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1. Voorwoord
In veel opzichten is 2014 een veelbewogen jaar geworden. Onze penningmeester, mevrouw Marijke
Mulder, voelde zich begin van het jaar niet zo lekker, dacht aanvankelijk aan een verwaarloosd
griepje of wat oververmoeidheid, maar bleek uiteindelijk ernstig ziek te zijn. Zij overleed op 18
september en op donderdag 25 september was de afscheidsviering in de Sint Martinuskerk te Sneek.
Ook de heer Nasz Wolke, lid van de Educatiecommissie, ging de winter door met wat vage klachten
waarvan hij dacht dat zij wel weer over zouden gaan. Ook Nasz verloor de ongelijke strijd en overleed op 6 augustus. Op 11 augustus was de afscheidsviering in de Sint Franciscuskerk te Bolsward.
Marijke is vrijwel gedurende de hele periode van haar ziekte het penningmeesterschap blijven vervullen. Wel stond medebestuurslid mevrouw Wil Bosman haar daarbij terzijde. Na het overlijden
van Marijke heeft Wil het penningmeesterschap op zich genomen, aanvankelijk voor tijdelijk, maar
uiteindelijk definitief.
De ontstane vacature in het DB is ingevuld met de benoeming van de heer Simon P. Wiersma. Simon is eerder al voorzitter van KBO Fryslân geweest en het DB is verheugd dat met zijn aantreden
weer een stuk ervaring aan het DB is toegevoegd. Helaas is het ook afgelopen jaar niet gelukt om
een nieuwe voorzitter aan te trekken.
De ontwikkeling van KBO Fryslân in het afgelopen jaar kunt u lezen in dit jaarverslag. Wat u niet
leest zijn de problemen die enkele afdelingen ondervinden met het invullen van hun bestuur. Het
DB maakt zich daar grote zorgen over, omdat met het overhevelen van allerlei taken van Rijksoverheid naar gemeenten de rol van de afdelingen als gesprekspartner dan wel ‘horzel in de pels’ naar
de gemeente alleen maar belangrijker is geworden. We zullen aan de bestuur situatie in de betreffende afdelingen meer aandacht gaan besteden en in overleg met de betreffende afdelingen en de
AV bekijken welke mogelijke oplossingen er zijn.
De overheveling van taken van rijksoverheid naar gemeenten betreffende de zorg vereist ook een
decentralisatie van de belanghebbenden met betrekking tot inspraak en beïnvloeding. Er zijn op dit
punt goede initiatieven ontplooid door verschillende afdelingen, dikwijls in samenwerking met andere ouderenorganisaties. Van negen afdelingen is bekend dat zij zelf dan wel samen met andere
afdelingen gesprekspartner zijn voor hun gemeente. Vijf afdelingen hebben wel de voorwaarden geschapen om mee te kunnen praten, maar zijn daar formeel nog van uitgesloten. Vermeldenswaard is
de samenwerking van meerdere van onze afdelingen in respectievelijk gemeente De Friese Meren
en gemeente Súdwest Fryslân.
Binnen de Unie KBO is de situatie nog steeds erg zorgelijk. Samengaan van KBO Brabant met
Unie KBO lijkt mij een utopie, gezien de manier waarop KBO Brabant zich heeft verzekerd van zowel een provinciale als landelijke vertegenwoordiging. Daarbij stemmen de verhoudingen binnen de
huidige Unie ook allerminst hoopvol. Het zogenaamde cafetariamodel, waarin het lidmaatschap van
de Unie KBO alleen een smal basisdienstenpakket voor de leden inhoudt en verdere diensten door
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de KBO’s ingekocht kunnen worden, werkt niet goed. Dit model is gestoeld op de veronderstelling
dat er binnen een KBO ideeën worden ontwikkeld en voor de uitvoering daarvan ondersteuning bij
de Unie ingekocht kan worden. Voor de ontwikkeling van ideeën behoeft een organisatie echter ook
een minimum massa en daaraan lijkt het de kleine bonden te ontbreken. Anderzijds hebben de grote
bonden, met eigen bureaus, de Unie in wezen alleen maar nodig voor zaken die de provincie overschrijden en voor hen is iedere investering in de Unie die verder gaat dan dat een investering die zij
niet kunnen doen in hun eigen organisatie.
Bij de grote bonden roept de teruggang van het aantal KBO leden vooral de reactie op, dat er bezuinigd moet worden op de kosten van de Unie om inkomsten en uitgaven in balans te brengen. De
kleine bonden vragen juist om een, landelijke, KBO die aantrekkelijkheid uitstraalt naar ouderen die
nog geen lid zijn en zijn ook bereid om daarvoor een hogere financiële bijdrage te leveren. Deze
spagaat heeft afgelopen jaar twee plannen opgeleverd, die een grotere samenwerking tussen de bonden onderling en met andere ouderenorganisaties beoogden, maar beide plannen leken vooral op
een even oplaaiend vuurtje dat al weer doofde voordat het warmte afgaf. Het is mij nog onduidelijk
of dit smeulende vuurtje uiteindelijk toch zal oplaaien tot iets waaraan we ons aan kunnen warmen
of dat het uiteindelijk helemaal zal doven.
Positief is de samenwerking tussen de noordelijke KBO’s. Met z’n vieren zijn we nauwelijks groter
dan de kleinste bond van de overige bonden, maar binnen de ledenraad van de Unie KBO treden we
als eenheid op en worden gehoord. Naast de jaarlijkse kaderdag en het reguliere overleg op bestuursniveau zijn er ook activiteiten ontplooid met betrekking tot ledenwerving en omgaan met de
WMO. We verkeren in vergelijkbare omstandigheden en dat maakt samenwerken makkelijker.
Door het uitdoven van de SFO (en de houding van de landelijke ANBO) wordt het overleg met
PCOB en ANBO moeilijker, maar wellicht vormt het feit dat we grotendeels tegen dezelfde problemen aanlopen, een basis voor een andersoortige samenwerking.
Ook ten behoeve van individuele belangenbehartiging zijn heel wat vrijwilligers namens KBO Fryslân actief. We kunnen dan met name denken aan de belastinginvullers, VOA’s en veiligheidsadviseurs.
Door de veranderingen in de samenwerking tussen de ouderenbonden is het belangrijk alert te zijn
op de instandhouding van de opleidingsmogelijkheden.

