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JAARVERSLAG (DAGELIJKS) BESTUUR KBO FRYSLÂN 2012.

Samenstelling Dagelijks bestuur ultimo 2012.
Mevr.
Mevr.
Mevr.
Dhr.
Mevr.
Dhr.
Dhr.

M. Brandsma-Ydema
M. Mulder-Nota
G. Bosman-Asselman
J. Lagendijk
M. Wezenberg
J. Dijkstra
S. van der Werff

voorzitter
penningmeester
algemeen lid
vice-voorzitter
secretaris
algemeen lid
secretaris

(vanaf 21 mei)
(vanaf 3 december)
(vanaf 3 december)
(tot 3 december)
(tot 3 december)

Het Dagelijks bestuur vergaderde regulier 8 keer. Op 5 maart en op 8 oktober was er gezamenlijke overleg met
alle commissies.
De ledenadministratie van KBO Fryslân werd plaatselijk gevoerd door de betreffende afdelingen; de centrale
coördinatie daar van werd behartigd door de secretaris van het dagelijks bestuur.

Samenstelling Algemeen bestuur ultimo 2012.
Het Algemeen Bestuur bestond, naast de leden van het Dagelijks Bestuur, uit de voorzitters van de provinciale
commissies en de voorzitters van de plaatselijke afdelingen.
Voorzitters
Dhr.
K. Agricola
Dhr.
J. Alferink
Dhr.
IJ. de Vries

Commissie/Afdeling
commissie Educatie/Activiteiten
commissie Identiteit & Zingeving
commissie Redactie de Skeakel (waarnemend)

Mevr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Mevr.
Dhr.
Dhr.
Mevr.
Mevr.
Dhr.

afdeling Bakhuizen
afdeling Balk/Sloten
afdeling Bolsward
afdeling Burgum (waarnemend)
afdeling Dongeradeel
afdeling Harlingen
afdeling Heerenveen (waarnemend)
afdeling Joure
afdeling Leeuwarden
afdeling Nijefurd
afdeling Oosterwolde
afdeling Smallingerland
afdeling Sneek (waarnemend)
afdeling St.Nicolaasga
afdeling Wonseradeel
afdeling Woudsend

A. Brandenburg-Vogelzang
M.Veldman
S. Huitema
D. Verdwaald
D. Westra
J. Meijer
H. Bleijendaal
G. Oud
J. Broek
G. Ketelaar
H. Brouwer-Kok
J. van der Voort
D. Dijkstra
C. Agricola-Kingma
H. Tromp-Neuss
M. Bos

Om de leden van het Algemeen Bestuur en de Afdelingen adequaat te informeren over de diverse behandelde
agendapunten binnen het Dagelijks bestuur werden de betreffende DB vergaderverslagen ook aan hen
toegezonden.
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Externe vertegenwoordiging.
SFO Algemeen bestuur
Overlegcommissie Noordelijke KBO’s
Unie KBO Ledenraad
Unie KBO klankbordgroep Lea-SR

:
:
:
:

mevr M.Mulder, dhr J.Dijkstra, mevr M. Brandsma (vervanger)
mevr M.Brandsma, dhr S. van der Werff, mevr M.Mulder (verv.)
mevr M.Brandsma, dhr S. van der Werff, mevr M.Mulder (verv.)
dhr S. van der Werff

:
:
:
:
:
:
:
:

mevr
mevr
mevr
mevr
mevr
mevr
mevr
dhr

Bestuursafvaardiging/delegatie.
Unie KBO Unieraad (2x)
Unie KBO Ledenraad (3x)
Unie KBO Penningmeester overleg (1x)
Coördinatoren Vrijwilligersnetwerk
Noordelijke Kaderdag in Joure
Studiedag “Ruim baan voor Senioren”
Bijeenkomst “Ouderenmishandeling”
Ledendag KBO Drenthe

M.Brandsma, mevr M.Mulder en dhr S. van der Werff.
M.Brandsma, dhr S. van der Werff, mevr M.Mulder (verv.)
M.Mulder
M.Brandsma en dhr S. van der Werff
M.Brandsma, mevr. M.Mulder, mevr. G.Bosman.
M.Wezenberg
M. Mulder en dhr J. Lagendijk
J. Dijkstra

Algemene Bestuursvergadering.
De Algemene Bestuursvergadering (AB) wordt gevormd door de leden van het Dagelijks bestuur en die van het
Algemeen bestuur. In deze vergadering wordt in principe meer in algemene zin nagedacht over het te voeren
beleid van bestuur KBO Fryslân opdat dit daarna nader uitgewerkt kan worden en voorgelegd aan de
besluitvormende Algemene Vergadering. In 2012 werd geen Algemene bestuursvergadering gehouden.
In plaats hiervan werd op 19 maart een Algemene vergadering gehouden.

