Verslag Verenigingsperiode juli 2019-december 2020 KBO
Venray, gepresenteerd op 23 september 2021 in de Algemene
ledenvergadering (jaarvergadering).
In verband met de uitbraak van de coronapandemie zijn veel activiteiten en vergaderingen het
afgelopen jaar niet doorgegaan. Daarom een aangepast verslag ten opzichte van voorgaande jaren.
Op zondag 15 maart 2020 werd door de regering in verband met de uitbraak van de pandemie, een
lock-down afgekondigd. Vanaf dat moment werden alle bijeenkomsten zoals vergaderingen en
activiteiten afgelast.
Het bestuur van de vereniging bestond per 31 december 2020 uit acht leden.
Aanvulling/uitbreiding van het bestuur is een permanent aandachtspunt van het bestuur.
K.B.O. Venray is met twee leden vertegenwoordigd in de Centrale van Ouderenverenigingen Venray
en met twee personen in de KBO subregio Venray. Dhr. H. Francken heeft zitting in het bestuur van
de Centrale van Ouderenverenigingen Venray(C.v.O.).
De Centrale van Ouderenverenigingen Venray behartigt de belangen van alle ouderenverenigingen
binnen de gemeente Venray op gemeentelijk, maatschappelijk en sociaal gebied.
KBO Venray is met twee persoenen vertegenwoordigd in de werkgroep Zorg en Welzijn.
KBO Limburg kent zeven regio’s. Elke regio kent een Regioraad. KBO Venray maakt deel uit van
de KBO regio Horst–Venray. In de Regioraad zijn de vierentwintig afdelingen vertegenwoordigd.
KBO Venray is met twee leden vertegenwoordigd in de regioraad van KBO regio Horst-Venray.
De KBO leden, de heren M. Wijnhoven en W. Teunissen, maken respectievelijk als voorzitter en
penningmeester, deel uit van het bestuur van KBO regio Horst-Venray.
Afgevaardigden van het bestuur van KBO Venray bezochten twee besturencontactdagen,
georganiseerd door de regio Horst-Venray.
Bestuursleden van KBO Venray bezochten de Algemene Vergadering van KBO Limburg.
Normaal vindt er tweemaal per jaar een informeel overleg plaats van de KBO afdelingen uit de
gemeente Venray.(KBO subregio Venray)
Hierdoor kunnen ontwikkelingen op gemeentelijk niveau beter worden besproken en toegelicht,
mede ter voorbereiding van de bijeenkomsten van de KBO regio Horst-Venray en/of
ledenvergadering van KBO Limburg. Deze informele overleggen blijken in een behoefte te voorzien.

Een lid van KBO Venray heeft zitting in het bestuur van “De Kemphaan” namens eerdergenoemde
vereniging.
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Via provinciale en landelijke KBO-PCOB informering blijft het bestuur op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de organisatie en de belangenbehartiging van ouderen in de meest brede zin des
woords, om vervolgens op basis van de verkregen informatie actie te (kunnen) ondernemen ten
behoeve van de leden.
Ledenbestand
Op 01/01-2019 bedroeg het aantal leden 1350.
Op 01/01-2021 bedroeg het aantal leden 1267.
Daarnaast waren er 18 gastleden.
Ten opzichte van 1 januari 2019 is het aantal leden per 1 januari 2021 afgenomen met 83 personen.
In de periode 1 januari 2019 tot 1 januari 2021 hebben de volgende mutaties in het ledenbestand
plaatsgevonden.
Toename: 95 nieuwe leden.
Afname: 178 leden door overlijden(94 personen), opzegging en/of verhuizing.
Op 13 augustus 2021 bedroeg het aantal leden 1240.(783 vrouwen en 457 mannen) Hiervan zijn
1138 leden 70 jaar of ouder.
Als gevolg van het vervallen van de vroegpensioenregelingen en de verhoging van de AOW leeftijd,
zal het aantal leden nog verder dalen.
Vrijwilligers
Bij KBO Venray waren inclusief het bestuur 61 vrijwilligers actief die zich inzetten voor KBO
Venray, te weten;
- Het bestuur: 9 personen.
- Activiteitencommissie en werkgroepen:10 personen.
- Instekers KBO-PCOB Magazine, bodes en reserve bodes: 35 personen.
- Coördinatoren belastingproject: 2 personen.
- Ouderenadviseurs: 3 personen.
- Kienen en wandelen: 12 personen.
- Ledenadministrateur/webmaster:1.
Door de vele activiteiten dient de taakverdeling regelmatig te worden aangepast.
