt voor een individueel lid € 30,-- 

en voor een echtpaar c.q. leefverband € 51,50 
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JAARREKENING 2022 en BEGROTING 2023 
 

Werkelijk Begroting Werkelijk Begroting  
2022 2022 2021 2023 

BATEN 
    

Contributies 12.655,00 12.636 13.235,00 11.859 
RABO Clubkas Aktie + Giften  458,74 500 547,00 500 
Subsidie Gemeente Dronten 400,00 400 400,00 400 
Bijdrage PCOB Nieuwegein 0,00 0 0,00 0 
Bijdrage kosten ledenmiddgn 877,00 500 252,00 750 
Rente spaarrekening 2,97 0 1,00 11 

Advertentie opbrengsten 300,00 0 0,00 600 

Totaal baten 14.693,71 14.036 14.435,00 14.120      

LASTEN 
    

Afdracht PCOB Nieuwegein 9.275,75 9.274 9.880,00 8.700 
Sprekerskosten Ledenmiddgn 484,19 300 311,00 700 
Consumpties Ledenmiddagen 672,60 300 210,00 1.260 
Zaalhuur/beamer/microfoon 841,50 300 290,00 1.050 
Kosten Kerstmiddag 455,78 1.000 0,00 800 
Kosten Nieuwsbrieven 1.999,86 2.100 2.000,00 1.800 
Kosten Alg. Leden Verg. 244,44 100 81,00 250 
Bestuurskosten 177,90 200 190,00 200 
Jub.kosten/Bestemmingsres. 200,00 200 200,00 200 
Kosten Vrijwilligers 207,00 100 69,00 200 
Afschrijvingskosten 4 laptops 300,00 300 300,00 300 
Kosten banken 183,44 200 180,00 200 

Totaal lasten 15.042,46 14.374 13.711,00 15.660 

Saldo baten -/- lasten -348,75 -338 724,00 -1.540 

     
Toelichting Begroting   2023 

Contributies; uitgangspunt is het ledenbestand per 1 januari 2023 
 

Individueel 179 30,00 5.370  
Echtpaar c.q leefverband 126 51,50 6.489  
Totaal aantal leden = 431. 

 
 11.859       

Vanaf 2019 is de contributie ongewijzigd gebleven. 
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Afdracht aan KBO / PCOB in 2023 
   

Individueel 179 21,50 3.849  
Echtpaar c.q. leefverband 126 38,50 4.851    

 8.700  
Sinds 2019 is de afdracht ongewijzigd gebleven. 

  

     
Ledenstand  Aantal leden naar leeftijd 
Op 1 januari 2022 460 jonger dan 60 jaar 1 
Overleden in 2022 -20 60 t/m 64 jaar 3 
Bedankt in 2022 -15 65 t/m 69 jaar 7 
Verhuisd buiten Dronten 
in 2022 -11 70 t/m 74 jaar 44 
Nieuwe leden 2022 17 75 t/m 79 jaar 117 

Totaal op 31 december 
2022 431 80 t/m 84 jaar 125 

  85 t/m 89 jaar 102 

  90 t/m 94 jaar 28 

  95 t/m 99 jaar 4 

  100 jaar en ouder 0 

  Totaal  431 

     
179 individuele leden en 126 samenlevingsverbanden   
Gemiddelde leeftijd van het ledenbestand is 81,3 jaar   

     
Voorstel contributie voor het jaar 2023 en volgend jaar 2024 

 

Het bestuur stelt voor om de contributie voor 2023 met € 1,00 te verhogen 
en in 2024 eveneens met € 1,00 te verhogen. 

  

Voor 2023 betekent dat     
- voor een individueel lid de contributie € 31,00 bedraagt. 

 

- voor een leefverband de contributie € 53,50 bedraagt. 
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Balans per 31 december 2022 

Balans per 31 december 2022   

 2022 2021 

ACTIVA   
Vaste activa (4 laptops) 300,00 600,00 

Rabobank, Rekening -courant 67,18 130,25 

Rabobank, BedrijfsSpaarRekening 6.083,41 5.782,65 

Kas 74,15 39,30 

Nog te ontvangen vorderingen   2,21 0,00 

Totaal activa 6.526,95 6.552,20 

   
PASSIVA   
Vooruit ontvangen contributie 0,00 0,00 

Nog te betalen kosten 114,07 13,45 

Resultaat lopend jaar -348,75 723,94 

Saldo Lief & Leed 421,56 266,18 

Bestemmingsreserve 2.108,15 2.040,65 

SALDO ultimo 2022 / 2021 4.231,92 3.507,98 

Totaal passiva 6.526,95 6.552,20 

Toelichting Balans per 31 december 2022 

 

Nog te betalen kosten    

Bankkosten RABO, dec. 2022  13,95  
Kosten nieuwsbrieven  100,12  
Totaal per 31 december 2022 Nog te betalen 114,07 

    

Overzicht Lief & Leed    

Saldo per 1 januari 2022 266,18 Uitg. aan kaarten,  
Collectes 4x 275,00 bloemen, plantjes en  

  overige attenties. 119,62 

   Saldo 31-12-2022 421,56 

Totaal 541,18  541,18 
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 Saldo Onttrek- Toevoeg- Saldo 

Bestemmingsreserve 1-1-2022 kingen gingen 31-12-2022 

Algemene res.  (b.v. jubilea} 1.500,00 0,00 200,00 1.700,00 

Reserve inzake contributies 150,00 0,00 0,00 150,00 

Positief saldo van reisjes  390,65 132,50 0,00 258,15 

Totaal   2.040,65 132,50 200,00 2.108,15 

     

SALDO ultimo 2022 / 2021     

Saldo 31-12-2021   3.507,98 

Bij: Voordelig saldo 2021  723,94 

Saldo 31-12-2022   4.231,92 

Rijbewijskeuringen CBR in Dronten en omgeving 

Een medische keuring voor het verlengen van uw rijbewijs is nodig wanneer u 75 

jaar of ouder bent of wanneer u een zgn. groot rijbewijs (C/D/E) gaat halen of ver-

nieuwen.  