Algemene Vergadering.
De Algemene Vergadering (AV) wordt gevormd door de afgevaardigden van de KBO afdelingen. In deze
vergadering wordt het bestuursbeleid van KBO Fryslân voorgelegd aan de afdelingen en legt het bestuur na
afloop van het jaar hierover verantwoording af.
In het verslagjaar werd 3x een Algemene Vergadering gehouden:
AV van 19 maart:
In de AV 19 maart werd het Jaarverslag Bestuur 2011 voorgelegd. De vergadering kon met het aangeboden
verslag en de verslagen van de commissies akkoord gaan. Ook het Financieel jaarverslag 2011 werd na
toelichting door de penningmeester akkoord bevonden, zij het onder voorbehoud van goedkeuring blijkens een
nog uit te brengen verslag van de Kascommissie.
De notitie “Als de wereld verandert, dan veranderen we ….” werd door opsteller, dhr. Huisman, kort toegelicht.
Er is een schat aan deskundigheid op diverse gebieden bij de leden aanwezig. De vraag is hoe die in kaart te
brengen en vast te stellen aan welke deskundigheid specifiek behoefte is bij uitvoeren van beleid..
De notitie werd vervolgens breed besproken waarna aan de afdelingen werd gevraagd alsnog met concrete
suggesties te willen komen inzake gewenste deskundigheid bij hun werkzaamheden.
AV van 21 mei:
In de AV 21 mei bracht de Kascommissie positief verslag uit en werden alle Jaarverslagen 2011, inclusief het
Financiële verslag 2011, definitief vastgesteld en werd algehele decharge verleend aan het bestuur.
Bij het agendapunt “Bestuursverkiezing” werd mevr. G.Bosman-Asselman tot lid van het bestuur gekozen.
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Dhr. S. de Jong trad statutair af en mevr. A.van Kesteren en dhr. F. de Vries traden om gezondheidsredenen
vervroegd af. De vergadering ging met het bestuursvoorstel akkoord de eveneens aflopende bestuurstermijn
van dhrn. J.Dijksta en S. van der Werff met een half jaar te verlengen tot de najaarsvergadering in december.
Bij agendapunt “Voorbespreking Ledenraad Unie KBO” lichtte voorzitter toe dat in de nieuwe organisatiestructuur van Unie KBO voortaan gewerkt wordt met een Ledenraad, bestaande uit 2 vaste afgevaardigden per
provinciale bond. Het DB wees in haar vergadering voorzitter en secretaris aan als vaste afgevaardigden.
Stukken voor de Ledenraad worden door Unie KBO voortaan alleen toegestuurd aan de vaste afgevaardigden
en aan de secretaris. Deze kan de betreffende stukken dan alsnog toezenden aan de afdelingsvoorzitters.
Penningmeester gaf vervolgens toelichting op de meerjarenbegroting Unie KBO 2012-2016 die gebaseerd is op
de taken vallend onder het z.g. basispakket Unie KBO en een ledengroei van 2%. Op basis van die factoren
resulteert uit de begroting een stijging van de afdracht aan Unie KBO de komende 4 jaar met ca. 1 euro p/lid.
Met betrekking tot het project “Vrijwillige Ouderen Adviseur (VOA)” waren twee gastsprekers, mevr J.Eelkema
(kwartiermaker VOA) en mevr Y.Geveke (docent VOA) uitgenodigd om informatie en uitleg te geven.
Mevr J.Eelkema schetste de opzet en doel van het VOA project: in eerste landelijk een gezamenlijk project van
de 3 ouderenbonden ANBO, PCOB en Unie KBO waarbij Unie KBO voor de opleiding van de docenten zorgt.
Mevr Y.Geveke schetste de opzet van de cursus voor VOA en de criteria die aan de cursisten worden gesteld.
Beide gastsprekers gingen vervolgens uitgebreid in op de vragen/opmerkingen vanuit de vergadering.
AV van 3 december:
In de AV van 3 december werd bij agendapunt “Bestuursverkiezing” afscheid genomen van dhr J.Dijkstra en dhr
S. van der Werff die hun bestuursfunctie na 9 jaar om statutaire redenen beëindigden.
Tot nieuwe bestuursleden werden benoemd mevr. M. Wezenberg en dhr. J. Lagendijk waarna het DB bestond
uit 5 bestuursleden. De behoefte om aanvulling met nog 2 bestuursleden blijft daarmee bestaan.
De stukken voor de Unie Ledenraad 20 december werden besproken teneinde opmerkingen/suggesties mee te
kunnen nemen naar het overleg.
Aanvolgend werd de Begroting 2013 KBO Fryslân besproken en de ledenafdracht voor 2013 vastgesteld.
Een belangrijk agendapunt was de bespreking van de notitie: “Een visie op de ontwikkeling van KBO Fryslân”.
Met de notitie willen de 3 opstellers, dhr. T.Huisman, mevr. Bosman en dhr.IJ. de Vries een aanzet geven om te
komen tot een beleidsplan voor de komende jaren en daaruit keuzes te maken voor projectmatige aanpak.

Ledenstand: ontwikkeling per jaar

Ledenstand per ultimo kalenderjaar.
Afdnr

Afdelingsnaam

1051 Bakhuizen
1052 Balk/Sloten
1053 Bolsward
1054 Burgum
1055 Dongeradeel
1056 Harlingen
1057 Heerenveen
1058 Joure
1059 Leeuwarden
1060 Nijefurd
1061 Oosterwolde
1062 Smallingerland
1063 Sneek
1064 St Nicolaasga
1065 Wonseradeel
1066 Woudsend
1050 Nestorabonnees(*)
Totaal
leden
Jaarverslag KBO
Fryslân
2012.

Stem

2012 2011 2010 2009 2008

2007

2006

2005

99
92
259
53
63

96
91
267
62
66

83
99
256
62
67

90
101
261
60
65

2
75
81
81
86
94
3 161 173 177 200 209
4 343 343 349 338 354
4 313 320 324 332 347
2
71
78
76
73
73
1
49
47
45
40
43
4 260 268 278 291 298
4 471 477 476 490 513
4 267 253 249 238 232
1
42
44
42
44
41
1
41
40
40
35
28
0
35
47
48
52
40
42 2678 2741 2758 2809 2838

94
212
332
347
74
49
306
524
230
55
28
34
2867

85
211
326
342
73
49
296
535
231
57
27
43
2842

3
3
4
1
2

101
101
244
36
68

108
99
257
39
67

102
105
257
41
68

102
113
254
47
74

85
200
330
355
72
39
248
555
227
57
24
0
2769blad 4

(*) Naast reguliere leden via de KBO afdelingen onderscheiden we nog Nestorabonnees. Ze zijn rechtstreeks lid
van de Unie KBO omdat ze geografisch qua Nestorbezorging niet bij een afdeling zijn te plaatsen. Men krijgt de
Nestor toegestuurd vanuit Unie KBO en men betaalt aan hun een speciale jaarcontributie.

Ledenstand: mutaties in 2012.

Ledenmutaties per afdeling in 2012.
Afdnr Afdelingsnaam
1051 Bakhuizen
1052 Balk/Sloten
1053 Bolsward
1054 Burgum
1055 Dongeradeel
1056 Harlingen
1057 Heerenveen
1058 Joure
1059 Leeuwarden
1060 Nijefurd
1061 Oosterwolde
1062 Smallingerland
1063 Sneek
1064 St Nicolaasga
1065 Wonseradeel
1066 Woudsend
Totaal

Eindstand
2011
108
99
257
39
67
81
173
343
320
78
47
268
477
253
44
40
2694

Nieuw
2012
5
9
10
3
5
2
6
16
7
4
6
4
24
28
0
3
132

Overleden
2012
7
2
11
2
2
4
8
12
8
3
4
4
16
8
1
0
92

Opgezegd
2012
5
5
12
4
2
4
10
4
6
8
0
8
14
6
1
2
91

Eindstand
2012
101
101
244
36
68
75
161
343
313
71
49
260
471
267
42
41
2643

De ledenstand aan het begin van het jaar 2012 ad. 2.694 leden (exclusief de Nestorleden) daalde per ultimo
2012 naar een eindstand van 2.643 leden; een daling derhalve van ledental met 2 %.
De aanmelding van nieuwe leden compenseert niet het ledenverlies wegens overlijden en opzegging. Gezien de
leeftijdsopbouw van het ledenbestand (zie hierna) dreigt deze trend zich in de komende jaren voort te zetten.
Actieve ledenwerving zal daarom bij de afdelingen een hoge prioriteit moeten krijgen!

Ledenstand: leeftijdsopbouw.
Ledenstand: leeftijdsopbouw per ultimo 2012.
Geboortejaar

Leeftijd

1953 - 1962

50 - 59 jaar

43

1,60%

34

1,29%

1943 - 1952

60 - 69 jaar

582

21,60%

543

20,54%

1933 - 1942

70 - 79 jaar

1165

43,24%

1144

43,28%

1923 - 1932

80 - 89 jaar

792

29,40%

805

30,46%

1913 - 1922

90 - 99 jaar

109

4,05%

115

4,35%

1910 - 1912

> 99 jaar

3

0,11%

2

0,08%

2694

100,00%

Totaal
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Ultimo 2011

Percent.

Ultimo 2012

Percent.

