
 

 

 

 

DATUM 

 

JAARVERSLAG 2018 
KBO FRYSLAN 

   

 



 Jaarverslag 2018 1 

 

INHOUD 
1. VOORWOORD ............................................................................................................................................ 3 

2. Jaarverslag Bestuur KBO Fryslân 2018. ....................................................................................................... 4 

2.1. Samenstelling Dagelijks Bestuur 2018.................................................................................................. 4 

2.2. Bondsbestuur 2018 ................................................................................................................................ 4 

2.3. Externe vertegenwoordiging ................................................................................................................. 4 

2.4. Bondsbestuur. ........................................................................................................................................ 5 

2.5. Bestuur afvaardiging/delegatie. ............................................................................................................. 5 

2.6. KBO Commissies: ................................................................................................................................. 5 

2.7. Algemene Vergadering. ........................................................................................................................ 5 

3. Ledenbestand ................................................................................................................................................ 6 

3.1. Ledenmutaties per afdeling ................................................................................................................... 6 

3.2. Stemrecht .............................................................................................................................................. 6 

3.3. Verloop ledenbestand laatste 5 kalenderjaren. ...................................................................................... 7 

3.4. Ledenwerving ........................................................................................................................................ 7 

4. Communicatie ............................................................................................................................................... 8 

4.1. Communicatie en binding met de leden  Magazine. ............................................................................. 8 

4.2. het Skeakeltsje. ...................................................................................................................................... 8 

5. Activiteiten .................................................................................................................................................... 9 

5.1. Provinciale Boottocht. ........................................................................................................................... 9 

5.2. Provinciale Ledendag. ........................................................................................................................... 9 

5.3. KBO Afdelingen ................................................................................................................................... 9 

5.4. Overlegcommissie Noordelijke KBO’s................................................................................................. 9 

5.5. SFO (Stichting Friese Ouderenbonden) .............................................................................................. 10 

5.6. Verzekeringen voor leden en bestuurders. .......................................................................................... 10 

6. Overige vermeldenswaardigheden .............................................................................................................. 11 

6.1 Website KBO Fryslân ........................................................................................................................... 11 

6.2. Boekwerkje “Thema’s” voor afdelingen: ............................................................................................. 11 

6.3. ICT-subsidieregeling voor kaderleden: ................................................................................................ 11 

6.4. Regeling zakelijke bankrekening afdelingen: ...................................................................................... 11 

6.5. ANBI-beschikking: .............................................................................................................................. 11 

7. Jaarverslag SFO afvaardiging 2018. ........................................................................................................... 12 

7.1. Stichting Friese Ouderenbonden kortweg S.F.O. ................................................................................ 12 

8. Jaarverslag Educatiecommissie 2018. ......................................................................................................... 13 

8.1. Samenstelling van de Educatiecommissie: .......................................................................................... 13 

8.2. Vergaderfrequentie 2018. .................................................................................................................... 13 

8.3. Activiteiten in 2018. ............................................................................................................................ 13 

9. Jaarverslag redactiecommissie. ................................................................................................................... 15 

10. FINANCIEEL JAAROVERZICHT ............................................................................................................ 16 

11.1.Toelichting financieel overzicht ............................................................................................................... 16 



 Jaarverslag 2018 2 

 

  

 

 

  



 Jaarverslag 2018 3 

 

1. VOORWOORD  
Beste (bestuurs-)leden van KBO Fryslân.  

 

Wederom is een jaar aan ons voorbij gegaan en is er weer veel veranderd. Landelijk zien we 

dat er gewerkt wordt aan een fusie, doch hierin moeten nog wel de nodige hobbels worden 

genomen. Dit omdat de denkbeelden over hoe het hiërarchisch moet worden samengesteld 

niet door alle provinciale bonden wordt gedeeld. Toch heb ik goede hoop dat we in 2019 wel 

tot overeenstemming zullen komen en vervolgens in de Ledenraad KBO-PCOB kan worden 

bekrachtigd. In 2017 was al de belangrijke stap gemaakt om de kantoren van de Unie KBO 

en van de PCOB samen te voegen en te vestigen in Utrecht. Gezegd kan worden dat het 

bureau in Utrecht goed functioneert en onder leiding staat van een goede directeur. 