Tenslotte wil ik niet nalaten te vermelden, dat een van de belangrijkste doelstellingen van de KBO,
het scheppen van een ontmoetingsplaats voor ouderen, ook zonder provinciale of landelijke KBO in
het algemeen prima gerealiseerd wordt door de afdelingen. Daarvoor alle lof aan al die mensen die
dit binnen de afdelingen steeds weer voor elkaar weten te krijgen.
Jos Lagendijk
vicevoorzitter
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2. Jaarverslag Bestuur KBO Fryslân 2014.
Samenstelling Dagelijks Bestuur ultimo 2014.
Vacature
Dhr. J. Lagendijk
Dhr. S.H.C. Priem
Dhr. S. Wiersma
Mevr. G. Bosman-Asselman
Mevr. M. E. Wezenberg-Bos

voorzitter
vicevoorzitter
algemeen lid
algemeen lid
1ste penningmeester
secretaris

Het dagelijks bestuur vergaderde regulier 8 keer. In april, augustus en december waren de
Algemene Vergaderingen.
De ledenadministratie van KBO Fryslân werd plaatselijk gevoerd door de betreffende afdelingen
en centraal gecoördineerd door de ledenadministrateur.

Bondsbestuur ultimo 2014
Het Bondsbestuur bestond, naast de leden van het Dagelijks Bestuur, uit de voorzitters van de
provinciale commissies en de voorzitters van de lokale afdelingen.
Dhr.
Dhr.
Dhr.

J. Lagendijk
S.H.C. Priem
S. van der Werff

Voorzitters
Mevr. A. Brandenburg-Vogelzang
Dhr. M. Veldman
Dhr. P. van Gool
Dhr. L. Haveman
Dhr. D. Westra
Dhr. J. Meijer
Dhr. H. Bleijendaal
Mevr. W. Bosman
Dhr. G. Oud
Dhr. J. Broek
Dhr. J. Brouwer
Mevr. H. Brouwer-Kok
Dhr. G.M. Kroes
Dhr. S.H.C. Priem
Dhr. J.P.M. de Jong
Mevr. H. Tromp-Neuss
Mevr. H. Meijer-Pronk

commissie Educatie
commissie Redactie de Skeakel
Ledenadministratie/Website
Commissie/Afdeling
afdeling Bakhuizen
afdeling Balk/Sloten
afdeling Bolsward
afdeling Tytsjerksteradiel
afdeling Dongeradeel
afdeling Harlingen
afdeling Heerenveen (plv. voorzitter)
afdeling Heerenveen
afdeling Joure
afdeling Leeuwarden
afdeling Nijefurd
afdeling Oosterwolde
afdeling Smallingerland
afdeling Sneek
afdeling St.Nicolaasga
afdeling Wonseradeel
afdeling Woudsend

Om de leden van het Bondsbestuur 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
KBOleden

:
:
:
:

mevr. W. Bosman en dhr. J. Broek
dhr. J. Lagendijk, mevr. W. Bosman
dhr. J. Lagendijk, dhr. Priem
dhr. S. van der Werff

:
:
:
:
:

2 leden uit DB
dhr. J. Lagendijk, dhr.S.H.C. Priem
mevr. W. Bosman
dhr. J. Lagendijk
mevr. W. Bosman

Bestuursafvaardiging/delegatie.
Unie KBO Unieraad (2x)
Unie Ledenraad ( 3x)
Unie KBO Pennm.overleg (2x)
Noord. Kaderdag Joure
Penningmeesteroverleg afdelingen

Bondsbestuur.
Het Bondsbestuur wordt gevormd door de leden van het Dagelijks Bestuur en voorzitters van de
afdelingen. In deze vergadering wordt 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 2014 was er 2 x een vergadering van het Bondsbestuur.

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 leden (de
afdelingen) en legt het bestuur na afloop van het jaar hierover verantwoording af.
De Algemene Vergadering werd in het verslagjaar 2014 3x gehouden.
In de AV van 28 april werd het conceptjaarverslag bestuur 2013 voorgelegd.
In de AV van 27 augustus bezoek van Mw. VanderKaa en Dhr. v.d.Kruijs.
In de AV van 1 december werd over de toekomst van KBO Fryslan gesproken.

Ledenbestand
2.7.1. Leden leeftijdsopbouw:
Ledenstand: leeftijdsopbouw KBO Fryslân per ultimo 2014.
Geboortejaar

Leeftijd

1955 - 1964

50 - 59 jaar

1945 - 1954
1935 - 1944

Ultimo 2013

Percent.

26

1,01%

60 - 69 jaar

518

70 - 79 jaar

1.118

1925 - 1934

80 - 89 jaar

1913 - 1924

90 en ouder
Totaal
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Ultimo 2014

Percent.