2643 100,00%
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Ledenwerving.
Het werven van nieuwe leden is primair een taak van de afzonderlijke afdelingen. KBO Fryslân en de Unie KBO
hebben daarbij een faciliterende functie m.b.t. het leveren van producten en diensten die eventueel kunnen
worden gebruikt door de afdelingen.
De redenen om lid te worden/blijven van de KBO focust zich bij ouderen op het “meedoen aan activiteiten van
een afdeling” en bij jongeren hoofdzakelijk op het aspect “ondersteuning van het werk van de KBO”.
Gezien het dalend aantal leden zal actieve ledenwerving een belangrijke speerpunt moeten worden binnen de
KBO en haar afdelingen. De meerjarenbegroting Unie KBO 2012-2015 is gebaseerd op een stijging van 2%
ledengroei per jaar en is daarmee taakstellend voor de aangesloten bonden.
Zonder die gewenste groei wordt het financieel zeer moeilijk de landelijke organisatie in stand te houden!

Communicatie en binding met de leden.
De Nestor.
Alle leden ontvangen dit landelijk blad van de Unie KBO en worden zo op de hoogte gebracht van relevante
informatie KBO breed. De uitgave werd in het verslagjaar 10 keer via de afdelingen onder de leden verspreid.
De Skeakel.
Alle leden worden via deze eigen Friese KBO uitgave op de hoogte gebracht van relevante informatie. De
Skeakel werd 10 keer, tezamen met de Nestor, via de afdelingen, onder de leden verspreid. Halverwege het
jaar werd een acceptgiro voor een vrijwillige bijdrage meegezonden. Uit de reactie van veel leden bleek dat
men dit blad waardeert en middels een extra donatie wil steunen. Totaal 230 leden (v.j. 283) maakten
totaal € 2.730,- (v.j. € 3.380.-) over voor dit doel.
De commissie stelde een infoboekje voor Nabestaanden samen waarin nuttige informatie kan worden
vastgelegd m.b.t. zaken die geregeld moeten worden bij het overlijden van personen. Het boekwerkje is als een
“Skeakel Extra” in oktober verspreid onder leden; het kan echter ook worden gedownload vanaf de website.
De Redactiecommissie oriënteert zich thans over de mogelijkheid de Skeakel als eigen katern in de Nestor op te
nemen. Zodra dit technisch en financieel haalbaar blijkt wordt een voorstel ingediend bij het Dagelijks bestuur.
KBO-Wegwijzer.
Dit 3-wekelijks bulletin wordt door Unie KBO uitgegeven t.b.v. KBO besturen en kaderleden. Het bevat veel
informatie die ook nuttig is voor andere (niet kader) leden. Een aantal afdelingen maakte hiervan goed gebruik
bij het samenstellen van het eigen informatiebulletin aan hun leden. De KBO Wegwijzer is sinds 2011 alleen
nog te raadplegen via het extranet op de website van Unie KBO.
Provinciale Boottocht.
Op 21 augustus werd wederom de jaarlijkse provinciale boottocht georganiseerd voor de leden van KBO
Fryslân. De organisatie berust in handen van de commissie Activiteiten.
Het aantal deelnemers was 131. (v.j. 125) Er resteerde na afloop een klein overschot van ca. € 250,-.
Provinciale Ledendag.
Op 13 november werd door de commissie Activiteiten, in samenwerking met de plaatselijke KBO afdeling in
Joure, de jaarlijkse Ledendag georganiseerd in de Gereformeerde Kerk te Joure.
Deze ontmoetingsdag werd bezocht door 173 deelnemers. (vorig jaar 206) De belangstelling voor deze dag
loopt ietwat terug. Het bestuur handhaafde haar besluit de deelnameprijs aantrekkelijk te houden door deze te
stellen op een (niet kostendekkende) toegangsprijs. Deze prijs is daarmee in ieder geval geen remmende factor
voor deelname. De netto kosten (na aftrek van de inschrijfbijdragen) bedroegen € 1.510.-. De gehouden
collecte ten bate van “Bouwen voor Bouma’s” bracht € 446,- op.
Extra ledenactiviteit.
Op 20 maart werd door de commissie Activiteiten tezamen met de Openbare Bibliotheek Sneek een extra
ledenactiviteit georganiseerd, n.l. een lezing door Suzanne Jansen, schrijfster van het bekende boek “Het
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Pauperparadijs”. De lezing werd gehouden in een zaal van de Openbare bibliotheek in Sneek en bijgewoond
door 60 personen w.o. 30 KBO leden. De bijdrage in de kosten voor KBO Fryslân bedroeg € 100,In het voorjaar 2013 wil het dagelijks bestuur weer een extra activiteit organiseren. Om deelname te vergroten
dient contact opgenomen te worden met meerdere bibliotheken en verdient het wellicht aanbeveling dit eens
op een meer centrale locatie in Friesland te doen.

KBO Commissies.
Binnen KBO Fryslân fungeerden in het verslagjaar de volgende provinciale commissies:
- Activiteiten (v/h Educatie)
- Identiteit & Zingeving
- Redactie De Skeakel.
Het Dagelijks bestuur houdt normaliter 1-2 x per jaar een gezamenlijk overleg met de commissies. In het
verslagjaar 2012 was dat op 5 maart en op 8 oktober. Tijdens het overleg informeerde het DB de commissies
over relevante ontwikkelingen binnen de KBO en werden specifieke aandachtspunten van de commissies
besproken.
De commissie Identiteit & Zingeving had al eerder aangegeven dat er, behouden de Eucharistieviering op de
ledendag, geen vraag vanuit de afdelingen naar hun diensten is. Men vormt meer een slapende commissie.
Voor een verder overzicht van de activiteiten van de commissies in het verslagjaar wordt verwezen naar de
desbetreffende Jaarverslagen van de afzonderlijke commissies. (zie pagina 13-14.)

KBO Afdelingen.
De 16 lokale afdelingen vormen met elkaar de basis van KBO Fryslân. Zij verzorgen het persoonlijke contact met
de leden via hun afdelingsvergaderingen, het organiseren van activiteiten, het verstrekken van informatie en
het werven van nieuwe leden.
Met andere lokale ouderenbonden vormen de afdelingen inmiddels allen overlegkoepels om zo via gezamenlijk
overleg met de plaatselijke overheden invloed uit te kunnen oefenen op het ouderenbeleid van de gemeenten.
Ook in geval van fuseren van een aantal gemeenten blijken overlegkoepels van relevant belang te zijn.
Het voorzien in bestuursvacatures wordt bij steeds meer afdelingen een probleem. Leden zijn vaak wel bereid
tijdelijke taken op zich te nemen maar willen zich niet binden aan vaste bestuursfuncties.
Bij een aantal afdelingen ontstaat hierdoor een zorgelijke bestuurssituatie. De afdeling Woudsend vormt m.i.v.
2013 om die reden een gezamenlijke afdeling met de plaatselijke PCOB omdat die dezelfde problemen kent.
Men werkte overigens al langere tijd samen met die PCOB afdeling voor het organiseren van ledenactiviteiten.