Het jaar 2018 was zeker een jaar met ups en downs. Een up was onder andere dat er in 

Joure een “zilveren bondsspeld” kon worden toegekend en uitgereikt aan een actief be-

stuurslid, te weten de heer Lenis. Een down kan worden genoemd dat de afdeling Tytsjerk-

steradiel per 31 december 2018 werd opgeheven. De gemiddelde leeftijd van deze afdeling 

lag boven de tachtig en men kon geen bestuursleden meer vinden.  

We hebben in 2018 een warme zomer gehad en toen hoorde ik om mij heen gesprekken 

over het weer, de warmte, de droogte en dat het toch niet meeviel voor ouderen. Maar 

waarom hebben we het eigenlijk vaker over de gevolgen van warmte dan van koude? 

Daar heb ik me eens in verdiept en het blijkt dat mensen beter tegen kou dan tegen warmte 

kunnen. Het schijnt dat je diepe lichaamstemperatuur zich beter kan aanpassen aan een 

temperatuurdaling van 10 graden dan aan een temperatuurstijging van 5 graden. Dit is zeker 

ook een kenmerk welke zich bij een fusie voor doet, dan lopen ook de gemoederen hoog op. 

Naar ik hoop zal de bemiddelaar in het proces voor verkoeling zorgen. 

Het afgelopen jaar is door veel vrijwilligers werkzaamheden verricht voor onze KBO, zowel 

plaatselijk, provinciaal als landelijk. Wij zijn hen veel dank verschuldigd voor al hetgeen door 

hen is gedaan. En hopelijk zal dat in de toekomst zo blijven. 

S.P. Wiersma 

vicevoorzitter. 
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2. JAARVERSLAG BESTUUR KBO FRYSLÂN 2018. 

Dhr.  S. P. Wiersma     vicevoorzitter 

Dhr. J.M.F. Aupers     algemeen lid 

Mevr.   G.W. Bosman-Asselman   1ste penningmeester 

Mevr. M. E. Wezenberg-Bos    secretaris 

Dhr. G. T.H. Dikhoff     algemeen lid 

Mevr. A.M.W.M. van Ieperen-Willemen  2de penningmeester 

Het dagelijks bestuur vergaderde regulier 6 keer.  

De ledenadministratie van KBO Fryslân werd plaatselijk gevoerd door de betreffende afde-

lingen en centraal gecoördineerd door de ledenadministrateur. 

 

 

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.  J. Lagendijk     commissie Educatie 

Dhr.     G.T.H. Dikhoff     commissie Redactie de Skeakel  

Dhr.  S. F. van der Werff    ledenadministratie/Website 

 

Voorzitters / vicevoorzitter lokale afdelingen 

Mevr. A. Brandenburg-Vogelzang   afdeling Bakhuizen  

Dhr. P.M.I. van Gool    afdeling Bolsward 

Dhr. W. van der Heide    afdeling Tytsjerksteradiel  

Mevr. J.J. Scholtens-Kamstra   afdeling Dongeradeel 

Mevr. W. Buwalda     afdeling Harlingen  

Dhr. H. Bleijendaal     afdeling Heerenveen 

Mevr. G.W. Bosman     afdeling Heerenveen 

Dhr. L. Noordmans     afdeling Joure 

Dhr. J. Broek     afdeling Leeuwarden 

Dhr.   J. Brouwer     afdeling Nijefurd 

Mevr.  H. Brouwer-Kok    afdeling Oosterwolde 

Dhr.  G.M. Kroes     afdeling Smallingerland 

Dhr. G.T.H. Dikhoff     afdeling Sneek  

Dhr.  J.P.M. de Jong    afdeling St. Nicolaasga  

Mevr.  H. Meijer-Pronk    afdeling Woudsend 

 

 

SFO Algemeen bestuur   : mevr. G.W. Bosman en dhr. J. Broek 

Overlegcommissie Noordelijke KBO’s : dhr. S. P. Wiersma, mevr. A. van Ieperen  

Unie KBO Ledenraad    : dhr. S. P. Wiersma, mevr. A. van Ieperen 

KBOleden gebruikersgroep   : dhr. S.F. van der Werff 

 

 

 

 

 

2.1. SAMENSTELLING DAGELIJKS BESTUUR 2018.    

2.2. BONDSBESTUUR 2018  

2.3. EXTERNE VERTEGENWOORDIGING  
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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 2018 was er geen vergade-

ring van het Bondsbestuur. 