27

1,07%

20,16%

480

18,99%

43,52%

1.104

43,69%

772

30,05%

776

30,71%

135

5,25%

140

5,54%

2.569

100,00%

2.527

100,00%
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(*) Naast reguliere leden via de KBO afdelingen onderscheiden we nog de z.g. Nestorleden. Ze krijgen alleen de Nestor.
Men krijgt deze toegestuurd vanuit Unie KBO en men betaalt daar ook de jaarcontributie aan.

2.7.2. Ledenstand

Ledenstand KBO Fryslân per ultimo 5 kalenderjaren.
Afdnr

Afdelingsnaam
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1050

Stem

Bakhuizen
Balk/Sloten
Bolsward
Tytsjerksteradiel
Dongeradeel
Harlingen
Heerenveen
Joure
Leeuwarden
Nijefurd
Oosterwolde
Smallingerland
Sneek
St Nicolaasga
Wonseradeel
Woudsend
Nestor abonnee
Totaal leden

Stemrecht:
Leden 000 - 050
Leden 051 - 100
Leden 101 - 200
Leden 201- hoger

3
2
4
1
2
2
3
4
4
2
1
4
4
4
1
1
42

2014

2013

2012

2011

2010

106
91
241
38
68
76
157
374
261
72
50
249
402
262
38
42
34
2.561

103
96
233
43
66
77
149
384
289
74
48
244
423
254
42
44
33
2.602

101
101
244
36
68
75
161
343
313
71
49
260
471
267
42
41
35
2.678

108
99
257
39
67
81
173
343
320
78
47
268
477
253
44
40
47
2.741

102
105
257
41
68
81
177
349
324
76
45
278
476
249
42
40
48
2.758

1 stem
2 stem
3 stem
4 stem

De aanmelding voor nieuwe leden compenseert het verlies van leden door overlijden en opzegging niet meer. Gezien de leeftijdsopbouw van het ledenbestand (zie hierna) zal dit ook de komende jaren wellicht het geval zijn gezien de vergrijzing van het ledenbestand.
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KBO Friesland - Totaaloverzicht
Peildatum: 31-12-2014
Nr.

Organisatie Eenheid

Totaal

Gewoon lid

Erelid

Gastlid

Donateur

2.597

2.526

1

5

3

1051 Bakhuizen

108

106

2

1052 Balk/Sloten

96

91

5

1053 Bolsward

242

241

1

1055 Dongeradeel

68

68

1056 Harlingen

76

76

1057 Heerenveen

168

156

1058 Joure

391

374

17

1059 Leeuwarden

270

261

9

1060 Nijefurd

73

72

1061 Oosterwolde

50

50

1062 Smallingerland

254

249

5

1063 Sneek

408

402

6

1064 St. Nicolaasga

266

262

4

1054 Tytsjerksteradiel

38

38

1065 Wonseradeel

38

38

1066 Woudsend

42

42

2.588

2.526

4 Friesland

Totaal

1

4

Abonnee Overige
relaties
1
61

3

4

1

1

4

3

1

53

2.7.3. Mutaties

Ledenmutaties per afdeling in 2014.
Afdelings
nummer
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066

Afdelingsnaam Beginstand
Bakhuizen
Balk/Sloten
Bolsward
Tytjerksteradiel
Dongeradeel
Harlingen
Heerenveen
Joure
Leeuwarden
Nijefurd
Oosterwolde
Smallingerland
Sneek
St Nicolaasga
Wonseradeel
Woudsend
Totaal
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103
96
233
43
66
77
149
384
289
74
48
244
423
254
42
44
2.569

Nieuw
7
3
32
1
5
7
22
3
8
3
6
22
15
25
5
1
165

Overleden
2
3
12
3
1
2
9
12
16
2
1
4
12
8
5
1
93

Versie:1 mei 2015

Opgezegd
2
5
12
3
2
6
5
1
20
3
3
13
24
9
4
2
114

Eindstand
106
91
241
38
68
76
157
374
261
72
50
249
402
262
38
42
2.527
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2.7.4. 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 steeds meer op belangenbehartiging”, daarnaast blijven de activiteiten, zeker voor ouderen vanwege het sociale aspect ook
belangrijk.
Gezien het dalend aantal leden zal actieve ledenwerving een belangrijk speerpunt moeten worden binnen de KBO en haar afdelingen. De meerjarenbegroting Unie 2013-2015 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
2.8.1. 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 10 keer via de afdelingen onder de leden
verspreid.

2.8.2. De Skeakel.
Alle leden worden via deze eigen Friese KBO uitgave op de hoogte gebracht van relevante informatie. De Skeakel werd 10 keer, als vast katern in de Nestor, via de afdelingen, onder de leden
verspreid. De heer C. Lenis uit Scharsterbrug bezorgt de Nestor in heel Friesland op de bezorgadressen van de afdelingen.
2-wekelijkse KBO Nieuws.
Provinciale Boottocht.
Op 19 augustus werd wederom de jaarlijkse provinciale boottocht georganiseerd voor de leden
van KBO Fryslân. De organisatie berust in handen van de commissie Educatie.
Het aantal deelnemers was 92 en was minder dan vorig jaar.
Provinciale Ledendag.
Op 11 november werd door de commissie Educatie, in samenwerking met de plaatselijke KBO
afdeling Joure, de jaarlijkse Ledendag georganiseerd in de Gereformeerde Kerk te Joure.
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Deze ontmoetingsdag werd bezocht door 160 deelnemers. 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 van € 14,00 per lid; de deelnameprijs mag in ieder geval geen remmende factor zijn. De netto kosten (na aftrek van de
inschrijfbijdragen) bedroegen 1.527,91 euro.
De gehouden collecte ten bate van de voedselbank bracht 354,08 euro op.

