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1. VOORWOORD  
 

Beste (bestuurs-)leden van KBO Fryslân  

 

Het afgelopen jaar is een jaar geworden waarvan je als bestuurder je zorgen over maakt. Het is ook 

een jaar geweest waarin veel activiteiten door de coronapandemie (Covid 19) niet plaats konden vin-

den, zoals de Ledendag oftewel Contactdag, de Boottocht en niet te vergeten de vergaderingen. 

Verdrietig en somber is dat de afdeling Harlingen zich gedwongen zag er mee te moeten stoppen. De 

voornaamste reden is wel: dat men geen nieuwe bestuurders kon vinden. 

 

Zorgelijk is ook de toename van de gemiddelde leeftijd van de leden. Een groot deel van de leden is 

al boven de tachtig. Ook het aantal leden neemt af, terwijl het aantal ouderen toeneemt in ons land. 

Men hoopt nu om het getij te keren door in 2022 een “Inspiratietour” te houden en iedere provincie 

aan te doen. 

 

De KBO-PCOB is een vereniging van, voor en door leden. We hebben landelijk ruim 800 lokale afde-

lingen, waarvan in Friesland 14. Daarom spreek ik de hoop uit dat er in 2022 een omkering ten goede 

komt. Lokale afdelingen van KBO en PCOB zoeken elkaar ook steeds vaker. Samen organiseren ze 

activiteiten en trekken op in de lokale belangenbehartiging. Vele vrijwilligers zetten zich in via KBO-

PCOB, bijvoorbeeld als belastinginvuller (HUBA), ouderenadviseur, veiligheidsadviseur of tablet-

coach. 

 

De wens is dan ook dat volgend jaar nog steeds gezegd kan worden: We gaan ervoor. Er ligt nu weer 

een “Jaarverslag” over 2021 voor u en natuurlijk geven de verschillende onderdelen wel aan dat het 

een bijzonder en gedenkwaardig jaar is geweest. 

Ik hoop (zoals zovelen) dat wij weer langzaam terug gaan naar het nieuwe oude vertrouwen. 

 

S.P. Wiersma, 

voorzitter. 
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2. JAARVERSLAG BESTUUR KBO FRYSLÂN 

Dhr.  S.P. Wiersma     voorzitter 

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     vicevoorzitter 

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

 

Het dagelijks bestuur vergaderde i.v.m. Corona 3 keer.  

De ledenadministratie van KBO Fryslân werd plaatselijk gevoerd door de betreffende afdelingen en 

centraal gecoördineerd door de ledenadministrateur. 

 

 

 

Het Bondsbestuur bestond, naast de leden van het Dagelijks Bestuur, uit de voorzitters van de pro-

vinciale commissies en de voorzitters van de lokale afdelingen. 

Mw.  A.M.W.M. van Ieperen-Willemen  commissie Educatie 

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

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

Dhr.  G. Dikhoff     vanaf 1 augustus ledenadministratie/Website 

 

Voorzitters / vicevoorzitter lokale afdelingen 

Mevr. A. Brandenburg-Vogelzang   afdeling Bakhuizen  

Mevr.  R. Kuipers-Monkelbaan   afdeling Bakhuizen 

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

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.   A. van der Plaats    afdeling Nijefurd 

Mevr.  H. Brouwer-Kok    afdeling Oosterwolde 

Dhr.  G.M. Kroes     afdeling Smallingerland 

vacant       afdeling Sneek  

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

Mevr.  H. Meijer-Pronk    afdeling Woudsend 

Mevr. A. Bakker     afdeling Wonseradeel 

 

 

 

 

SFO Algemeen bestuur   : mevr. G.W. Bosman en dhr. H. Aupers 

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, vanaf 1 augustus dhr. G. Dikhoff 

 

 

2.1. SAMENSTELLING DAGELIJKS BESTUUR 2021.    

2.2. BONDSBESTUUR 2021  

2.3. EXTERNE VERTEGENWOORDIGING  
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Het Bondsbestuur wordt gevormd door de leden van het Dagelijks Bestuur en voorzitters van de af-

delingen. 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 besluit-

vormende Algemene Vergadering. In 2021 was er geen vergadering van het Bondsbestuur i.v.m. Co-

rona. 