Overlegcommissie Noordelijke KBO’s.
De overlegcommissie Noordelijke KBO’s bestond voorheen uit de voorzitters van de KBO’s Drenthe,
Groningen, Flevoland en Fryslân. Medio 2012 werd besloten het overleg voortaan te vormen vanuit de twee
afgevaardigden per bond naar de Ledenraad van Unie KBO en 2 weken vóór een Ledenraad bijeen te komen.
De commissie kwam 3 x bij elkaar ter voorbespreking van onderwerpen voor de ledenraad Unie KBO teneinde
zo gemeenschappelijke standpunten vast te kunnen stellen. Het overleg werd tevens bijgewoond door een
bureaumedewerker van de Unie KBO zodat er over en weer informatie kon worden uitgewisseld.
In mei kwam een afvaardiging van het Unie bestuur specifiek toelichting geven omtrent alle zaken die voortaan
vallen onder het z.g. Basispakket Unie KBO en de extra mogelijkheden via het z.g. Cafetariasysteem.
Besloten werd voortaan gezamenlijk één persoon af te vaardigen naar het overleg coördinatoren Kaderbeleid.
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Op 17 oktober werd in Joure voor alle afdelingsbesturen van de noordelijke KBO’s een specifieke kaderdag
georganiseerd met als thema “Ledenwerving en Medioren”.
Dhr S.P. Wiersma ondersteunde, evenals in voorgaande jaren, het werk van de commissie als
notulist/penningmeester.

SFO (Stichting Friese Ouderenbonden).
De 3 ouderenbonden in Friesland (ANBO, PCOB en KBO) vormen al meerdere jaren een samenwerkingsverband
voor de gezamenlijke behartiging van belangen naar de Provincie.
De samenwerking is ingebracht in de vorm van een stichting.
Vanuit elke bond zijn 2 vaste bestuursleden afgevaardigde naar het bestuur van de stichting en is tevens een
onafhankelijk voorzitter toegevoegd.
(zie ook verslag van DB afgevaardigde in SFO bestuur, pagina 12)

Unie KBO.
Ingaande 1 mei 2012 werden de nieuwe statuten Unie KBO met bijbehorend reglement van kracht. Het in 2011
voor 2 jaar benoemde dagelijks bestuur van 5 personen werd daarmee formeel het enige bestuur binnen Unie
KBO.
Het Algemene Uniebestuur, gevormd door voorheen het dagelijks bestuur en de voorzitters van de aangesloten
provinciale bonden, werd daarmee opgeheven.
De Unieraad, als hoogste orgaan binnen Unie KBO, werd vervangen door een Ledenraad. Deze wordt gevormd
door het nieuwe (dagelijkse) bestuur alsmede de 2 vaste afgevaardigden per provinciale bond.
Door ontslag van de directeur Unie KBO ontstond er een vacature en werden pogingen ondernomen alsnog
een nieuwe directeur aan te trekken. De werving is inmiddels opgestart. Met een aantal kandidaten zijn
gesprekken gevoerd, maar dat bracht nog geen concreet resultaat. Een ad-interim directeur neemt de zaken
tijdelijk waar.
Met KBO Brabant werden oriënterende gesprekken gevoerd om na te gaan of er mogelijkheden zijn om
Brabant weer terug te laten keren binnen de Unie KBO. De ledenraad besloot in december akkoord te gaan met
het voorstel om alvast over en weer een waarnemerschap in te stellen.
Uiterlijk eind 2013 moet er duidelijkheid zijn omtrent een eventuele terugkeer van KBO Brabant.
Met betrekking tot een nieuw Ledenregistratiesysteem werd in oktober besloten te onderzoeken onder welke
condities en prijsafspraken eventueel gebruik kan worden gemaakt van het door Brabant in 2012 ontwikkelde
(webbased) registratiesysteem, dan wel dat Unie KBO zelf zo’n systeem laat ontwikkelen.
Begin 2013 moet daarvoor een uitgewerkt plan op tafel liggen, daarbij uitgaande van een implementatie in de
loop van 2013.
Unie KBO en de bonden hebben afspraken gemaakt omtrent de inhoud van een basispakket voor
dienstverlening van Unie KBO aan bonden en leden. Diensten die niet in het basispakket zitten kunnen
desgewenst door de provinciale bonden tegen kostprijs (z.g. cafetaria systeem) worden afgenomen.
Reeds jaren werken de diverse bonden (Unie KBO, PCOB, NOOM en NVOG) samen in CSO verband.
Vanwege het wegvallen van overheidssubsidie werd het samenwerkingsverband per ultimo 2012 opgeheven.
Ingaande 2013 zal wel een herstart worden gemaakt met dezelfde partners, maar dan wel in afgeslankte vorm.
De financiering van CSO moet door de samenwerkende partners zelf worden opgebracht.
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Verzekeringen voor leden en bestuurders.

Onderstaand volgt een opsomming annex korte beschrijving van de binnen Unie KBO en KBO Fryslân afgesloten
verzekeringen voor bestuur, vrijwilligers en leden van de KBO.