 

 

Unie KBO Ledenraad (3x)   : dhr. S.P. Wiersma, mevr. A. van Ieperen    

KBO-PCOB ledenraad (4) : dhr. S.P. Wiersma, mevr. A.van Ieperen 

Werkconferentie (1) : dhr. S.P. Wiersma, mevr. A. van Ieperen   

Unie KBO Pennm.overleg (1x)  : mevr. G.W. Bosman, mevr. A. van Ieperen 

Noord. Kaderdag Joure   : dhr. S.P. Wiersma, mevr. A. van Ieperen  

Penningmeesteroverleg afdelingen  : mevr. G.W. Bosman, mevr. A. van Ieperen 

 

 

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 ver-

wezen naar de desbetreffende jaarverslagen van de afzonderlijke commissies. (Zie pagina 

11 t/m 14). 

 

 

De Algemene Vergadering (AV) wordt gevormd door de afgevaardigden van de KBO-afdelin-

gen. In deze vergadering wordt het bestuursbeleid van KBO Fryslân voorgelegd aan de le-

den en legt het bestuur na afloop van het jaar hierover verantwoording af.  

De Algemene Vergadering werd in het verslagjaar 2018 2x gehouden. 

In de AV van 23 april werd het conceptjaarverslag bestuur 2017 voorgelegd. 

In de AV van 10 december werd de begroting en afdracht 2018 toegelicht. 

 

  

2.4. BONDSBESTUUR.  

2.5. BESTUUR AFVAARDIGING/DELEGATIE.  

2.6. KBO COMMISSIES:  

2.7. ALGEMENE VERGADERING.  
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3. LEDENBESTAND 

 

 

Ledenmutaties per afdeling in 2018. 

Afdnr Afdelingsnaam Begin-

stand 

Nieuw Overleden Opgezegd Eindstand 

1051 Bakhuizen 138 15 5 5 143 

1053 Bolsward 227 22 6 5 238 

1054 Tytsjerksteradiel 24 3 1 26 0 

1055 Dongeradeel 50 2 0 3 49 

1056 Harlingen 82 15 4 7 86 

1057 Heerenveen 145 9 4 3 147 

1058 Joure 402 29 17 13 401 

1059 Leeuwarden 221 10 9 11 211 

1060 Nijefurd 65 4 3 7 59 

1061 Oosterwolde 54 8 4 5 53 

1062 Smallingerland 222 9 6 17 208 

1063 Sneek 372 12 14 14 356 

1064 St Nicolaasga 256 14 14 10 246 

1065 Wonseradeel 37 1 1 2 35 

1066 Woudsend 38 14 1 2 49 

Leden KBO Fryslân 2.333 167 89 130 2.281 

1067 Individuele leden 46 19 0 0 65 

 Totaal leden  2.379 186 89 130 2.346 

(*) Naast reguliere leden via de KBO-afdelingen onderscheiden we nog de z.g. Magazineleden. 

Ze krijgen alleen het Magazine. Men krijgt deze toegestuurd vanuit Unie KBO en men betaalt 

daar ook de jaarcontributie aan. 

Stemrecht  

 Leden 000 - 050 1 stem 

Leden 051 - 100 2 stem 

Leden 101 - 200 3 stem 

Leden 201- hoger 4 stem 

 

3.1. LEDENMUTATIES PER AFDELING  

3.2. STEMRECHT  
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Afdnr Afdelingsnaam Stem 2018 2017 2016 2015 1014 

1051 Bakhuizen 3 143 138 135 136 106 

1052 Balk/Sloten 0 0 0 0 0 91 

1053 Bolsward 4 238 227 239 240 241 

1054 Tytsjerksteradiel 1 0 24 31 32 38 

1055 Dongeradeel 1 49 50 56 61 68 

1056 Harlingen 2 86 82 81 80 76 

1057 Heerenveen 3 147 145 150 149 157 

1058 Joure 4 401 402 394 383 374 

1059 Leeuwarden 4 211 221 243 250 261 

1060 Nijefurd 2 59 65 66 69 72 

1061 Oosterwolde 2 53 54 54 51 50 

1062 Smallingerland 4 208 222 238 239 249 

1063 Sneek 4 356 372 386 392 402 

1064 St Nicolaasga 4 246 256 265 257 262 

1065 Wonseradeel 1 35 37 40 42 38 

1066 Woudsend 1 49 38 41 41 42 

 Totaal KBO Fryslân  2.281 2.333 2.419 2.422 2.527 
1067 Individuele leden 0 65 46 42 30 34 

 
Totaal leden 40 2.346 2.379 2.461 2.452 2.561 

 

 

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 afdelin-

gen. 