 

 

 

Unie KBO Ledenraad (6x)   : dhr. S.P. Wiersma, mevr. A. van Ieperen    

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

Overleg Noordelijke KBO’s (4x)  : dhr. S.P. Wiersma, mevr. A. van Ieperen  

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

 

Sinds januari 2019 zijn er gesprekken gaande met PCOB Fryslân. 4 x zijn we bij elkaar geweest. 

Door Corona heeft deze activiteit geen stappen kunnen maken. We hopen in 2022 dit wel te gaan 

doen. Er is een startnotitie gemaakt en een stappenplan.  

 

 

 

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 12 t/m 16). 

 

 

 

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 en legt het be-

stuur na afloop van het jaar hierover verantwoording af.  

De Algemene Vergadering werd in het verslagjaar 2021 niet gehouden i.v.m. Corona. 

 

  

2.4. BONDSBESTUUR.  

2.5. BESTUUR AFVAARDIGING/DELEGATIE.  

2.6. KBO COMMISSIES:  

2.7. ALGEMENE VERGADERING.  
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3. LEDENBESTAND 

 

Vanuit KBO-PCOB Nieuwegein is de taakstelling voor de ledenontwikkeling, een groei van 2% per 

jaar. Gezien de demografische ontwikkeling van het aantal 60+ers zou dat gemakkelijk haalbaar 

moeten zijn. Zonder de gewenste groei wordt het financieel zeer moeilijk de landelijke organisatie in 

stand te houden.  

 

De werkelijkheid voor KBO Friesland is een daling van 

16,0% in de afgelopen 5 jaar (basisjaar = 2017). In bo-

venstaande tabel kunnen we zien dat van groei al jaren 

geen sprake meer is. In nevenstaande tabel zien we 

ook dat de afkalving steeds sneller gaat. 

Voor de dramatische ontwikkeling in 2021 zijn twee ver-

klaringen te geven. We werden bij ledenwerving ernstig 

belemmerd door de coronamaatregelen. We mogen ho-

pen dat die handicap eenmalig is geweest. De andere 

ontwikkeling is: dat hele afdelingen omvallen door een 

gebrek aan bestuursleden. Dat is al eerder gebeurd en in 2021 viel de afdeling Harlingen om. Dat 

laatste baart ons ernstig zorgen. Hoeveel afdelingen zijn er nog meer met een bestuur dat al jaren-

lang zit en in de laatste jaren niet meer van vers bestuurs-bloed zijn voorzien? 

 

Er is nog een reden om ledenwerving van het label “urgent” te voorzien. De gemiddelde leeftijd van 

onze leden in Friesland is 80 jaar. Naarmate het ledenbestand verder afkalft wordt die leeftijd alleen 

maar hoger en wordt het nog moeilijker voor zestigers om zich thuis te voelen bij KBO. 

 

Overigens moeten we ons ook realiseren dat die zestigers die wij graag willen hebben niet in een ver-

zuilde samenleving zijn opgegroeid. Het wordt moeilijk om uit te leggen dat er nog steeds KBO én 

PCOB afdelingen bestaan. Er is alle reden om eens oriënterend met de PCOB afdeling ter plaatse te 

gaan praten. 

 

(*) 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. 

 

3.1. ONTWIKKELING LEDENBESTAND.  
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Afdnr Afdeling stem 2021 2020 2019 2018 2017  
                 

1051 Bakhuizen 2 129 140 142 143 138  
1053 Bolsward 3 210 219 228 238 227  
1055 Dongeradeel 1 36 46 48 49 50  
1056 Harlingen   0 81 81 86 82  
1057 Heerenveen 2 129 126 131 147 145  
1058 Joure 4 374 389 394 401 402  
1059 Leeuwarden 2 166 187 201 211 221  
1060 Nijefurd 1 49 51 54 59 65  
1061 Oosterwolde 1 46 49 51 53 54  
1062 Smallingerland 2 183 188 198 208 222  
1063 Sneek 4 323 339 362 356 372  
1064 Sint Nicolaasga 3 246 250 259 246 256  
1065 Wonseradeel 1 30 36 33 35 37  
1066 Woudsend 1 47 53 48 49 38  
  Leden KBO Fryslân   1968 2154 2230 2281 2333  
    27            
1067 Individuele leden   77 65 70 65 46  
  Totaal leden   2045 2219 2300 2346 2379  