Collectieve zorgverzekeringen voor leden:
Veel (nieuwe) leden maken sinds 1-1-2007 gebruik van de collectieve zorgpolis van Unie KBO bij de
zorgverzekeraar Zilveren Kruis Achmea. De toevloed van nieuwe leden was in het eerste jaar erg groot maar
daarna landelijk nauwelijks van invloed op de ledengroei.
De korting bedroeg 7,5 % op de basisverzekering en 10% op de aanvullende verzekeringen.
Omdat de meeste leden in Friesland zijn verzekerd bij zorgverzekeraar “De Friesland” werd in januari 2010 ook
met De Friesland een collectief contract afgesloten waarmee KBO leden en hun gezinsleden korting kunnen
krijgen op de basisverzekering en op de aanvullende verzekeringen. Ingaande 2012 bedroeg de korting 6%.
Collectieve auto-ongevallenverzekering Unie KBO:
Het dagelijks bestuur van KBO Fryslân heeft m.i.v. 1 april 2007 alle afdelingen aangemeld voor deelname aan
de collectieve auto- en ongevallen/inzittendenverzekering van de Unie KBO. Daardoor zijn bestuursleden en
vrijwilligers van de KBO (deels) verzekerd voor autoschade die ontstaat tijdens het uitoefenen van taken met
betrekking tot KBO activiteiten. De polisvoorwaarden zijn toegestuurd aan alle afdelingen.
Collectieve rechtsbijstandsverzekering Unie KBO:
Het dagelijks bestuur van KBO Fryslân heeft zich m.i.v. 1 oktober 2008 aangemeld voor deelname aan de
collectieve Rechtsbijstandsverzekering bij Unie KBO t.b.v. bestuursleden en afdelingsbesturen.
De rechtsbijstand omvat in het kort:
a. het verstrekken van juridisch advies ter voorkoming of oplossing van een (dreigend) geschil.
b. het behartigen van de juridische belangen in een geschil.
c. het vergoeden of voorschieten van kosten van rechtsbijstand die voortvloeien uit deze activiteiten.
Collectieve Aansprakelijkheidsverzekering Unie KBO:
Deze door Unie KBO afgesloten verzekering dekt de aansprakelijkheid van bestuur en vrijwilligers voor schade
aan zaken van derden en schade aan personen toegebracht, alsmede de schade die daarvan het gevolg is.
Voor de vrijwilligers is er een secundaire dekking van kracht hetgeen inhoudt dat de eigen particuliere
aansprakelijkheidsverzekering in eerste instantie dient te worden aangesproken.
Collectieve Ongevallenverzekering Unie KBO:
Deze door Unie KBO afgesloten verzekering voorziet in een geldelijke uitkering in geval van een overlijden,
blijvende invaliditeit, tijdelijke invaliditeit, dokterkosten en materiële schade aan persoonlijke eigendommen,
als gevolg van een ongeval.
Verzekerd zijn de actieve leden en vrijwilligers van de bij Unie KBO aangesloten bonden.
De dekking is van kracht gedurende de verzekerde activiteiten, alsmede gedurende de heen - en terugreis via
de kortst mogelijke weg.
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Overige vermeldenswaardigheden.
Website KBO Fryslân:
Vanaf oktober 2009 is de website qua lay-out en opzet geheel vernieuwd. De site vermeldt praktische
informatie over KBO Fryslân, haar bestuur, commissies en afdelingen. Potentiële leden kunnen zich zo een
beeld vormen van de KBO en zich via de site gemakkelijk aanmelden als lid.
(zie website: www.kbofryslan.nl).
Met de in gebruik name van de nieuwe website werd het ook voor afdelingen mogelijk om websitepagina’s te
gebruiken voor specifieke informatie over hun eigen afdeling. De afdelingen Bolsward, Burgum, Heerenveen,
Joure, Leeuwarden, Smallingerland en St.Nicolaasga maakten van die mogelijkheid gebruik, na het volgen van
de benodigde cursus voor “Webmaster”. Als ook andere afdelingen hierop alsnog willen inhaken kan bij
voldoende deelname wederom een cursus worden georganiseerd.
Boekwerkje “Thema’s” voor afdelingen:
Om afdelingen behulpzaam te zijn bij het opstellen van het jaarlijks activiteitenplan werd door de commissie
Educatie in 2007 het boekwerkje “Thema’s“ uitgebracht. Het bevat suggesties omtrent het organiseren van
lezingen, voordrachten ed. met vermelding van relevante informatie over richtprijzen, contactadressen e.d. In
2010 is een nieuwe versie uitgebracht met aanvullingen en adreswijzigingen. De meest recente versie is te
downloaden via de website van KBO Fryslân.
ICT-subsidieregeling voor kaderleden:
Met het oog op stimulering van computergebruik door KBO bestuurders t.b.v. hun diverse taken in KBOverband heeft het dagelijks bestuur in 2008 een subsidieregeling uitgewerkt t.b.v. kaderleden en bestuursleden
van KBO Fryslân voor het volgen van de meest relevante computeropleidingen. Er werd, evenals in 2011, in
2012 geen gebruik gemaakt door kaderleden op subsidie voor het volgen van relevante computercursussen.
Regeling zakelijke bankrekening afdelingen:
Steeds meer afdelingen stappen van een privé-rekening over op een zakelijke bankrekening, o.a. in verband
met het automatisch kunnen incasseren van contributies en het gemakkelijker kunnen regelen van volmachten.
Omdat met name voor kleinere afdelingen de vaste kosten van een zakelijke rekening te hoog uitvallen t.o.v.
hun ledenaantal heeft het dagelijks bestuur besloten deze kosten m.i.v. 2012 aan alle afdelingen te vergoeden.
Ledenadministratiepakket Lea-SR:
Op voorstel van het dagelijks bestuur werd in de Algemene Vergadering van 17 november 2008 besloten het
nieuwe ledenadministratiepakket Lea-SR te gaan gebruiken.
Vanaf 1 januari 2010 is er geen centrale ledenadministrateur meer en voeren alle afdelingen, behoudens
Dongeradeel, zelfstandig hun ledenadministratie met dit pakket. De centrale coördinatie daarvan werd verricht
door de secretaris van KBO Fryslân zodat ook op provinciaal niveau alle ledengegevens ter inzage waren.
Het was de bedoeling eind 2010 een geheel nieuwe (website)versie van LeaSR op te leveren. Veel aanvullende
functionaliteiten zouden daarin gerealiseerd worden. Door strubbelingen over de eigendomsrechten en
financiering van de software na het uittreden van KBO Brabant lukte het tot nu toe niet de nieuwe software te
ontwikkelen. In de Ledenraad van Unie KBO d.d. 20 december 2012 is inmiddels besloten de bouw van een
webversie van het pakket met spoed te realiseren zodat deze in de loop van 2013 in gebruik kan worden
genomen door de afdelingen.
ANBI beschikking:
Met het oog op mogelijke belastingfaciliteiten werd door de secretaris van KBO Fryslân in januari 2009 een
aanvraag bij de Belastingdienst ingediend voor toekenning van een ANBI beschikking. De ANBI toekenning is
belangrijk voor leden die hun vrijwillige bijdragen aan de KBO als gift bij de belastingaangifte willen aftrekken.
De aanvraag werd in eerste instantie afgewezen maar na een bezwaarprocedure alsnog toegekend met
terugwerkende vanaf 2009. De ANBI status is aan de leden bekend gemaakt via een publicatie in “de Skeakel”.
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Personalia:
Kort na hun aftreden uit het dagelijks bestuur van KBO Fryslân op 21 mei overleden zeer onverwacht de beide
bestuursleden dhrn. Folkert de Vries en Sytze de Jong. Eveneens overleed, na een aantal jaren van afnemende
gezondheid, de oud-voorzitter van de commissie Identiteit & Zingeving, dhr. Huub van de Watering.
Het bestuur is hun allen veel dank verschuldigd voor hun bijzonder actieve inzet voor het werk van de KBO.