De redenen om lid te worden/blijven van de KBO fo-

cust zich steeds meer op belangenbehartiging, daarnaast blijven de activiteiten, zeker voor 

ouderen vanwege het sociale aspect ook belangrijk. Gezien het dalend aantal leden zal ac-

tieve ledenwerving een belangrijk speerpunt moeten worden binnen de KBO en haar afdelin-

gen.  

De meerjarenbegroting Unie 2016-2020 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!  

 

  

3.3. VERLOOP LEDENBESTAND LAATSTE 5 KALENDERJAREN.  

 

3.4. LEDENWERVING  
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4. COMMUNICATIE 

Alle leden ontvangen dit landelijk blad van de Unie KBO en worden zo op de hoogte ge-

bracht van relevante informatie KBO breed. De uitgave werd 10 keer via de afdelingen onder 

de leden verspreid. 

 

 

Alle leden worden via deze eigen Friese KBO uitgave op de hoogte gebracht van relevante 

informatie. Het Skeakeltsje werd 4 keer, als bijlage in het Magazine, 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. 

 

  

 

4.1. COMMUNICATIE EN BINDING MET DE LEDEN  MAGAZINE.  

4.2. HET SKEAKELTSJE. 
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5. ACTIVITEITEN 

 
 

 

Op 28 augustus werd wederom de jaarlijkse provinciale boottocht georganiseerd voor de le-

den van KBO Fryslân. De organisatie berust in handen van de commissie Educatie. Er wa-

ren 180 deelnemers.  

Op 13 november werd door de commissie Educatie de jaarlijkse Ledendag georganiseerd in 

de “Oerdracht” PKN Kerk te Joure. Deze ontmoetingsdag werd bezocht door 79 deelnemers. 

De belangstelling voor deze dag loopt aanzienlijk terug. Het bestuur handhaafde haar besluit 

de deelnameprijs aantrekkelijk te houden door deze te stellen op een (niet kostendekkende) 

toegangsprijs van € 17,50 per lid; de deelnameprijs mag in ieder geval geen remmende factor 

zijn. De netto kosten (na aftrek van de inschrijfbijdragen) € 985,= .De gehouden collecte was 

ten bate van projecten van “Melania” . 

 

 

De 15 lokale afdelingen vormen met elkaar de basis van KBO Fryslân. Zij verzorgen het per-

soonlijke contact met de leden via hun afdelingsvergaderingen, het organiseren van activitei-

ten, 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 een bestuur van 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 Woud-

send is daarom samengegaan met de PCOB, terwijl afdeling Balk/Sloten in 2016 werd opge-

heven. 

 

 

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 waren vicevoorzitter dhr. Wiersma samen met mw. van Ieperen afge-

vaardigd naar dit overleg. 

De commissie kwam 4 x bij elkaar ter voorbespreking van onderwerpen voor de Ledenraad 

Unie KBO teneinde zo gemeenschappelijke standpunten vast te kunnen stellen.  

Op 26 september werd in Joure voor alle afdelingsbesturen van de noordelijke KBO’s een 

specifieke kaderdag georganiseerd. 

  

5.1. PROVINCIALE BOOTTOCHT.  

 

5.2. PROVINCIALE LEDENDAG.  

5.3. KBO AFDELINGEN  

5.4. OVERLEGCOMMISSIE NOORDELIJKE KBO’S.  
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(Zie Jaarverslag van DB afgevaardigde in SFO  bestuur, pagina 11)  

 

 

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 verzekerin-

gen. 

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 verze-

keringen. 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 vrij-

willigers 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 parti-

culiere 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. 

 

5.5. SFO (STICHTING FRIESE OUDERENBONDEN)  

5.6. VERZEKERINGEN VOOR LEDEN EN BESTUURDERS.  
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6. OVERIGE VERMELDENSWAARDIGHEDEN 

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 web-

site: www.kbofryslan.nl).Met de in gebruik name van de nieuwe website werd het ook voor 

afdelingen mogelijk websitepagina’s te gebruiken voor specifieke informatie over hun eigen 

afdeling. Afdelingen Bolsward, Tytsjerksteradiel, Heerenveen, Joure, Leeuwarden, Smallin-

gerland, Sneek, St. Nicolaasga en Woudsend maakten van die mogelijkheid gebruik na het 

volgen van de benodigde cursus voor “Webmaster”. Als ook andere afdelingen hierop als-

nog willen inhaken kan wellicht wederom opnieuw een cursus worden georganiseerd. 