 

 

 

Stemrecht  

 Leden 000 - 050 1 stem 

Leden 051 - 100 2 stem 

Leden 101 - 200 3 stem 

Leden 201- hoger 4 stem 

 

 

  

3.2. VERLOOP LEDENBESTAND LAATSTE 5 KALENDERJAREN.  

3.3. STEMRECHT  
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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 leve-

ren van producten en diensten die eventueel kunnen 

worden gebruikt door de afdelingen. 

 

De reden 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 2016-2020 is gebaseerd 

op een stijging van 2 % ledengroei per jaar en is 

daarmee taakstellend voor de aangesloten bonden 

( zie rode kolom = trend).  

Zonder die gewenste groei wordt het financieel zeer 

moeilijk de landelijke organisatie in stand te houden!   

De werkelijkheid voor KBO Friesland is een daling 

van 14,0% in de afgelopen 5 jaar (basisjaar = 2017). 

We kunnen bovenstaande tabel per jaar maken. Opgemerkt wordt dat de afdeling Harlingen door te 

weinig bestuursleden is opgeheven. Dit heeft een effect van 83 leden in 2021 dit heeft een effect van 

3% op de daling. Teleurstellend hierbij is dat we deze leden nagenoeg niet terugvinden als nieuwe 

leden bij andere afdelingen. 

 

  

afdnr afdelingsnaam beginstand nieuw overleden opgezegd eindstand

2021 2021 2021 2021 2021

1051 Bakhuizen 140 1 4 18 129

1053 Bolsward 219 4 7 6 210

1055 Dongeradeel 46 0 1 9 36

1056 Harlingen 81 0 0 81 0

1057 Heerenveen 126 6 1 2 129

1058 Joure 389 5 18 2 374

1059 Leeuwarden 187 2 15 7 167

1060 Nijefurd 51 0 2 0 49

1061 Oosterwolde 49 4 2 5 46

1062 Smallingerland 188 2 4 3 183

1063 Sneek 339 7 13 10 323

1064 Sint Nicolaasga 250 6 4 5 247

1065 Wonseradeel 36 0 2 4 30

1066 Woudsend 53 0 2 4 47

Leden KBO Fryslân 2.154         37 75 156 1.970       

1067 Individuele leden 65 12 77

Totaal leden 2.219         49 75 156 2.047       

3.4. LEDENWERVING  

Leden mutaties 2021

nieuw overleden opgezegd

jaren Leden Daling daling in %

2017 2.379                   100%

2018 2.346                   33-           -1,4%

2019 2.300                   79-           -3,4%

2020 2.219                   160-         -7,0%

2021 2.045                   334-         -15,1%

KBO Friesland
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4. COMMUNICATIE 

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

levante informatie KBO breed. De uitgave werd 10 keer via de afdelingen onder de leden verspreid. 

 

 

 

In 2021 zijn er 5 Skeakeltsjes verschenen één meer dan in de planning stond. In het januarinummer 

gaven we aandacht aan de belastingservice. Het meinummer, waarin we normaliter de boottocht aan-

kondigen, ging deze keer over Corona. In het septembernummer kondigden wij onder voorbehoud 

een ledendag aan en met een extra nummer in oktober leek het er op dat die ledendag inderdaad 

door zou gaan. Helaas stak een grote coronauitbraak op de valreep toch weer een spaak in het wiel 

en werden de deelnemers afgebeld. In december verscheen het kerstnummer. 

 

Onze dank gaat wederom uit naar de afdelings-verdelers die het Skeakeltsje insteken bij het maga-

zine. En natuurlijk ook naar de meer dan honderd bezorgers die het Skeakeltsje bij u aan de deur 

brengen.  

 

Voor 2022 staan er weer 4 Skeakeltsjes in de planning die mee gaan met het februari, mei, septem-

ber en december magazine van KBO-PCOB in 2022. 