Leeuwarden, 11 februari 2013.
S.F. van der Werff,
oud-secretaris KBO Fryslân
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Verslag SFO afvaardiging 2012.
Namens de KBO waren in 2012 de heer J. Dijkstra en mevrouw M. Mulder–Nota afgevaardigden in het bestuur
van de SFO. Mevrouw M.Brandsma–Ydema was vaste plaatsvervanger.
De projecten die door de SFO worden uitgevoerd zijn voor het grootste deel gefinancierd uit de subsidie van de
Provincie. We proberen naast de projecten wel te volgen wat er in de provincie voor emancipatie, participatie
en welzijn van senioren wordt gedaan. Denk aan openbaar vervoer, toegankelijkheid van de zorg, enz.
De projecten:
Belastingproject. Er zijn in 2012 bij leden van de drie aangesloten bonden ongeveer 2900 belastingformulier
ingevuld en ongeveer 400 nieuwe of gewijzigde huur- en zorgtoeslagen.
Gemiddeld werd per ingevuld formulier € 253,-- terugontvangen.
Daar hebben dus ook belastinginvullers vanuit de KBO hun medewerking aan verleend en leden van de KBO
gebruik van gemaakt.
Opleiding VOA (Vrijwillige ouderen adviseur) Er zijn in 2012 twee cursussen gegeven. 21 deelnemers van de
cursus hebben hun certificaat ontvangen, waaronder enkele leden van de KBO.
Aandacht voor senioren met een homoseksuele geaardheid. In samenwerking met het COC Friesland zijn de
contacten met bejaarden- en zorginstellingen in Friesland verstevigd en uitgebreid. Deze contacten zijn met
name belangrijk om homoseksualiteit en de leefbaarheid voor deze groep seksueel anders geaarden
bespreekbaar te maken. Het probleem krijgt nu aandacht in de beleidsplannen van de instellingen en bij de
opleidingen van de verzorgenden. Wij hopen dat dit zal bijdragen in de acceptatie van de senioren.
Deskundigheidsbevordering. Op het gebied van bestuursfuncties zijn er twee cursusdagen georganiseerd voor
bestuursleden. Er hebben maar van 2 afdelingen van de KBO mensen deelgenomen aan de cursussen. De
waardering voor deze dagen was goed.
Het gezondheidsonderzoek UMCG dat in samenwerking met het universiteitziekenhuis in Groningen wordt
uitgevoerd is afgerond. De uiteindelijke resultaten zullen in 2013 in een symposium worden besproken.
“De Gearwurkingsdei”. De gewestelijke besturen van ANBO en PCOB en het provinciebestuur van KBO Fryslân
waren voor deze (jaarlijkse) dag uitgenodigd. Van belang bleek ook weer dat we als ouderenbonden onze
krachten blijven bundelen.
In de maanden december zijn er veel contacten geweest met andere maatschappelijke organisaties omdat er
door overheidsbeleid veel taken van de provincie overgeheveld worden naar de gemeenten. (Tegelijkertijd
voert men bezuinigingen door.) Als SFO is het van belang om te kijken welke zaken er door de koepels
(samenwerkende lokale afdelingen) moeten worden overgenomen of begeleid.

Januari 2013
M.Mulder-Nota.
SFO afgevaardigde.
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Jaarverslag Activiteitencommissie 2012

Samenstelling commissie
De heer J. Agricola, voorzitter.
Mevrouw J. Brattinga- Rijpkema, secretaris.
Mevrouw A.C.C. van Kesteren, lid. Afgetreden 23 april 2012
De heer I. Wolke, lid.
De heer J. Lagendijk , lid.
Mevrouw R. van Koesveld, aspirant lid vanaf 1 oktober 2012
Op 5 maart bij de vergadering van het DB en commissies is besloten om de naam Educatiecommissie te
veranderen in Activiteitencommissie.
Vergaderingen
De commissie vergaderde in bovenstaande samenstelling: op 23 januari bij dhr. Koos Agricola in Bolsward, op
23 april, 30 juli, en 1 oktober 2012 in het Martinushuis te Sneek. ( zie ook Interne contacten)
De vergadering op 1 oktober is gehouden samen met de Identiteitscommissie.
Extra (korte) vergadering op 3 december vanwege te plannen busreis in 2013.
Producten van 2012
Lezing van Suzanne Jansen in de bibliotheek van Sneek.
De lezing is gehouden op 20 maart, deze keer in samenwerking met de mensen van de bibliotheek. Aanwezig
waren 60 mensen, voor het merendeel KBO leden. Op deze manier konden zowel de kosten als de baten
gedeeld worden. De financiën zijn door de penningmeester KBO Fryslân afgehandeld.
Boottocht 21 augustus 2012
De bootocht op 21 augustus werd dit jaar opnieuw verzorgd door leden van de commissie: Nasz Wolke, met
hulp van Jos Lagendijk en Koos Agricola. De bootreis had dit jaar een hoog rollator gehalte.
De betaling werd geregeld in samenwerking met penningmeester van KBO Fryslân, mevr. Marijke Mulder.
Ledendag 13 november 2012
Op 13 november vond de ledendag plaats in de “De Oerdracht “te Joure. Verantwoordelijk voor organisatie van
de ledendag waren: Jos Lagendijk en Jikke Brattinga.
Aanvangstijd was dit jaar 9.30 uur; het aantal deelnemers aan deze dag was 173.
Het thema van de ledendag was ”Zien met nieuwe ogen”.
De Eucharistieviering werd voorgegaan door Pastoor Jan Alferink en Pastor Henk Bücking, ondersteund door
het Ceaciliakoor uit Joure. De collecte was voor “Bouwen met de Bouma’s” en bracht € 447,00 op.
Er werd voor de lunch uitleg gegeven over het werk van “Bouwen met de Bouma’s” door dhr. Willem Bouma.
Daarna werd de opbrengst van de collecte overhandigd aan dhr. Bouma.
Het optreden in de middag werd verzorgd door de spelers van “Hommage aan Jules de Corte” uit Loosdrecht.
Om 16.00 uur sloot dhr. Koos Agricola deze dag af.
Interne contacten
Op 5 maart en op 8 oktober was onze commissie aanwezig bij de vergadering van DB met de Commissies.
Vertegenwoordiging
Dhr. J. Agricola is als voorzitter lid van het AB en maakt tevens deel uit van de AV.
Mevr. van Kesteren vertegenwoordigde de Activiteitencommissie in het dagelijks bestuur tot 23 april 2012. In
de vergadering van het DB op 3 december heeft Jos Lagendijk deze taak op zich genomen. Jos zal in het vervolg
de vergaderingen van de Coördinatoren Kaderbeleid van de Unie KBO in Den Bosch bijwonen.
Sneek, 28 december 2012
Jikke Brattinga,
secretaris Activiteitencommissie
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Jaarverslag Redactiecommissie 2012