Begin 5 maanden voor uw rijbewijs verloopt met de eerste stappen om het te ver-

lengen.  

Zelf koopt u en vult u een gezondheidsverklaring in:  

• Bij mijn cbr.nl via DigiD met SMS of App-verificatie.  

• Bij de gemeente kunt u een papieren gezondheidsverklaring kopen.  

RegelZorg Rijbewijskeuringen verzorgt keuringen in Dronten 

Afspraak spreekuur: via website: www.regelzorg.nl of tijdens kantooruren 088-

2323300.  

U kunt voor keuringen ook een afspraak maken bij Goedkope rijbewijskeuringen: 

Ook hier geldt: Vooraf een gezondheidsverklaring regelen. 

U kunt voor een keuring ieder maand terecht in Dorpshuis De Steiger,  

De Heraldiek 2. In Swifterbant. Voor informatie en een afspraak belt u naar het 

landelijke afsprakenbureau: 085 - 48 83 616. Zelf een datum reserveren kan via de 

website: www.goedkopekeuringen.nl.  

  

http://www.regelzorg.nl/
https://www.goedkopekeuringen.nl/
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Het bestuur deelt u mede dat op dinsdag 21 
maart 2023 tijdens de ledenmiddag de ALV 
wordt gehouden. I.v.m. de feestelijkheden 

rondom het 35-jarig bestaan van PCOB 
Dronten is de gebruikelijke volgorde 

aangepast. De agenda voor deze middag: 

14.00 – 15.15 uur: Opening en aansluitend 
het optreden van Anton Maris. 

15.15 – 15.30 uur: Pauze met koffie of thee 
15.30 – 16.00 uur: Algemene 

Ledenvergadering 

Verzoek: Neemt u de nieuwsbrief van maart 
2023 die begin maart bij u is bezorgd mee 

naar de ledenmiddag. Eventuele vragen kunt 
u ook voor de vergadering via de mail of 

telefoon stellen aan de voorzitter, secretaris 
en penningmeester (zie achterzijde 

nieuwsbrief). 
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FlevoMeer Bibliotheek Dronten nodigt uit  

Schrijfsters Lale Gül en Franca Treur  

Vanaf 11 t/m 19 maart 2023 vindt de 88e Boekenweek plaats, georgani-
seerd door het CPNB. In deze week heeft FlevoMeer Bibliotheek Dronten 
de populaire schrijfsters Lale Gül en Franca Treur uitgenodigd. Op donder-
dagavond 16 maart om 20:30 uur zullen zij samen een lezing verzorgen.   

Inloop vanaf 20.00 uur met koffie en thee. Naderhand zal er een informele 
signeersessie zijn.   
Toegang alleen met een geldig toegangsbewijs á € 7,50 voor niet leden en 
€ 5,00 voor leden.  
Kaartjes zijn t/m 15 maart alleen te bestellen via de website of aan de balie 
(niet op de avond zelf).  

 

 

Belangrijke datums 

Seizoen 2022-2023 

Noteer ze in de agenda 

21 maart 2023  

Viering 35-jarig bestaan van de afdeling met een spectaculair optreden 

van een goochelaar/illusionist, aansluitend de algemene ledenvergadering 

 

18 april 2023 

Hoe is het nu op de Marker Wadden? 

 

9 mei 2023 

Dagtocht, meer info volgt. 

 

 



  

COLOFON 

Vz: Dhr. A.H. Arkenbout, T: 383831 

E: arieadriearkenbout@ziggo.nl 

Secr: Mw. G.L. Reinhoudt-Meulenberg, Zuidsingel 16, 8255 CG Swifterbant 

T: 321390, E: reinhoudt@solcon.nl 

Pnm: Dhr. P.L. Baak, T: 337405 

E: baakvantoor@gmail.com 

Bank: NL74RABO0348168098 

t.n.v. PCOB, afdeling Dronten 

Lid: Mw. D. Noordermeer, T: 339925 

Voor vervoer 

Lid Swb: Vacant 

Lid Bdh: Vacant 

Hulp bij invullen belastingaangifte: Distr. Maandblad en Nieuwsbrief: 

Coördinator: Dhr. G. Koetsier 

Dhr. J. Foppes, T: 841213 Eurosingel 200 

E: foppesjan@gmail.com T: 337175 

 E: gkoetsier@solcon.nl 

 

Ledenadministratie: 

Dhr. E. Spriensma, T: 313839, E: kbo.pcob.ledenadm@gmail.com 

Commissie Lief en Leed: 

Vacant 

Samensteller nieuwsbrief: Dhr. J. Bax, T: 323431 

E: koosbax@outlook.com. Kopij indienen tot de 15e van de maand. 
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