 

Ger Dikhoff 

 

  

 

4.1. COMMUNICATIE EN BINDING MET DE LEDEN  MAGAZINE.  

4.2. HET SKEAKELTSJE. 
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5. EDUCATIECOMMISSIE 
 

 

 

Er werd door Corona geen boottocht georganiseerd.  

Er werd door Corona geen ledendag georganiseerd. 

 

 

De 14 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 verstrek-

ken van informatie en het werven van nieuwe leden. 

 

Met andere lokale ouderenbonden vormen een aantal afdelingen inmiddels overlegkoepels om zo via 

gezamenlijk overleg met de plaatselijke overheden invloed uit te kunnen oefenen op het ouderenbe-

leid van de gemeenten. Ook in het geval dat een aantal gemeenten zich fuseren blijken overlegkoe-

pels 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 bestuursfunc-

ties.  

 

 
 

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 Leden-

raad bijeen te komen. 

 

Vanuit KBO Fryslân waren voorzitter dhr. Wiersma samen met mw. van Ieperen afgevaardigd 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.  

 

 

 

(Zie Jaarverslag van DB afgevaardigde in SFO  bestuur, pagina 12)  

 

 

Collectieve Zorgverzekeringen voor leden: 

Veel (nieuwe) leden maken 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 3 % op de basisverzekering en 10% op de aanvullende verzekeringen. 

 

5.1. PROVINCIALE BOOTTOCHT.  

 

5.2. PROVINCIALE LEDENDAG.  

5.3. KBO AFDELINGEN  

5.4. OVERLEGCOMMISSIE NOORDELIJKE KBO’S.  

5.5. SFO (STICHTING FRIESE OUDERENBONDEN)  

5.6. VERZEKERINGEN VOOR LEDEN EN BESTUURDERS.  
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Collectieve rechtsbijstandsverzekering Unie KBO: 

Het dagelijks bestuur van KBO Fryslân is aangemeld voor deelname aan de collectieve Rechtsbij-

standsverzekering 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 activitei-

ten. 

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. Iedere vrijwilliger is 

in principe gedekt via een collectiviteitsverzekering van de betreffende gemeente.  

 

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 persoon-

lijke eigendommen, als gevolg van een ongeval, mits deze ongevallen gebeuren in het kader van 

door KBO Fryslân of door de afdelingen georganiseerde activiteiten zoals KBO fietstochten, KBO 

busreizen en natuurlijk de KBO boottocht. Verzekerd zijn de actieve leden, bestuursleden en vrijwil-

ligers van de bij Unie KBO aangesloten bonden.  

 

De dekking is van kracht gedurende de verzekerde activiteiten, alsmede gedurende de heen - en te-

rugreis via de kortst mogelijke weg. 
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6. OVERIGE VERMELDENSWAARDIGHEDEN 

De website is vernieuwd. Via de url www.kbofryslan.nl is de website van onze provincie nu voor ieder-

een te bekijken. 

 

 

 

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 rege-

len van volmachten. Omdat vooral voor kleinere afdelingen de vaste kosten van een zakelijke reke-

ning te hoog uitvallen t.o.v. hun ledenaantal heeft het dagelijks bestuur besloten deze kosten aan alle 

afdelingen te vergoeden. 

 

 

 

Met het oog op mogelijke belastingfaciliteiten heeft de KBO Fryslân een ANBI-beschikking van de  bij 

de Belastingdienst ontvangen. De ANBI-toekenning is belangrijk voor leden die hun vrijwillige bijdra-

gen aan de KBO als gift bij de belastingaangifte willen aftrekken en geeft belastingvoordelen bij 

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

“de Skeakel”. 

 

 

 

Vanaf 1 juli 2021 is de UBO wetgeving van toepassing. Een UBO is een 'ultimate beneficial owner' of 

uiteindelijk belanghebbende. Een instelling is verplicht om de identiteit van de UBO vast te stellen. De 

twee criteria die van belang zijn om een persoon te kwalificeren als UBO betreft het houden van het 

uiteindelijke eigendom of het hebben van de uiteindelijke zeggenschap in een cliënt, via het houden 

van aandelen, stemrechten, eigendomsbelang of andere middelen.  