2.8.3. KBO Commissies:
Binnen KBO Fryslân fungeerden de volgende provinciale commissies:
 Educatie
 Redactie De Skeakel.
 Coördinator Ledenadministratie/Website
Voor een verder overzicht van de activiteiten van de commissies in dit verslagjaar wordt verwezen naar de desbetreffende jaarverslagen van de afzonderlijke commissies. (zie pagina 15 t/m
19).

2.8.4. 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 locatie ouderenbonden vormen de afdelingen inmiddels allen overlegkoepels om zo
via gezamenlijk verleg met de plaatselijke overheden invloed uit te kunnen oefenen op het ouderen beleid van de gemeenten. Ook in geval van fuseren van een aantal gemeenten blijken
overlegkoepels van relevant belang te zijn.
Het voorzien in bestuur vacatures 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 bestuur situatie. Afdeling Woudsend
is samen gegaan met de PCOB.
Activiteiten afdelingen:
Het bestuur van KBO JOURE brengt jaarlijks een fraai boekje uit met daarin het programma
voor het hele seizoen. Nagenoeg elke maand is er wel een thema dat het verdient om in de
schijnwerpers gezet te worden. Zo was er dit jaar veel aandacht voor de veranderingen in de
wet en regelgeving op het terrein van de zorg.
We prijzen ons gelukkig met de grote belangstelling van onze leden aan de middagen die we
organiseren. Naast het inhoudelijke onderwerp is er altijd tijd voor het gesprek met elkaar.
Voor dit verslagjaar zouden we er twee activiteiten uit willen lichtten.
NIJS is het nieuwsblad van KBO JOURE, het verschijn met de regelmaat van de Nestor. De inhoud per onderwerp is kort en vaak met een foto. We gebruiken NIJS voor verslag van activiteiten, aankondiging van bijeenkomsten, nieuwtjes en lief en leed. De 90 jarigen krijgen een
foto in NIJS. Uit de regelmatig terugkerende positieve reacties van de leden concluderen we
dat NIJS een belangrijke schakel is geworden tussen bestuur en leden.
Geachte heer Bach, een concertante op 30 november in Joure. In de voormalige Nederlands
Hervormde kerk, nu Hobbe van Baerdt kerk vond dit muzikale hoogstandje plaats. Er waren
z’n kleine 300 bezoekers en daarmee was de kerk goed gevuld. De acteur Dick van Veen nam
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ons mee door het leven van Bach als organist en componist. De prachtige composities, de muziek, en orgelklanken, het fluitspel en het gezongene vulden de kerk. Een was een groot genoegen om er bij te zijn geweest.
Het particulier initiatief met medewerking van PCOB Skarsterlân, KBO Joure en KBO St. Nicolaasga, was zeer geslaagd. De recette maakte het mogelijk een bijdrage te geven aan KIKA
Afdeling SNEEK heeft o.a.de volgende activiteiten georganiseerd: presentatie/proeverij door de
Stichting Lekker Thuis, excursie bij het Karmel klooster in Drachten, excursie bij Jan Sikkes in
Sneek. Lezing door pastoor J. van der Wal over het Jabikspaed.
Afdeling WOUDSEND heeft een aantal activiteiten gehouden, waaronder een interessante en
leerzame lezing van de Brandwondenstichting.
Afdeling ST. NICOLAASGA heeft diverse activiteiten georganiseerd, waaronder Cor Faber om te
praten over het schaatsenrijden in Zweden en men is naar een struisvogelboerderij geweest.
Afdeling BAKHUIZEN heeft o.a. een jurist uitgenodigd om te vertellen over het erfrecht en de
AWBZ, er is een bezoek gebracht aan de Orchidee Hoeve in Luttelgeest en er is een spreker
geweest met het thema: “Het belang van sociaal contact”.

2.8.5. 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 de Unie KBO en 2 weken voor
de Ledenraad bijeen te komen.
Vanuit KBO Fryslân was vicevoorzitter dhr. Lagendijk samen met mw. Bosman afgevaardigd
naar dit overleg.
De commissie kwam 3 x bij elkaar ter voorbespreking van onderwerpen voor de Ledenraad Unie
KBO teneinde zo gemeenschappelijke standpunten vast te kunnen stellen.
Dhr. S.P Wiersma ondersteunde, evenals in voorgaande jaren, het werk van de commissie als
notulist/penningmeester. Hij is gestopt per 1 januari 2014.
Op 15 oktober werd in Joure voor alle afdelingsbesturen van de noordelijke KBO’s een specifieke
kaderdag georganiseerd. Ambtenaren van de gemeente Heerenveen hebben gesproken over de
ontwikkelingen in de zorg en de WMO.

2.8.6. SFO (Stichting Friese Ouderenbonden).
(zie Jaarverslag van DB afgevaardigde in SFO bestuur, pagina 15 )

2.8.7. Verzekeringen voor leden en bestuurders.
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 bedraagt 7,5 % op de basisverzekering en 10% op de aanvullende verzekeringen.
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Omdat de meeste leden in Friesland zijn verzekerd bij zorgverzekeraar “De Friesland” werd in
januari 2010 met De Friesland een collectief contract afgesloten waardoor KBO leden en hun
gezinsleden korting kunnen krijgen op de basisverzekering en op de aanvullende verzekeringen.
Ingaande 2012 bedraagt de korting 6%.
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:
 het verstrekken van juridisch advies ter voorkoming of oplossing van een (dreigend) geschil.
 het behartigen van de juridische belangen in een geschil.
 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 wat 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, dokterskosten 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.