Het bestuur is daarom permanent op zoek naar vrijwilligers voor zowel bestuurlijke activiteiten als
deelactiviteiten.
Bij de activiteitencommissie is alles gericht op de totstandkoming van een aansprekend en
evenwichtig jaarprogramma voor zowel de huidige als toekomstige en potentiële leden.
Voor de praktische uitvoering daarvan is een ruime bezetting van de commissie met enthousiaste
(bestuurs)leden nodig.
Per 31 december 2020 bestond de activiteitencommissie uit de dames M. Alkim, T. Cadirci, G.
Geene, I. van Raay, R. Verstraelen, M. Noijen en de heer G. Keizers.
De werkgroep Sfeeravond Carnaval bestond uit de dames T. Cadirci, M. Witjes en
de heren G. Keizers, en W. Leinders.

De werkgroep Adventsviering bestond uit de dames A. Backus en M. Claessens.
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Adventsviering.
Op 11 december 2019 werd de Adventsviering gehouden in de Witte Hoeve. De viering stond in het
teken van 75 jaar bevrijding. Als “goed doel” werd dit jaar de Stichting Leergeld Venray gekozen.
Tijdens de viering werd een cheque van € 250,-- aan deze Stichting overhandigd.
De werkgroep kan met gepaste trots terugzien op een geslaagde Adventsviering.
Voor de aanwezigen bij de Adventsviering bleek de gevraagde “eigen bijdrage” geenszins een
probleem.
In verband met de coronapandemie is de Adventsviering 2020 niet doorgegaan.
Dag van de Ouderen.
Onder auspiciën van de Centrale van Ouderverenigingen Venray wordt jaarlijks op 1 oktober de Dag
van de Ouderen georganiseerd.
Circa 500 senioren uit de gemeente Venray waren in de Schouwburg aanwezig en hebben genoten
van een voortreffelijk programma.
In de werkgroep Dag van de Ouderen hebben 2 bestuursleden van KBO Venray zitting.
In verband met de coronapandemie is de Dag voor de ouderen 2020 niet doorgegaan.
Belastingservice.
Onder de paraplu van de Centrale van Ouderverenigingen Venray, wordt door de werkgroep
belastingen, jaarlijks de aangifte inkomstenbelasting van ± 500 leden van de ouderenbonden
verzorgd. Daarnaast werden acht erfbelastingformulieren ingevuld.
Tevens werd aandacht besteed aan zorg- en huurtoeslag.
Leden binnen Venray betalen een bijdrage in de kosten van maximaal € 12,--. Leden buiten Venray
betalen een hogere bijdrage i.v.m. te maken reiskosten.
De opleiding en bijscholing van de belastinginvullers wordt verzorgd door KBO Limburg.
Sfeeravond
De sfeeravond werd gehouden op woensdag 29 januari 2020 in zaal ANNO 54. De avond werd
bezocht door 229 KBO leden. Het optreden van diverse artiesten stond garant voor een succesvolle
feestavond.
Stampotbuffet
Het stampotbuffet 2020 in De Kemphaan was weer een groot succes. Op carnavalsdinsdag
25 februari 2020 namen 113 KBO leden deel aan het boerenbuffet.
Deelname leden aan de diverse door KBO Venray georganiseerde activiteiten in 2019-2020.
Aantal deelnemers
● Bezoek museum Vincent van Gogh in Venray
27
● Bezoek museum De Locht in Melderslo
11
● Informatie avond ontwikkeling St. Annaterrein
48+62 AVOS
● Algemene najaars(leden)vergadering
35
● Excursie Techniek met een ziel in Neerkant
8
● Documentaire film “De vergeten slag”
50
● Lezing over onderduikers tijdens W.O. ll
40
● Kerststukjes maken
8
● Adventsviering
229
● Quizmiddag “Een tegen Honderd”
18
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● Lezing over Levenstestament en Schenkingsrecht notaris Roffers 55
● Sfeer/feestavond met het oog op carnaval in ANNO 54
229
● Speelfilm “Quartet”
42
● Stamppotbuffet op Carnavalsdinsdag
113
● Lezing over St. Anna in de oorlogsdagen
25
● Speelfilm “Intouchables”
12

Daarnaast deden regelmatig de volgende aantallen deelnemers mee bij de hierna genoemde
activiteiten:
Aantal deelnemers
● Maandelijkse kienmiddag
40
● Maandelijkse wandeling
15
● Wekelijkse Nordic walking
10
● Leesclub
10
Verzendklaar maken en verspreiding KBO-PCOB Magazine en
De Schakel
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Wegens het wegvallen van diverse activiteiten door de coronapandemie, werd in juni 2020 bij
alle KBO leden een corona-attentie bezorgd.