 

Voor stichtingen en verenigingen, zoals KBO Friesland, is dat de natuurlijke persoon die direct of indi-

rect een eigendomsbelang heeft van meer dan 25%, dan wel meer dan 25% van de stemmen kan 

uitoefenen ingeval van een statutenwijziging, dan wel de feitelijke zeggenschap heeft over de rechts-

persoon. 

 

Wij zijn bezig om ook de KBO Friesland als UBO te registreren. Wij verwachten dit in april 2022 af te 

ronden. 

 

 

 

M.E. Wezenberg, Secretaris  

 

6.1. WEBSITE KBO FRYSLÂN  

6.2. REGELING ZAKELIJKE BANKREKENING AFDELINGEN:  

6.3. ANBI-BESCHIKKING:  

6.4. UBO  

http://www.kbofryslan.nl/
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7. JAARVERSLAG SFO AFVAARDIGING 2021. 
De Stichting Friese Ouderenbonden is in 2005 opgericht. Partners binnen de 

Stichting waren KBO, PCOB en Anbo. De Anbo is tussentijds terug getreden. 

Het aantal ouderenbonden is groter geworden, maar voor enkele bonden was 

het niet mogelijk als lid toe te treden.  

Toch  bleek er behoefte te zijn aan een rechtspersoon. Recentelijk zijn de statu-

ten van de Stichting aangepast en in overeenstemming gebracht met de doel-

stellingen van de Samenwerkende Fryske Ouderenbonden. 

 

Zoals gesteld hebben de  ouderenorganisaties in Fryslân zich verenigd in de Samenwerkende Fryske 

ouderenbonden (SFO). Het Samenwerkingsverband SFO staat open voor elke groep ouderen op 

welk thema dan ook. Al enkele jaren nemen hierin deel: 

- Het KBO (Katholieke Bond voor ouderen) 

- Het PCOB (Protestant Christelijke Ouderen Bond) 

- De OSiF (Onafhankelijke Seniorenverenigingen in Fryslân) 

- FNV senioren 

- CNV senioren 

Mede ten behoeve van het samenwerkingsverband is door de eerste twee deelnemers (KBO en 

PCOB) de Stichting Friese Ouderenbonden opgericht. Daardoor is het ook mogelijk rechtspositionele 

handelingen te verrichten. Daarnaast kan de stichting namens  de beide oprichters optreden. 

 

In dit schrijven wordt eerst ingegaan op het samenwerkingsverband en aan het slot kort op het doel 

van de stichting. 

 

De SFO heeft als doelstelling de belangen van ouderen te behartigen op het gebied van het sociale 

domein, wonen, zorg, veiligheid en vervoer. 

 

De SFO tracht dit doel te bereiken door onder andere: 

• Het uitwisselen en afstemmen van visies omtrent het provinciaal beleid. 

• Het onderhouden van contacten met de provincie, provinciale organen, alsmede met organi-

saties van particulier initiatief in Fryslân, teneinde gezamenlijk de belangen van ouderen in 

Fryslân te behartigen. 

• Het opstellen en uitvoeren van overeengekomen activiteiten, die raakvlakken hebben met be-

langenbehartiging op provinciaal en regionaal gebied. 

• Contacten onderhouden met de bestaande koepels. 

• Achterbannen op lokaal niveau stimuleren en ondersteunen om bestuurlijk overleg te realise-

ren.  

 

Prioriteiten SFO: 

• Integraal ouderenbeleid: 

Het SFO is van mening dat ouderenbeleid slechts dan effectief kan zijn indien het uitgangs-

punt is: “met ouderen en niet over ouderen” 

De hier onder genoemde elementen van ouderenbeleid kunnen niet op zichzelf beschouwd 

worden. Een integrale benadering is naar de opvatting van het SFO onontbeerlijk. 
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• Vervoer: 

Een kritische openbare voorziening zoals het openbaar vervoer mag naar de mening van de 

SFO niet louter afhankelijk zijn van de toets van de winst en verliescijfers. 

Naar de waarneming van de SFO is de vervoersvoorziening ingevolge de WMO op lokaal ni-

veau niet altijd afdoende ingericht op ouderen met een beperking 

 

• Zorg: 

De Provincie stelt zich ten doel een spreidingsbeleid zorgvoorzieningen te initiëren. De SFO 

wordt graag betrokken bij de beleidsvoorbereiding ter zake. 