 

 

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 vermel-

ding van relevante informatie over richtprijzen, contactadressen e.d.  

 

 

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.  

 

 
 

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 gemakkelij-

ker 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 be-

stuur besloten deze kosten m.i.v. 2012 aan alle afdelingen te vergoeden. 

 

 

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 en geeft belastingvoordelen bij schen-

ken en erven (legaat). De ANBI-status is aan de leden bekend gemaakt via een publicatie in 

“de Skeakel”. 

 

Heeg, april 2018 

M.E. Wezenberg, Secretaris  

 

6.1 WEBSITE KBO FRYSLÂN  

6.2. BOEKWERKJE “THEMA’S” VOOR AFDELINGEN:  

6.3. ICT-SUBSIDIEREGELING VOOR KADERLEDEN:  

6.4. REGELING ZAKELIJKE BANKREKENING AFDELINGEN:  

6.5. ANBI-BESCHIKKING:  
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7. JAARVERSLAG SFO AFVAARDIGING 2018. 

 

 

Het afgelopen jaar 2018, is voor het “oude SFO “een jaar van transitie geweest. 

De subsidie van de provincie is gestopt. Met het geld, wat het SFO nog heeft, moet 

in samenspraak met de provincie een transitie gemaakt worden. In 2018 was er een 

afgevaardigde van de KBO die zitting had in het bestuur van het SFO en twee van 

de PCOB. 

Het afgelopen jaar is er, onder leiding van een onafhankelijk voorzitter, een stap ge-

zet naar die transitie. Diverse andere partijen willen meedoen en denken binnen een 

SFO nieuwe stijl. Daaraan neemt de OOVH deel maar ook FNV-ouderen en CNV-

ouderen en andere ouderenkoepels. We willen als speerpunt met elkaar de belan-

gen behartigen van onze achterbannen, en gezamenlijk optreden als het om infor-

matieverstrekking gaat. Ook zijn er het afgelopen jaar weer twee Gearwurkingsdeis 

geweest. Helaas hadden we op meer belangstelling gerekend van onze achterban-

nen. Daar wordt in de SFO nieuwe stijl ook extra aandacht aan besteed. Toch blijven 

we als SFO aandacht vragen voor onze ouderen die de dupe worden van gemeente-

lijk beleid of die tussen de wal en het schip geraken door regelgeving. Het afgelopen 

jaar 2018 is er voor het belastingproject ook iets veranderd. Het valt niet meer onder 

de koepel van het SFO maar onder het bestuur van de provinciale KBO. Het reste-

rende geld van het belastingproject is naar de KBO overgemaakt. Het belastingpro-

ject kan doorlopen zolang er nog geld is. Er hebben in 2018 weer veel belastingin-

vullers voor onze ouderen gewerkt. Alvorens zij op pad gingen, werden zij eerst ge-

traind. 

Het SFO nieuwe stijl wil o.a. het speerpunt van de belangenbehartiging gestalte ge-

ven door middel van subsidie van de provincie te investeren in ondersteuning van 

onze achterbannen in hun contacten met de betreffende gemeenten, zoals o.a. op 

het gebeid van het WMO-beleid. 

Helaas gaat iedere gemeente daar anders mee om. Het is daarom goed dat er in ge-

meenten ook samenwerkingsverbanden ontstaan. Dan vertegenwoordigt men een 

grotere achterban. Ook daarin kunnen we als SFO behulpzaam zijn.  

Deze transitie zal zeker ook in 2019 nog plaats vinden. We hopen dat we in vol-

gende jaren ook weer bij de provincie kunnen aankloppen voor projectsubsidie. 

We zijn dus als SFO onderweg naar vernieuwing en hopen dat dit alles ten goede 

komt aan onze ouderen. 

 

Wil Bosman-Asselman 

DB-lid SFO namens KBO Fryslân 

  

7.1. STICHTING FRIESE OUDERENBONDEN KORTWEG S.F.O.  
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8. JAARVERSLAG EDUCATIECOMMISSIE 2018. 

 

 

Jos Lagendijk    – Voorzitter 

Anneke van Ieperen   – Secretaris, contact bestuur KBO Fryslân 

Wil Wiersma    – Lid 

 

 

De Educatiecommissie heeft in 2018 6 keer vergaderd, op maandag 12 februari, maandag 

30 april, maandag 9 juli, maandag 20 augustus, maandag 8 oktober en op maandag 17 de-

cember, 3 keer in het Martinushuis in Sneek, 3 keer bij Wil Wiersma thuis. 