Overige vermeldenswaardigheden
2.9.1. Website KBO Fryslân:
Vanaf oktober 2009 is de website qua opzet geheel vernieuwd. De site vermeldt praktische informatie over KBO Fryslân, haar bestuur en commissies. 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 website
pagina’s te gebruiken voor specifieke informatie over hun eigen afdeling. Afdelingen Bolsward,
Tytsjerksteradiel, Heerenveen, Joure, Leeuwarden, Smallingerland, Sneek, St.Nicolaasga en
Woudsend maakten van die mogelijkheid gebruik na het volgen van de benodigde cursus voor
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“Webmaster”. Als ook andere afdelingen hierop alsnog willen inhaken kan wellicht wederom
opnieuw een cursus worden georganiseerd.

2.9.2. Boekwerkje “Thema’s” voor afdelingen:
Om afdelingen behulpzaam te zijn bij het opstellen van het jaarlijks activiteitenplan wordt door
de commissie Educatie een nieuwe versie van het boekwerkje “Thema’s“ uitgebracht. Het bevat
suggesties omtrent het organiseren van lezingen, voordrachten e.d. met vermelding van relevante informatie over richtprijzen, contactadressen e.d.

2.9.3. ICT-subsidieregeling voor kaderleden:
Met het oog op stimulering van computergebruik door KBO bestuurders t.b.v. hun diverse taken
in KBO-verband 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.

2.9.4. Regeling zakelijke bankrekening afdelingen:
Steeds meer afdelingen stappen van een privérekening over op een zakelijke bankrekening,
o.a. in verband met het automatisch kunnen incasseren van contributies en het gemakkelijker
kunnen regelen van volmachten.
Omdat vooral 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.

2.9.5. Ledenadministratiepakket KBOLeden:
M.i.v. 1 januari 2014 is overgestapt op een centraal systeem binnen Unie KBO: KBOLeden. De afdelingen voeren hiermee zelf hun ledenadministratie. Ledenadministrateur dhr. B. van de Werff coördineert.
2.9.6. 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 ANBI status is aan de leden bekend gemaakt
via een publicatie in “de Skeakel”.

Heeg, april 2015.
M.E. Wezenberg,
secretaris
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3. Jaarverslag SFO afvaardiging 2014.
Namens de KBO waren in 2014 mevrouw M. Mulder–Nota (tot haar overlijden) en Mevr. W.
Bosman-Asselman afgevaardigden in het bestuur van de SFO. In oktober kwam daar de heer
Jan Broek in plaats van Marijke bij.
Ook dit jaar zijn de projecten van de SFO gefinancierd uit de subsidie van de Provincie Fryslân.
Naast de projecten zijn er bijeenkomsten bijgewoond waar emancipatie, participatie en welzijn
van senioren aan de orde kwamen. Hoofdbestanddeel was dit jaar de informatie over de verandering van de WMO/WIMO naar de gemeenten met de daarbij behorende verantwoordelijkheden en veranderingen.
De projecten:
 Belastingproject.
De belastinginvullers vanuit de KBO hebben hieraan hun medewerking verleend en leden van
de KBO konden er dankbaar gebruik van maken. De belastinginvullers hebben hiervoor wel
weer hun jaarlijkse bijscholing moeten volgen. Op 18-11-2014 was er een laatste bijeenkomst
dat jaar in de Koningshof in Heerenveen.
 Opleiding VOA (Vrijwillige ouderen adviseur)
Er is in 2014 een cursus gegeven. 9 deelnemers van de cursus hebben hun certificaat ontvangen. De samenwerking van de VOA’s in de koepels van de drie ouderenbonden met andere organisaties binnen het ouderenbeleid ontwikkelen zich langzaam in positieve richting. We hopen
dat deze ontwikkeling doorzet.
 Aandacht voor senioren met een homoseksuele geaardheid.
De samenwerking met het COC Friesland is dit jaar voortgezet. Deze contacten zijn met name
belangrijk om homoseksualiteit en de leefbaarheid voor deze groep seksueel anders geaarden
bespreekbaar te maken. Zijn we wel zo tolerant als we doen geloven? Het probleem krijgt nu
aandacht in de beleidsplannen van de instellingen bijv. bij Noorderbreedte en bij de opleidingen van de verzorgenden. Wij hopen dat dit zal bijdragen tot de acceptatie van deze senioren.
Overigens is de kanteling door de bezuinigingen in de huizen een remmende factor geweest.
De aandacht lag daar meer dan bij het project zelf.
 Deskundigheidsbevordering.
In 2014 hebben we de 2 gearwurkingsdagen gehouden; een op 21-10 en een op 25-11. Hierbij zijn de samenwerkende koepels uit de verschillende gemeenten en de besturen van afdelingen in gemeenten waar deze koepels nog niet zijn ingesteld, uitgenodigd. De nadruk is vooral
komen te liggen op de overgang van taken vanuit de landelijke overheid naar de gemeenten
en de overheveling vanuit de AWBZ naar de WMO. Deze dagen zijn goed bezocht.
 Het gezondheidsonderzoek UMCG
We hebben meegewerkt aan dit gezondheidsonderzoek van het universiteitziekenhuis in Groningen. Het is formeel in 2013 afgerond maar er is altijd een overloop naar een nieuw jaar.
Ook in dit geval.
 Samenwerking andere maatschappelijke organisaties,
Het hele jaar zijn er 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. Ook kijken we als SFO waar leegtes vallen bij afdelingen of koepels en waar we als
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SFO minstens een signalerende functie houden richting provincie.
Marijke Mulder-Nota heeft tot haar overlijden in september 2014 de financiën van het SFO voor
haar rekening genomen. Marijke is helaas veel te vroeg overleden. Wil Bosman-Asselman heeft
de taken van Marijke binnen het SFO overgenomen. De heer Jan Broek is als tweede
afgevaardigde van de KBO toegetreden tot het SFO.
Hoelang het SFO nog kan blijven functioneren, zal het komend jaar moeten uitwijzen. Er was
een datum van 2017 gesteld dat het SFO zou op houden te bestaan, maar door de provinciale
verkiezingen in 2015 zou dat wellicht nog anders kunnen worden. We zullen dit moeten
afwachten.
Wil Bosman- Asselman
April 2015
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4. JAARVERSLAG EDUCATIECOMMISSIE 2014
Samenstelling Educatiecommissie
De commissie bestond op 1 januari 2014 uit:
Jos Lagendijk
- waarnemend voorzitter;
contact bestuur KBO Fryslan
Jan Mulder
- secretaris
Renske van Koesveld
- voormalig secretaris; aftredend begin 2014
Nasz Wolke
- lid; aftredend einde 2014
Wijzigingen in de samenstelling:
 Renske van Koesveld had eind 2013 al aangegeven om gezondheidsredenen te stoppen
als lid van de commissie.
 Nasz Wolke heeft in januari om gezondheidsreden aangegeven onmiddellijk te stoppen
als lid van de commissie.
Er is in de vergadering van 14 april 2014 afscheid genomen van Renkse van Koesveld en Nasz
Wolke. Als nieuw lid voor de commissie was toen ook aanwezig: Anneke van Ieperen.
Nasz Wolke is gestorven op 6 augustus en op 11 augustus was in de Franciscus kerk zijn uitvaart. De tekst boven de kaart en de liturgie was:
Je goede hart klopt niet meer,
maar de liefdevolle en mooie herinneringen blijven.
Wij zijn zo dankbaar voor wat je ons allemaal gebracht hebt.
Nasz Wolke heeft zich in de afgelopen jaren zeer verdienstelijk gemaakt voor de Educatie commissie.
Op 31 december 2014 bestond de commissie uit:
Jos Lagendijk
- waarnemend voorzitter
Jan Mulder
- secretaris
Anneke van Ieperen
- lid
Vacature
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Vergaderingen in 2014
De commissie heeft vijf keer vergaderd in het Martinushuis in Sneek op: ·maandag 10 februari
maandag 14 april
maandag 25 augustus
maandag 27 oktober
maandag 24 november
Er is door de persoon van Jos Lagendijk (waarnemend voorzitter) voldoende contact met het
dagelijks bestuur van KBO-Fryslan en KBO-Nederland.
Er is ook deelgenomen aan het landelijk overleg van de Educatie en Kaderbeleid op uitnodiging
van de Unie KBO.