Ten behoeve van de uitgave van “de Skeakel” in 2012 is de Redactiecommissie 10 maal bijeen geweest bij de
diverse leden aan huis.
Op elke vergadering werd de afgelopen uitgave besproken en het nieuwe ontwerp besproken. De inhoud werd
door de vergadering beoordeeld. In bepaalde gevallen werd gestemd of een artikel doorgang kon vinden.
De opzet van de “Skeakel” is 16 pagina’s en bij veel aanbod 20 pagina’s. Alleen in de maanden december, juli
en juni bestond de Skeakel uit 20 pagina’s.
In februari heeft de commissie afscheid genomen van mevr. Lucie Terwischa van Scheltinga als redacteur. Dhr.
Ype Jan de Vries had toen haar taak al overgenomen.
De leden van de Redactiecommissie waren per 1 januari 2012:
Anneke Hulst, Agnes Yedema, Folkert de Vries, Wietze Ypma en Ype Jan de Vries.
In de loop van dit jaar heeft Anneke Hulst, om persoonlijke redenen, afscheid genomen en hebben we helaas
ook afscheid moeten nemen van Foltert de Vries, die op 23 juni in Valbrug tijdens een vakantie overleed. Als
opvolger van hem mochten we Mieke Draaisma-Mulder uit Bolsward als nieuw lid begroeten. De afvaardiging
vanuit het hoofdbestuur kwam daarmee tot een eind. De huidige redactie vindt dat nog steeds een gemis. De
directe input vanuit het bestuur is daarmee verdwenen.
Een rubriek die was ingevoerd in 2011 was een maandelijkse puzzel. Helaas is Mevr. Sofia Nota uit
Beetsterzwaag er mee gestopt in maart van dit verslagjaar. Er zijn geen reacties van de leden ontvangen. Tot nu
toe hebben we geen nieuwe inzender kunnen vinden.
De inzending van de diverse pastores is weer op gang gekomen. Na de opheffing van de Identiteitscommissie
worden zij nu persoonlijk benaderd vanuit de Redactiecommissie.
In oktober van dit jaar is een “special” verschenen, namelijk “Info voor Nabestaanden”. Deze is gratis verstrekt
door het bestuur van KBO Fryslân aan alle leden. Inmiddels kan men deze uitgave via onze website
(www.kbofryslan.nl) downloaden. Wij zullen hier de leden nog regelmatig over informeren.
Een externe medewerker heeft diverse interviews afgenomen bij diverse personen van verschillende leeftijden
over hoe zij denken over de ouderen. Er volgen nog diverse afleveringen.
In december zijn we benaderd door de Unie KBO om, i.p.v. een losse Skeakel, een eigen katern met info uit
Fryslân in de Nestor te verwerken. De onderhandelingen en de voorstellen hierover worden in nauwe
samenwerking met het bestuur van KBO Fryslân onderzocht. Het heeft bepaalde voordelen, maar de kostprijs
moet concurrerend zijn met de huidige leverancier. In februari 2013 moet een beslissing vallen.
In de Redactiecommissie heerst een goede sfeer, samenwerkend met een kritische opstelling en een juiste
inbreng.
Sneek, 1 februari 2013.
Y.J. de Vries (voorzitter Redactie)
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Financieel Jaaroverzicht KBO Fryslân 2012

Balans per 31 december
2012

AKTIVA
Inventaris scanapparaat
Gelden

1,00
39.863,35

Te ontvangen bedragen

222,78

2011

1,00
39.765,44

Totaal aktiva

40.087,13

39.766,44

PASSIVA
Vermogen begin boekjaar

36.145,15

35.077,12

493,54-

1.068,03

35.651,61

36.145,15

Overschot/(-tekort) boekjaar
Vermogen eind van het boekjaar
Voorziening de Skeakel
Te betalen bedragen
Totaal passiva

2.728,50

3.379,75

1.707,02

241,54

40.087,13

39.766,44

Balans toelichting
2012
Geldmiddelen
ING rc 65 83 245
ING Commissie educatie 64 93 402
Rabo rc. 12 470 93 576
Rabo spaar 33 47 249 755
ING ZKL deposito
ING Zakelijke Kwartaalrekening 65 83 245
ING Zakelijke spaarrekening 65 83 245
ING Zakelijke Bonus Spaarrekening
Te ontvangen bedragen
Rente spaarrekening rabo
Rente Zkl. Kwartaal
Rente Zkl Spaarrek.
Rente Zkl. Bonusspaarrekening

2011

577,99
800,98
2.312,46
5.986,10
14.933,95
251,87
15.000,00

163,48
195,41
1.343,43
8.986,10
25.000,00
2.325,15
1.751,87

39.863,35

39.765,44

131,07
40,27
22,76
28,68
222,78

-

Te betalen bedragen
kosten vergaderingen
Overige kosten per 31/12

117,90
1.589,12

241,54

1.707,02

241,54

kruisposten
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Fin.Jaaroverzicht KBO Fryslân 2012

Staat van baten en lasten
werkelijk

Werkelijk

Werkelijk

begroting

2012

2011

2010

2012

BATEN
Contributies leden

28.323,75

27.110,00

25.318,40

28.350,00

1.073,12

663,54

609,84

600,00

29.396,87

27.773,54

25.928,24

28.950,00

2.412,00
2.912,50
263,00
3.379,75
2.030,00

2.575,00
2.694,16
1.821,00
3.442,38
1.980,00

2.500,00
3.000,00
750,00
3.500,00
2.000,00

10.298,00

10.997,25

12.512,54

11.750,00

621,36
549,99
216,15
1.387,50

160,13
506,92
538,14
1.205,19

401,50
527,89

500,00
500,00

2.728,50-

3.379,75-

3.442,38-

3.500,00-

2.728,50-

3.379,75-

3.442,38-

3.500,00-

38.353,87

36.596,23

35.927,79

37.700,00

Vergaderingen bestuur
Kosten commissies,direct
Kosten Skeakel
t.l.v. voorziening Skeakel
Administratiekosten/bestuurskosten
Kosten automatisering
Afdracht Unie KBO en Noord.bonden.
Diversen

2.192,95
304,78
7.750,05
3.379,756.119,10
18.915,83
6.944,45

2.115,09
660,93
7.478,33
3.442,382.958,79
107,49
18.045,00
7.604,95

2.153,49
763,34
7.328,76
3.468,503.224,51
123,00
17.823,15
8.018,67

2.450,00
900,00
7.400,00
3.500,004.840,00
300,00
18.750,00
7.500,00

totaal

38.847,41

35.528,20

35.966,42

38.640,00

Rente
Bijdragen leden/akties
Inleg ledendag
Inleg Boottocht
Opbrengst overige ledenactiviteit
Vrijwillige bijdrage Skeakel
Advertentie opbrengst Skeakel
Byzondere baten
Bijdrage Unie KBO
Sponsorloterij
baten voorgaande jaren
Bijzondere lasten:
Voorziening Skeakel

Opbrengsten

2.282,00
3.307,50
2.728,50
1.980,00

929,39

LASTEN

Resultaat

493,5438.353,87
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Specificatie kosten
Vergaderingen:
Dagelijks bestuur
Reiskosten dagelijks bestuur
Algemeen bestuur
Reiskosten algemeen bestuur
Algemene vergadering
Reiskosten Algemene vergadering

Specificatie kosten
Werkelijk
2012

Werkelijk
2011

442,97
602,52

441,64
658,34

431,72

363,88

133,90

200,00

2.192,95

2.115,09

2.153,49

2.450,00

248,78
56,00

585,53
75,40

645,94
117,40

800,00
100,00

304,78

660,93

763,34

900,00

Kosten Skeakel:
Redactie
Drukkosten

701,96
5.354,21

498,31
5.305,22

637,94
5.098,60

400,00
5.100,00

Omslag

1.693,88

1.674,80

1.592,22

1.900,00

7.750,05

7.478,33

7.328,76

7.400,00

3.379,75-

3.442,38-

3.468,50-

3.500,00-

4.370,30

4.035,95

3.860,26

3.900,00

Administratie/bestuurskosten:
Bestuurskosten
Administratie-/betalingskosten
tegemoetkoming betalingsk. Afd.