Naar onze waarneming is het Fryske zorglandschap versnipperd en is er behoefte  aan regie. 

Fryslân is extra kwetsbaar omdat de provincie -afgezet tegen het westen van het land- een 

relatief bescheiden aantal inwoners (647.000) kent en een groot gebied omvat 

 

• Wonen/Welzijn: 

Er is een grote spanning ontstaan tussen de grenzen van de “zorg aan huis” en de instroom-

drempel van de verpleegzorg. Het ontbreken van een aanvaardbaar “woonconcept” doet zich 

meer en meer gelden. Te goed voor het verpleeghuis en te slecht voor zorg aan huis. 

Tevens dienen andere woonconcepten voor ouderen die tussen wal en het schip dreigen te 

vallen ontwikkeld te worden. Het SFO wil hier graag bij betrokken zijn. 

 

Het SFO heeft het afgelopen jaar  2021,  10 X vergaderd in een DB setting en een AB setting. Verder 

hebben we als SFO contact gehad met een afgevaardigde van de provinciale Staten. Dit gesprek 

krijgt in 2022 een vervolg. 

 

Het is goed dat we als KBO en PCOB het SFO een nieuw elan hebben ingeblazen. 

“Niet over senioren maar met senioren komen we verder.” 

 

Namens KBO Fryslân zijn Hans Aupers en Wil Bosman-Asselman de afgevaardigden. 

 

 

 

 

  



 Jaarverslag 2021 KBO Fryslân 14 

 

8. VRIJWILLIGE OUDERENADVISEURS (VOA) 
Landelijk gaat het redelijk goed met gecertificeerde vrijwillige ouderenadviseurs, ze worden regelma-

tig door leden van KBO-PCOB gevraagd voor advies, of zoeken samen met de leden naar een oplos-

sing voor de vragen die er zijn. 

 

Ze hebben allemaal de 7 daagse cursus ouderenadviseur gevolg en weten meestal de weg in de per 

gemeente afhankelijke regel om ook in Friesland  advies te geven in de zorg.  

Maar ,het schijnt heel moeilijk te zijn om de gegevens van bestaande ouderenadviseurs in Friesland 

boven water te krijgen, ook zij hebben zich ingespannen om de 7 daagse cursus te volgen en willen 

graag iets doen met hun ervaringen. 

 

In juni 2021 was er geen bijeenkomst van  VOA,s ,maar in 2020 werden de volgende aanbevelingen 

gedaan: 

 

• in de nieuwsbrief van de afdelingen vermelden dat er VOA,s zijn en wat zij kunnen betekenen. 

• VOA,s zijn er niet alleen voor de KBO leden maar voor alle senioren. 

• Ouderadvisering is een speerpunt van de KBO 

• mond tot mond reclame 

• contacten met sociale wijkteams 

• contacten met huisartsen, voor zover niet op de hoogte 

• in de afdelingen mensen namen van VOA,s doorgeven  

• in overleg is veel mogelijk 
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9. EDUCATIECOMMISSIE 2020. 
Ook dit jaar stond voor de Educatiecommissie weer in het teken van het Corona virus. 

In het voorjaar dachten we nog dat we, misschien op kleinere schaal, toch de boottocht zouden kun-

nen organiseren. In overleg met het DB hebben we moeten besluiten in 2021 de bootocht weer niet 

door te laten gaan, hopelijk kan deze gezellige tocht in 2022 wel doorgaan. 

 

Goede hoop hadden we voor de ledendag in november. Alles was geregeld: we hadden de locatie 

besproken, entertainment voor het middagprogramma geboekt, een interessante spreker vooraf-

gaand aan de lunch gevonden, de Eucharistieviering was door de pastores voorbereid. Maar toen 

liep het aantal besmettingen met (toen nog) de deltavariant zo hoog op dat we het niet verantwoord 

vonden om de ledendag door te laten gaan. Gelukkig hebben we iedereen die zich opgegeven had 

tijdig kunnen bereiken en kon de inleg direct aan u worden terugbetaald.  