Activiteiten in 2014
Lezing in de Boekenweek 11 maart 2014
In samenwerking met de bibliotheek zijn op 11 maart uitgenodigd Sanne en Jan Terlouw om
over hun boeken te spreken. Er is ruim bekendheid aan gegeven door middel van affiches, ook
bij andere ouderenbonden. Helaas waren er maar 11 toehoorders, waarvan 6 KBO-leden.
Presentatie “Thema’s
Op de algemene vergadering van KBO-Fryslan: 28 april in het Martinushuis, is een vernieuwde
versie van Thema’s aan de afdelingen uitgedeeld. In Thema’s vindt het bestuur van de afdeling
mogelijkheden om een programma te kiezen voor de leden bindende activiteit. Ook hebben de
afdelingen een digitale versie ontvangen. Thema’s is ook te vinden op de website van KBOFryslan.
Boottocht dinsdag 19 augustus 2014
Nasz Wolke heeft jaren achtereen de boottocht voor leden van KBO Fryslan georganiseerd.
Door zijn ziekte is dit overgenomen door Jan Mulder. De financiële zaken werden geregeld door
de penningmeester van KBO-Fryslan, Marijke Mulder.
De boottocht over de Friese wateren met als stop Grou, werd verzorgd door rederij Van Dijk.
Het was een ontspannen dag voor de 92 gasten. Varen over klein water is plezieriger dan over
de grotere meren.
Leden 11 november 2014
De ledendag was in Joure. Pastor Alferink en Bücking hebben samen met de afdeling Joure de
viering samengesteld. Het thema was: Hij gaf de helft van zijn mantel….. Mantelzorg. Het Sint
Caeciliakoor uit Joure heeft gezongen.
De collecte was dit jaar bestemd voor de voedselbank in Friesland.
Na de viering heeft de vicevoorzitter van KBO-Fryslan Jos Lagendijk ons op de hoogte gebracht
van de landelijke ontwikkelingen van de KBO.
’s Middags werden we op “ Eigen-aardig” verrast door Adriana Westra als Tiete van Toen. Als
cabaretière bracht zij ons met verschillende oude bekende liederen aan het zingen. Haar aanstekelijke humor en fantastische stem maakten er een vrolijke voorstelling van.
Er was op de dag voldoende ruimte voor ontmoeting. De wereld winkel Joure en Melanie uit
Bolsward ontbraken ook dit jaar niet; zij hebben goed verkocht.
Jos Lagendijk
Waarnemend voorzitter
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5. Jaarverslag Redactie Commissie
‘De Skeakel’ is gedurende het jaar 2014, tien maal verschenen. Niet in het zelfde formaat als
voorheen in 2013. We zijn overgestapt van het vertrouwde A5 formaat boekje met zijn herkenbaar rode omslag naar een bijna A4 formaat in volledige kleurendruk en als vast katern in de
Nestor, het lijfblad van de Unie KBO.
De distributie van De Skeakel, nu als vast katern in het midden van de Nestor, gebeurde gelijktijdig met de verspreiding van het landelijke magazine de Nestor van de Unie KBO. Ik denk dat
het op zijn plaats is alle vrijwilligers in de afdelingen te bedanken voor de bezorging van Nestor/De Skeakel dat deze op tijd bij onze leden in de brievenbus lag.
In 2014 bestond redactie van De Skeakel uit: Mieke Draaisma, Agnes Ydema en Steven Priem
als toegevoegd lid en redactie voorzitter vanuit het bestuur van de KBO Fryslân.
In het juni nummer werd de lay-out van De Skeakel enigszins gewijzigd met een colofon. Dit op
verzoek van onze leden administrateur. De artikelinhoud werd grotendeels afgestemd op actuele
zaken en afgewisseld met humoristische stukjes tekst en gedichten waaronder Haiku’s.
De lay-out van het katern wordt gemaakt met behulp van het programma EasyEditPro van EasyEdit uit Arnhem. De lay-out wordt gemaakt met behulp van een aantal vaste templates binnen
het programma EasyEditPro.
In 2014 werd het drukwerk van De Skeakel verzorgd door Senefelder Misset uit Doetinchem die
ook het drukwerk van de Nestor verzorgd en het vast invoegen van De Skeakel in het midden
van de Nestor. De oplage bedroeg in het algemeen 2.300 exemplaren. Het aantal af te nemen
exemplaren is nu af te stemmen op basis van het aantal bezorgadressen uit de KBO ledenadministratie en wordt indien nodig door de leden administrateur aangepast.
De advertentieperiode van het A5 boekje verliep per 31 maart 2014. Een aantal adverteerders
verzochten de advertentiekosten per financieel boekjaar (januari t.e.m. december) af te rekenen. Tot en met het maart 2014 nummer van het katern waren er tien adverteerders. Van deze
tien adverteerders hebben vijf adverteerders opgezegd. Vanaf het april 2014 nummer waren er
zeven adverteerders. 25% van de beschikbare advertentieruimte kon niet worden verkocht en
werd opgevuld met diversen.
De advertentie opbrengsten vanuit de vorige uitgave van De Skeakel vanaf 1 januari 2014 t.e.m.
31 maart 2014 zijn al in 2013 geïnd en zijn dus niet meegeteld. De advertentieopbrengsten voor
de periode april 2014 t.e.m. december 2014 bedroegen €1.870. Door een miscommunicatie
vanuit de Unie KBO die een acceptgiro insloot in de Nestor ten behoeve van de Unie KBO, hebben
wij gemeend geen vrijwillige bijdrage t.b.v. De Skeakel te kunnen vragen. De kosten van het
katern voor het jaar 2014 bedroeg € 6.806. Er zijn geen redactiekosten.
maart 2014
Steven Priem
Redactielid.
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6. Financieel Jaarverslag
Exploitatierekening gecomprimeerd
2014
2014
Resultaat
Begroting