 

 

 

Boottocht dinsdag 28 augustus 2018. 

Dit jaar heeft de firma van Dijk ons van Sneek naar Grouw gevaren, daar was gelegenheid 

tot passagieren.  Het weer was ook dit jaar prima, er waren 180 betalende deelnemers aan 

boord (61 meer dan vorig jaar), de sfeer was zeer goed. Al met al een zeer geslaagde, ge-

zellig drukke dag. 

 

Ledendag dinsdag 13 november 2018. 

De ledendag was ook dit jaar weer in Kerkelijk Centrum “de Oerdracht”in Joure. 

Er waren 79 betalende deelnemers aanwezig. De dag werd geopend met een eucharistie-

viering waarin pastores Alferink en Bücking voorgingen en het KBO koor uit Bolsward voor 

muzikale ondersteuning zorgde. Thema van de dag was “Tijden veranderen”. Het doel van 

de collecte was dit jaar voor projecten“Melania” uit Bolsward, Mevr. Tiny Visser heeft een 

korte presentatie hierover gegeven. De wereldwinkel uit Joure en “Melania” uit Bolsward wa-

ren in de hal aanwezig met hun stands, voor “Melania” was dit het laatste jaar. Na afloop van 

de eucharistieviering heeft mevr. José Vroonland de visie van het CDA op het thema van de 

dag gegeven. Na de goed verzorgde lunch heeft het vocaal ensemble ”Intermezzo” een ge-

varieerd optreden verzorgd dat door de bezoekers zeer goed gewaardeerd werd. 

 

Activiteiten: 

• Ledendag op 13-11-2018. Aantal bezoekers was 109 waarvan 79 betalend. De leden-

dag is weer gehouden in de Kerkelijk Centrum “Oerdracht” te Joure. De inleg was € 

17,50  p.p. (inclusief de eerste consumptie), het tekort kwam voor rekening van KBO 

Fryslân.  

Ledendag     2018 2017 2016 2015     2014 

Gemaakte kosten  €2.367 €2.900 €3.114 € 2.773 € 3.522 

Inleg  -€ 1.382 -€1.785 -€2.320 -€ 2.199 -€ 2.114 

Blijft ten laste van KBO  Fryslân € 985 €1.115 €794 €    574 € 1.408 

 

  

8.1. SAMENSTELLING VAN DE EDUCATIECOMMISSIE:  

8.2. VERGADERFREQUENTIE 2018. 

8.3. ACTIVITEITEN IN 2018. 
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• Boottocht op 28 augustus 2018. De inleg was € 29,- voor leden van KBO Fryslân, voor 

introducees €32,- Er waren dit jaar 180 betalende bezoekers. 

 

Boottocht 2018 2017 2016 2015 

Gemaakte kosten voor deze dag  € 5.179 €3.420 €2.615 € 3.099 

Inleg deelnemers -€ 5.787 -€3.566 -€2.535 -€ 3.071 

Blijft ten laste van KBO Fryslân +€ 608 

 

+ €146 €80 €    28 

Overige ledenactiviteiten 

Er zijn in 2018 geen andere ledenactiviteiten geweest. 
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9. JAARVERSLAG REDACTIECOMMISSIE. 

In het jaarverslag van 2017 meldden wij dat het uitgeven van ''de Skeakel'' om financiële en 

logistieke redenen beëindigd moest worden. De voornaamste bestaansreden voor het blad 

was, dat dit rechtstreekse provinciale communicatie met de leden mogelijk maakte. De edu-

catiecommissie organiseert jaarlijks een boottocht en de ledendag. Ook de belastingservice 

is provinciaal georganiseerd. Het beëindigen van de Skeakel werd vooral daarom, als een 

groot gemis ervaren. Dat was reden genoeg om nog eens te kijken wat er dan wel mogelijk 

was. 

Het nieuwe Skeakeltsje is een tweezijdige flyer op A4 formaat. Deze verscheen 4 keer in 

2018. Het blad wordt druk klaar gemaakt met Scribus, een free public licenced desktop pu-

blishing programma. De (vrijwillige) redactie verzamelt tekst en maakt zelf de layout. Daar-

door wordt een aanzienlijke besparing op de kosten van de uitgave bereikt. 