2.970,70
279,96
1.210,00

933,98
433,02

1.260,15
379,80

1.200,00
600,00
1.440,00

verzekeringen afdelingen

1.658,44

1.591,79

1.584,56

1.600,00

6.119,10

2.958,79

3.224,51

4.840,00

Kosten commissies:
Educatie
Identiteit

Ten laste van voorziening

-

Automatisering/Website:
Kosten LeaSr
Kosten Website

-

Computercursussen

-

Unie KBO
diversen
kosten ledendag
kosten boottocht
Kosten overige ledenactiviteiten

Totale kosten
Jaarverslag KBO Fryslân 2012.

-

7,00
100,49
-

-

300,00
600,00
550,00
800,00

100,00
100,00

123,00

100,00

107,49

123,00

300,00

1.355,00

1.378,50

1.419,00

1.200,00

17.560,83

16.666,50

16.404,15

17.550,00

18.915,83

18.045,00

17.823,15

18.750,00

3.792,85
3.051,60
100,00

3.840,60
2.725,80
1.038,55

3.494,92
2.533,00
1.990,75

3.500,00
3.000,00
1.000,00

6.944,45

7.604,95

8.018,67

7.500,00

38.847,41

35.528,20

35.966,42

38.640,00

Afdrachten:
4 Bondenoverleg.Noord.

253,35
397,88

Begroting
2012

310,10
459,48
182,06
274,34
315,17
478,44

Overige vergaderingen

265,50
450,24

Werkelijk
2010
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Toelichting Financieel Jaaroverzicht 2012
Dit jaar is een negatief resultaat geboekt van € 493,54
In de begroting was rekening gehouden met een tekort van € 940,-.
Het verschil ontstond doordat er 654 euro meer is ontvangen en de kosten 207 euro hoger waren dan begroot.
Enkele opvallende verschillen:
- We kregen alsnog geld uit de vrijwillige bijdrage van Unie KBO.
- Er waren gelden gereserveerd voor de website, LeaSr en de vergoeding voor computercursus. Hiervan
is geen gebruik gemaakt.
- De bestuurskosten bevatten een behoorlijk bedrag aan advertentiekosten.
De Skeakel
De jaarlijkse actie vrijwillige bijdrage voor de Skeakel heeft € 2.728,50 opgeleverd. Dit was 651 euro minder dan
in 2011. Dit bedrag is toegevoegd aan de voorziening en zal dus volgend jaar worden aangewend.
Er is dit jaar een extra editie geweest ”Info voor nabestaanden”.
Het overzicht:
2012
2011
2010
Totale kosten Skeakel
€ 7.750
€ 7.478
€ 7.329
Hierop komt in mindering:
Vrijwillige bijdrage v.j.
- 3.380
- 3.442
- 3.469
Opbrengst advertenties
- 1.980
- 2.030
- 1.980
Blijft ten laste van KBO Fryslân
€ 2.390
€ 2.006
€ 1.880
ACTIVITEITEN:
- Ledendag
De ledendag is weer gehouden in de Oerdracht te Joure. Er was afgesproken de inleg van € 12,50 te handhaven
en een tekort voor rekening te laten komen van KBO Fryslân. Bij de verkoop van de kaarten werd meteen de
eerste consumptie à € 1,50 afgerekend.
Een overzicht van de laatste drie jaar:
2012
2011
2010
Gemaakte kosten voor de ledendag
€ 3.793
€ 3.841
€ 3.495
Inleg ledendag
- 2.282
- 2.412
- 2.575
Tekort, ten laste van KBO Fryslân
€ 1.511
€ 1.429
€ 920
Dit tekort was voor 2012 in de begroting van KBO Fryslân opgenomen voor € 1.000
Aan de in de loop van het jaar door de Activiteitencommissie ingediende begroting van de ledendag met een
tekort van € 1.470 werd door het DB goedkeuring verleend.
- Boottocht
De boottocht bracht ons dit jaar naar Lemmer.
Gemaakte kosten voor deze dag
€ 3.052
Inleg deelnemers
€ 3.308
Het voordelig saldo kwam ten gunste van KBO Fryslân
€ 256
In de begroting was de boottocht als kostendekkend opgenomen.
- Overige ledenactiviteiten.
De lezing van Suzanna Jansen, schrijfster van “het Pauperparadijs”, werd gehouden in samenwerking met de
bibliotheek Sneek. Door deze samenwerking waren de kosten voor KBO Fryslân € 100.
Rente
De rente-inkomsten zijn dit jaar meer dan begroot. Het rentepercentage is meerdere keren dit jaar gewijzigd.
In november 2011 was er een bedrag van € 25.000,- (een minimum eis) vastgezet voor 1 jaar tegen een
percentage van 2,95%. Dit deposito is in november niet verlengd maar omgezet in een zogenaamde
“Bonusrekening”.
Sneek, 21 januari 2013
Marijke Mulder.

Jaarverslag KBO Fryslân 2012.
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Secretariaatsadressen afdelingen KBO Fryslân 2013.

Huisl
Nr. t
Postcode Plaats

Titel Voorl. Tussenv Naam

Adres

Mevr. C.

Boersma-Konst

St.Odulphusstraat 27

8574 SW BAKHUIZEN

0514-581413 Bakhuizen

Dhr. S.

Lunter

Bern.Steegengastr. 6

8561 LL

0514-603126 Balk/Sloten

Mevr. T.M.

Landskroon-van der Zee Tecla Hesselstraat. 4

8701 VD BOLSWARD

0515-574179 Bolsward

Vries

Koaikamp

4

9254 EK BURGUM

0511-474133 Burgum

Mevr. B.

Ter Horst-de Haan

Markt

26

9101 LS

0519-297321 Dongeradeel

Mevr. C.

Helmstrijd

Zuiderbolwerk

11

8864 EW HARLINGEN

0517-418719 Harlingen

Mevr. A.H.

Draaisma-Bosman

Anjelierstraat

26

8441 ER HEERENVEEN

0513-623175 Heerenveen

Dhr. T.M.

Huisman

Koperslagerij

2

8501 ZV JOURE

0513-413328 Joure

Mevr. W.P.H.

Midden-Laus

D. Miedemstrjitte 21

9047 JG MINNERTSGA

0518-470039 Leeuwarden

Dhr. T.

Hettinga

Heidenskipsterdyk 13

8724 HP IT HEIDENSKIP

0515-541278 Nijefurd

Klooster- Hilhorst

Rijweg

123

8431 KK OOSTERWOLDE 0516-520175 Oosterwolde

Dhr. H.A.T.

Brandsen

’t Swint

2

Dhr. D.S.

Dijkstra

Zoutepoel

Jong

De Oergong

Dhr. J.

Riemersma

Postbus 90

Mevr. M.

Bobbink-Wibbelink

De Greiden

Dhr. F.

Mevr. C.G.

Dhr. H.M.

de

van 't

de

Jaarverslag KBO Fryslân 2012.

BALK

DOKKUM

Telefoonnr.

Afdeling

9201 XZ DRACHTEN

0512-518451 Smallingerland

25

8604 CC SNEEK

0515-414347 Sneek

45

8521 GA ST NICOLAASGA 0513-432508 St.Nicolaasga

87

-31

8754 ZP MAKKUM FR

0515-233607 Wonseradeel

8553 MD WOUDSEND

0514-591847 Woudsend
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