2014
Verschil

2013
Begroting

Ontvangsten
Contributie
Bijdrage ledenactiviteit
Opbrengsten Skeakel
Rente
Vrijwillige bijdrage Unie
opbrengst Sponsorloterij
Teruggave Noordelijk overleg
Overige ontvangsten
Vrij t/m 999
Totaal ontvangsten

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

27.678
6.394
1.280
136
417
503
36.407

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

30.600
5.755
3.800
500
500
500
41.655

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

-2.922
639
-2.520
-364
-83
3
-5.248

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

29.998
8.705
1.970
620
595
519
326
42.733

Uitgaven
vergaderingen
Kosten commisies
Kosten Skeakel
Vrij
Automatisering en Website
administratie en bestuur
Afdrachten
Activiteiten
Totaal uitgaven

€
€
€
€
€
€
€
€
€

2.974
-623
7.301
82
188
1.791
20.846
9.092
41.651

€
€
€
€
€
€
€
€
€

2.000
500
7.170
400
6.570
21.082
8.200
45.922

€
€
€
€
€
€
€
€
€

974
-1.123
131
82
-212
-4.779
-236
892
-4.271

€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.715
315
4.190
749
4.493
20.772
10.974
43.209

Resultaat

€

-5.244

€

-4.267

€

-977

€

-476

Balans boekjaar 2014
1-1-2014

31-12-2014

Activa
Inventaris
ING Kbo Fryslan comm. Educ.
Rabobank betaalrekening
Rabobank spaarrekening
ING KBO Fryslan 6583245
ING Zakelijke KW.Spaarrek.
ING Bonusspaarrekeing
Vooruit betaald
Totaal activa

€
1
€
41
€
1.076
€
3.117
€
236
€ 13.682
€ 20.029
€
536
€ 38.718

€
€
€
€
€
€
€
€
€

1
650
168
1.175
4.576
4.861
20.338
31.770

Passiva
Eigen vermogen
Algemene reserve
Voorziening bijdrage Skeakel
Voorziening ledenactiviteiten
Nog te betalen
Totaal passiva

€ 34.176
€
€
1.832
€
1.000
€
1.710
€ 38.718

€
€
€
€
€
€

28.932
1.832
1.000
6
31.770
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Toelichting financieel jaaroverzicht 2014 KBO Fryslân
Dit jaar is een negatief resultaat geboekt van € 5.244
In de begroting was rekening gehouden met een tekort van € 4.267
Enkele opvallende verschillen:
 De banken geven ook dit jaar weer minder rente. Vast zetten voor een jaar of langer levert niets op.
 Er zijn kosten gemaakt om de ledenadministratie op peil te houden.
 Er is een groter bedrag ten laste gekomen van de voorziening Skeakel omdat er dit
jaar 2014 geen vrijwillige bijdrage is binnengekomen.
 De contributie inkomsten zijn lager uitgevallen dan begroot (€ 2029,20) vanwege
teruggang aantal leden. En er is nog een resterend bedrag over 2014, te betalen
door een afdeling.