Het drukwerk wordt verzorgd door Flyerprint in Joure. De drukker levert het Skeakelsje af in 

pakketjes die zijn uitgeteld in de gewenste hoeveelheid per afdeling. Deze worden bezorgd 

bij de hoofdverdeler(s) in Friesland. Op die manier loopt de bezorging naar de afdelingen 

zonder verdere handeling mee met de levering van het KBO-PCOB magazine dat vanuit 

KBO-PCOB in Utrecht wordt georganiseerd. Zo werd het logistieke probleem grotendeels 

opgelost. 

De lokale verdelers moeten het Skeakeltsje dan nog wel insteken bij het magazine. Wij zijn 

die mensen zeer dankbaar dat zij de verspreiding van ons provinciale blad mogelijk maken. 

De 100 kilo die de gehele jaarlijkse uitgave van het Skeakeltsje ongeveer weegt wordt ge-

torst door de meer dan honderd bezorgers die het blaadje in uw brievenbus bezorgen. Ook 

richting deze vrijwilligers: Dank u wel! 

De redactie hoopt dat het nieuwe Skeakeltsje aan de verwachtingen van onze leden voldoet. 

Gezien het resultaat van het verzoek om een vrijwillige bijdrage veronderstelt de redactie in 

elk geval op de goede weg te zijn. Ook voor uw bijdrage is onze dank heel groot. 

 

Ger Dikhoff. 
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10. FINANCIEEL JAAROVERZICHT 

B A L A N S   2 0 1 8  
Activa 2017 2018 Passiva 2017 2018 

Inventaris € 1,00 € 1,00 Eigen vermogen € 31.481,98 € 32.121,14 

ING Educatie € 611,70 € 4.711,91 Algemene reserve € 435,29 € 435,29 

Rabo betaalrekening € 187,62 € 13,64 Voorzieningen bijdragen Skeakel € 3.550,00 € 3.550,00 

Rabo spaarrekening € 992,70 € 742,91 Voorzieningen ledenactiviteiten € 1.000,00 € 1.000,00 

ING Betaalrekening € 2.129,19 € 11.131,15 Nog te betalen/vooruit ontvangen € 2.451,22 € 0,00 

ING Educatie € 225,48 
€ 0,00 

Voorzieningen belastingproject 
SFO 

 
€ 3.533,30 

ING kwartaalsparen € 3.621,25 € 3.621,25 Resultaat lopend boekjaar -€ 345,87 € 8.919,62 

ING Bonussparen € 28.241,62 
€ 28.241,62 

Resultaat vorig boekjaar  -€ 1.812,06 -€ 345,87 

 

Totaal € 36.760,56 € 49.213,48  € 36.760,56 € 49.213,48 

 

 

Dit jaar hebben we met de 4 noordelijke provincies een regioconsulent tot onze be-

schikking. De afdracht aan de Unie is daarom dit jaar hoger dan de in de ledenraad 

vastgestelde afdracht van €8,81 per lid. Dit is met de penningmeesters al in septem-

ber 2017 tijdens het penningmeester overleg besproken. Vanaf 2018 is het eigen ka-

tern, de Skeakel, in het magazine komen te vervallen, om toch met onze leden in 

contact te kunnen blijven wordt nu 4 keer per jaar het Skeakeltsje uitgegeven, een 

inlegvel in het magazine KBO-PCOB. Wat betreft de activiteiten: de boottocht is kos-

tendekkend, dit jaar bleef er zelfs een bedrag van ongeveer €600 over, de ledendag 

is helaas niet kostendekkend, hier moet ongeveer €1000 bijgelegd worden.  

Omdat het aantal leden terugloopt zullen we kritisch moeten blijven kijken naar de 

uitgaven van de provincie. De komende jaren gaat er in ieder geval een verhoging 

van de afdracht aan de Unie KBO plaatsvinden: in 2019 wordt de afdracht €13,00.  