 

We hopen dat we u hetzelfde programma in 2022 wel aan kunnen bieden. Uiteraard wordt u hiervan 

op de hoogte gehouden in het Skeakeltsje. 

Veel viel er dan ook niet te vergaderen dit jaar, we zijn 2 keer bij elkaar geweest, overig overleg heeft 

per telefoon en email plaatsgevonden. 

Wij kijken er naar uit u in 2022 weer te zien. 

 

Educatiecommissie van KBO Fryslân, 

Anneke van Ieperen en Diet Albersen 
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10.  JAARVERSLAG REDACTIECOMMISSIE. 
In 2021 zijn er 5 Skeakeltsjes verschenen één meer dan in de planning stond. In het januarinummer 

gaven we aandacht aan de belastingservice.  

 

Het meinummer, waarin we normaliter de boottocht aankondigen, ging deze keer over Corona.  

 

In het septembernummer kondigden wij onder voorbehoud een ledendag aan en met een extra num-

mer in oktober leek het er op dat die ledendag inderdaad door zou gaan. Helaas stak een grote coro-

nauitbraak op de valreep toch weer een spaak in het wiel en werden de deelnemers afgebeld. In de-

cember verscheen het kerstnummer. 

 

Onze dank gaat wederom uit naar de afdelings-verdelers die het Skeakeltsje insteken bij het maga-

zine. En natuurlijk ook naar de meer dan honderd bezorgers die het Skeakeltsje bij u aan de deur 

brengen.  

 

Voor 2022 staan er weer 4 Skeakeltsjes in de planning die mee gaan met het februari, mei, septem-

ber en december magazine van KBO-PCOB in 2022. 

 

 

Ger Dikhoff 
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11. FINANCIEEL JAAROVERZICHT 

 
 

 

 

 
 

  

Activa 2021 2020 Passiva 2021 2020
Inventaris €  1,00 €  1,00 Eigen vermogen €  49.170,29 €  43.479,31

ING Educatie €  3.628,51 €  3.850,67 Algemene reserve €  435,29 €  435,29

Rabo spaarrekening €  543,13 €  743,06 Resultaat lopend boekjaar €  6.605,55 €  5.690,98

ING betaalrekening €  34.293,37 €  26.649,88 Voorzieningen bijdrage Skeakel €  4.550,00 €  4.550,00

ING kwartaalsparen €  3.621,25 €  3.621,25 Voorzieningen ledenactiviteiten €  1.000,00 €  1.000,00

ING bonussparen €  28.269,87 €  28.269,87 Nog te betalen/vooruit ontvangen €  386,77 €  332,27

Nog te ontvangen €  750,00 €  1.363,80 Voorzieningen belastingproject SFO €  1.999,97 €  2.040,39

Vooruit betaald €  875,00 €  875,00 Reserve afdracht Unie 2020 €  3.200,00 €  3.200,00

Reserve project vernieuwing €  3.600,00 €  3.600,00

Reserve samenwerking PCOB in Friesland €  1.000,00 €  1.000,00

Rabo betaalrekening €  34,26 €  46,29

Totaal €  71.982,13 €  65.374,53 Totaal €  71.982,13 €  65.374,53

Balans 

INKOMSTEN UITGAVEN

Ontvangen van afdelingen €  30.138,00 Afdracht aan UNIE KBO €  20.479,80

Ontvangen voor ind. Leden €  384,00 Regioconsulent €  0,00

Noordelijk overleg €  1.404,65

Bijdragen Skeakeltsje €  323,50 Diverse afdrachten €  0,00

Postbezorging Magazine €  407,50 Postbezorging magazine €  202,40

Bestuurskosten DB €  1.150,00

Inleg Boottocht €  0,00 Administratie en website €  133,15

Inleg Ledendag €  935,00 Documentatiecentrum €  100,00

Diverse kosten €  90,45

Ontvangen rente €  0,07 Verzekeringen €  336,34

Kosten bankrekeningen €  402,45

Opheffen afdeling Harlingen €  1.526,87 Betaalde rente €  3,11

Van Rabobank €  50,00 Bankkosten afdelingen €  0,00

Boottocht €  0,00

Ledendag terugbetaald €  935,00

Skeakeltsje €  1.406,01

Zaalhuur DB €  183,00

Reiskosten DB €  261,63

Reiskosten Educatiecommissie €  19,60

Overleg KBO-PCOB €  0,00

Diverse reiskosten €  51,80

Kosten AV's €  0,00

Resultaat 2021 (winst) €  6.605,55

TOTAAL €  33.764,94 €  33.764,94

RESULTATENREKENING 2021

 