Algemene ledenvergadering(jaarvergadering)
Op 24 oktober 2019 werd de Algemene ledenvergadering(jaarvergadering) gehouden in de “De
Kemphaan”.
Naast negen bestuursleden werd de vergadering bezocht door circa vijf en dertig KBO leden.
In de vergadering werd het verslag van het verenigingsjaar 2018-2019 en het financieel verslag van
het desbetreffende verenigingsjaar goedgekeurd en vastgesteld.
Door de vergadering werden mevrouw T Cadirci en de heer W. Peters met ingang van 24 oktober
2019 voor een volgende periode herbenoemd als bestuurslid van KBO Venray.
Omdat zij in 2009 als bestuurslid zijn benoemd eindigt deze periode, wegens statutaire reden, in
oktober 2021.
Na de pauze gaven de dames M. Boersma, voorzitter UNICEF Venray, en L. Manders aan de hand
van een PowerPoint presentatie een lezing over het werkveld en de werkzaamheden van UNICEF.
In verband met de coronapandemie werd in 2020 geen algemene ledenvergadering
(jaarvergadering) gehouden.
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Contacten met andere organisaties
Met de Algemene Venrayse Onafhankelijke Seniorenvereniging, verder te noemen AVOS, werd het
gebruikelijke contact onderhouden over gezamenlijke belangen en de doelstelling om zo mogelijk te
komen tot gezamenlijke activiteiten. Een van de resultaten van het overleg is dat leden over en weer
deelnemen aan activiteiten.
Het is wenselijk, dat in de activiteitenprogramma’s wordt opgenomen welke activiteit wel/niet als
een gezamenlijke activiteit kan worden aangemerkt.
Communicatie met leden.
Wekelijks worden op onze website en in de Peel en Maas berichten gepubliceerd over de activiteiten
van K.B.O Venray.
Verder is het bestuur voornemens om in de toekomst per e-mail met de leden te gaan communiceren.
Goedgekeurde en vastgestelde verslagen van de bestuursvergaderingen worden geplaatst op de
website.
Evenzo worden er via de Kabelkrant en Omroep Venray berichten verspreid om de leden van
informatie te voorzien.
Ook de Schakel heeft een functie in de communicatie met leden met betrekking tot activiteiten,
belangenbehartiging en de informatie daarover.
Onze website is als volgt te bereiken:
www.kbovenray.nl
Op de site ziet U rechts de volgende informatie:
Home
De afdeling
Nieuws
Activiteiten
Ledenservice
Werkgroepen
Vertegenwoordigingen
Contact
Het bestuur heeft er behoefte aan om te weten wat er onder haar leden leeft.
Wensen en/of suggesties zijn altijd welkom.
Per 31 december 2020 bestond het bestuur van KBO Venray uit de volgende personen:
 Dhr. M. Wijnhoven, voorzitter, voorzitter bestuur KBO regio Horst-Venray, lid werkgroep
Zorg en Welzijn en lid klankbordgroep Zorg en Welzijn.
 Dhr. W. Peters, secretaris, plaatsvervangend penningmeester.
 Mevr. S. Witjes, penningmeester.
● Mevr. T. Cadirci-Claessens, lid activiteitencommissie, berichtgeving Peel & Maas en Kabelkrant, plaatsvervangend notulist.
● Dhr. H. Francken, plv. voorzitter, contactpersoon belastingproject, bestuurslid van de Centrale van
Ouderenverenigingen Venray. Voorzitter commissie Dag van de Ouderen, afgevaardigde naar de
Centrale van Ouderenverenigingen Venray, KBO sub-regio Venray, KBO regio Horst-Venray
en lid klankbordgroep Zorg en Welzijn.
● Mevr, G. Geene-Schouten, lid activiteitencommissie en lid klankbordgroep Zorg en Welzijn.
● Dhr. G. Keizers, voorzitter activiteitencommissie, berichtgeving De Schakel.
● Mevr. I. van Raay-Janssen, lid activiteitencommissie en contactpersoon wandelgroep.
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Dhr. J. Simons verzorgt de ledenadministratie en de ledenwerving.
De website wordt onderhouden door dhr. J. Simons.
Dhr. en mevr. Remmers coördineren het belastingproject.
W. Peters, secretaris.
E-mailadres: secretariaat@kbovenray.nl
Website: www.kbovenray.nl