 

  2017 2018 

 

 

 

 

Opbrengsten 

Contributies € 31.930,00 € 38.076,60 

Bijdragen leden activiteiten € 5.351,00 € 7.169,00 

Opbrengsten Skeakel € 3.682,50 € 1.348,50 

Rente € 93,00 € 0,00 

Overige ontvangsten € 720,82 € 446,05 

Totaal opbrengsten € 41.777,32 € 47.040,15 

    

 
 
 
 
 
Uitgaven 

Vergaderingen € 2.073,94 € 1.007,28 

Kosten commissies € 360,02 € 212,00 

Kosten Skeakel € 7.194,23 € 962,00 

Automatisering en website € 377,90 € 315,90 

Administratie en bestuur € 3.223,06 € 2.805,06 

Afdrachten € 22.574,04 € 24.652,90 

Activiteiten € 6.320,00 € 7.546,00 

Overige kosten  € 619,27 

 Totaal uitgaven € 42.123,19 € 38.120,41 

Resultaat  -€ 345,87 € 8.919,74 

11.1.TOELICHTING FINANCIEEL OVERZICHT  
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In 2014 zijn we overgestapt op een eigen katern in de Nestor, de Skeakel. Vanaf 2018 hield 

de Skeakel als katern in het magazine KBO-PCOB op te bestaan. Om toch met onze leden 

te kunnen blijven communiceren is hiervoor  het Skeakeltsje, een inlegvel in het magazine, 

in de plaats gekomen. Het Skeakeltsje verschijnt 4 keer per jaar, de kosten zijn aanzienlijk 

minder dan die van de Skeakel.  

 

Het overzicht     2018  2017 2016 2015 

Totale kosten Skeakel  € 962 €7.194 €6.235 € 6.628 

Hierop komt in mindering: ledenbijdrage €1.349 €2.057 €1.780 € 1.956 

Opbrengst advertenties 0 €1.625 €1.880 € 1.875 

Blijft ten laste/gunste van KBO Fryslân  €387 -€3.512 -€2.775 -€2.797 

 

 

Wil Bosman-Asselman 

Anneke van Ieperen 



 

 

 

BIJLAGE SECRETARIAATSADRESSEN AFDELINGEN KBO FRYSLÂN 2018. 

 

Titel Voorl. Tus 

senv 

Naam Adres Nr. Postcode Plaats Telefoonnr. Afdeling Email adres 

Mevr. C.   Boersma-Konst  St. Odulphusstraat  27 8574 SW BAKHUIZEN 0514-581413 Bakhuizen c.boersmakonst@gmail.com 

 .           

Mevr. T.M.   Landskroon-van der Zee Tecla Hesselstraat. 4 8701 VD BOLSWARD 0515-574179 Bolsward mamateresa@hotmail.nl 

Mevr. M.  Waagemans Fugelweide 6 9254 GP HURDEGARIJP 0511-477590 Tytsjerksteradiel m.waagemans@chello.nl 

Mevr. D.   Middendorp-Klijn Parklaan 9 9285 TN BUITENPOST 0511-543114 Dongeradeel corenmarianmidden-

dorp@gmail.com 

Dhr. H.J.    Krol Skoallanswei  27 9035 BS DRONRIJP 0517-2317074 Harlingen h.krol989@upcmail.nl 

Mevr. A.H.   Draaisma-Bosman Anjelierstraat 26 8441 ER HEERENVEEN 0513-623175 Heerenveen annekedraai-

sma46@gmail.com 

Dhr. T.M.M   Huisman Koperslagerij 2 8501 ZV JOURE 0513-413328 Joure t.huisman3@kpnplanet.nl 

Mevr.. W.P.H..   Midden-Laus D. Miedemstrjitte 21 9047 JG MINNERTSGA 0518-470039 Leeuwarden kbo.leeuwarden@gmail.com 

Mevr. D.   Albersen Fugellikkers   5 8711 DB WORKUM 0515-542105 Nijefurd gjc.albersen@home.nl 

Mevr. C.G. van 't Klooster- Hilhorst Rijweg 123 8431 KK OOSTERWOLDE 0516-520175 Oosterwolde bencklooster@hetnet.nl 

Dhr. H.A.T.    Brandsen ‘t Swin  2-31 9201 XZ DRACHTEN 0512-518451 Smallingerland secreta-

ris.kbo.sm@gmail.com 

Dhr. G.   Dikhoff Stationsstraat  5-001 8601 GB SNEEK 0515-412937 Sneek ger@dikhoff.nl 

Mevr. E.  Theel-Handgraaf Foekjesteech 12 8525 EH LANGWEER 0513-415153 St. Nicolaasga els.theel@hetnet.nl 

Dhr. J.   Riemersma Postbus 90  8754 ZP MAKKUM FR 0515-233607 Wonseradeel jan.riemersma@hetnet.nl 

Mevr. M.   Bobbink De Greiden 87 8553 MD INDIJK 0514-591847 Woudsend manna.bobbink@hetnet.nl 