De Skeakel
De jaarlijkse actie vrijwillige bijdrage voor de Skeakel heeft dit jaar niets opgeleverd, aangezien er geen acceptgiro’s zijn verzonden. In 2014 zijn we overgestapt op een eigen katern in
de Nestor. Zie voor dit jaar onderstaand kostenplaatje.
Het overzicht
Totale kosten Skeakel
Hierop komt in mindering:
Ledenbijdrage
Opbrengst advertenties

2014
€7.301

2013
€ 6.794

2012
€ 7.750

2011
€ 7.478

€0
-€ 1.280

-€ 2.729
-€ 1.970

-€ 3.380
-€ 1.980

-€ 3.442
-€ 2.030

Blijft ten laste van KBO Fryslân

€ 4.940

€ 2.095

€ 2.390

€ 2.006

Activiteiten:
 Ledendag
De ledendag is weer gehouden in de Oerdracht te Joure. De inleg was € 14,- p.p. (inclusief de
eerste consumptie) en het tekort kwam voor rekening van KBO Fryslân.

Het overzicht
Gemaakte kosten ledendag
Inleg ledendag

2014
€ 3.522
-€ 2.114

2013
€ 3.767
-€ 2.034

2012
€ 3.793
-€ 2.282

2011
€ 3.841
-€ 2.412

Blijft ten laste van KBO Fryslân

€ 1.408

€ 1.733

€ 1.511

€ 1.429

Dit tekort was voor 2014 in de begroting van KBO Fryslân opgenomen voor € 1.820, 

Boottocht

Het overzicht
Gemaakte kosten voor deze dag
Inleg deelnemers
Saldo

Jaarverslag KBO Fryslân 2014

2014
€ 4.017
-€ 3.923
-€ 94

2013
€ 2.877
€ 3.013
€ 136
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Jaarverslag 2014

 Overige ledenactiviteiten
De lezing van Jan ter Louw, in samenwerking met bibliotheek Sneek, heeft voor KBO Fryslân
€352,05 gekost. De overige kosten à €1.200, - zijn overgeboekt naar de Educatiecommissie.
 Balans
De balans van 2014 geeft aan, dat we bij de kritische norm zijn gekomen van 1 jaar draaien
op eigen vermogen. Het is goed dat op de begroting van 2015 de ledenbijdrage aan de provincie is verhoogd, waardoor het tekort binnen de norm blijft. Voor de boottocht en de ledendag
van 2015 zal vermoedelijk een kleine verhoging van de bijdrage gevraagd worden aan de deelnemers.

Wil Bosman- Asselman
Heerenveen, april 2015
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Bijlage secretariaatsadressen afdelingen KBO Fryslân 2014.
Titel Voorl. Tussenv

Naam

Adres

Nr. Huislt Postcode

Plaats

Telefoonnr.

Afdeling

Mevr. C.

Boersma-Konst

St. Odulphusstraat 27

8574 SW BAKHUIZEN

0514-581413 Bakhuizen

Dhr. S.

Lunter

Bern.Steegengastr.

6

8561 LL BALK

0514-603126 Balk/Sloten

Mevr. T.M.

Landskroon-van der Zee Tecla Hesselstraat.

4

8701 VD BOLSWARD

0515-574179 Bolsward

Dhr. L

Haveman

Lytsewei

38

9289 LC DROGEHAM

06-30580419 Tytsjerksteradiel

Mevr. B.

Ter Horst-de Haan

Markt

26

9101 LS DOKKUM

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.M

Huisman

Koperslagerij

2

8501 ZV JOURE

0513-413328 Joure

Mevr. W.P.H.

Midden-Laus

D. Miedemstrjitte

21

8431 KK MINNERTSGA

0518-470039 Leeuwarden

Dhr. J.L.A

Schramp

D. de Boerstrjitte

7

8711 LG WORKUM

06-46182240 Nijefurd

Klooster- Hilhorst

Rijweg

123

8431 KK OOSTERWOLDE 0516-520175 Oosterwolde

Dhr. H.A.T.

Brandsen

‘t Swin

2-31

9201 XZ DRACHTEN

0512-518451 Smallingerland

Dhr. G.

Dikhoff

Stationsstraat

5001

8601 GB SNEEK

0515-412937 Sneek

Dhr. C.

Lenis

Hollandiastraat

34

8517 HE SCHARSTERBRUG 0513-415153 St.Nicolaasga

Dhr. J.

Riemersma

Postbus 90

Mevr. M.

Bobbink

De Greiden

Mevr. C.G.

van 't

87

8754 ZP MAKKUM FR

0515-233607 Wonseradeel

8553 MD INDIJK

0514-591847 Woudsend

Email adres
c.m.boersma@online.nl
luntersieb@hetnet.nl
mamateresa@hotmail.nl
hsb1@planet.nl
baukjeterhorst@gmail.com
jacobadewitharns@gmail.com
annekedraaisma46@gmail.com
t.huisman3@kpnplanet.nl
kbo.leeuwarden@hetnet.nl
jan_schramp@hotmail.com
bencklooster@hetnet.nl
secretaris.kbo.sm@gmail.com
ger@dikhoff.nl
Famc.lenis@gmail.com
jan.riemersma@hetnet.nl
manna.bobbink@hetnet.nl