11.1. BALANS  

 

11.2. RESULTATENREKENING 2021  
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In de ledenraad van 11 december 2020 van de Unie KBO is besloten dat de afdracht aan de Unie 

voor de komende 4 jaar niet verhoogd zal worden, wel geïndexeerd. In 2021 was de afdracht aan de 

Unie €9,57.   

 

De afdracht aan het N.B.O. (€0,65) en aan KBO Fryslân (€5,-) bleven gelijk. Voor 2021 was de af-

dracht voor de afdelingen €14,- per lid, KBO Fryslân heeft het verschil (€1,22 per lid) bijgelegd. Hoe-

wel de afdracht aan de Unie niet verhoogd gaat worden moeten we toch vanaf 2022 rekening houden 

met het feit dat we mogelijk bepaalde diensten moeten gaan inkopen om meer leden en bestuursle-

den te kunnen werven en om uw belangen zo goed mogelijk te kunnen behartigen.  

 

Vanaf 2018 is het eigen katern, 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. De kosten voor het Skeakeltsje zijn aanzienlijk lager dan voor de Skea-

kel. In 2020 was het niet nodig om u om een eigen bijdrage te vragen voor het Skeakelsje, in 2021 

hebben we dat wel gedaan, dat heeft €323,50 opgeleverd. 

 

Vanwege de beperkende maatregelen was het dit jaar niet mogelijk om de AV’s, het penningmeester 

overleg, de boottocht en ledendag te organiseren. Wij hopen dat in 2022 weer een en ander mogelijk 

is. Wij streven ernaar om in september in ieder geval weer een penningmeester overleg te houden.  

 

De kascontroles voor 2019 en 2020 hebben in 2021 plaatsgevonden, op korte termijn zal ook de kas-

controle over 2021 plaatsvinden. 

 

 

Wil Bosman-Asselman 

Anneke van Ieperen 

 

  

11.3. TOELICHTING OP DE BALANS EN RESULTATENREKENING  
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12. BEGROTING 

 

 
Afdracht aan de Unie 2022 €10,00 

Afdracht aan het N.B.O. €1 

Afdracht aan de KBO Fryslân €5 

Totaal €16,00 

 
Wil Bosman en Anneke van Yperen 

Penningmeesters 

Concept

Baten:

Ledenbijdragen (2154) 32.310€  31.290€     30.138€  41.850€  

Eigen kapitaal € 0,54 per lid) 1.163€    2.615€       384€        

Rente -€         0€            -€         

Subtotaal  baten 33.473€  33.905€  30.522€  41.850€  

Bijdragen/akties

Bijdragen ledendag 2.000€    2.000€       935€        2.000€    

Bijdragen boottocht 4.000€    4.000€       408€        4.000€    

Opbrengst over.activiteiten -€           1.577€    -€         

Ledenbijdrage Skeakel -€           324€        -€         

Advertenties Skeakel -€           -€         

Subtotaal bijdragen / akties 6.000€    6.000€    3.243€    6.000€    

Voorzieningen Skeakel -€           -€         

Subtotaal Bijzondere lasten -€         -€         

Totaal generaal 39.473€  39.905€  33.765€  47.850€  

Lasten

Onvoorziene uitgaven 292€        2.575€       -€         

Vergaderingen 2.000€    2.000€       2.450€    

Commissies/producten 500€        500€           1.530€    

Kosten Skeakel 1.500€    1.500€       1.405€    2.000€    

t.l.v. voorziening Skeakel 500€        -€           -€         

Administratie/Bestuur 4.000€    2.600€       2.201€    2.550€    

Kosten automatisering 500€        500€           1.250€    

Afdrachten Unie/bonden 22.682€  22.730€     21.886€  30.600€  

Informatie bijeenkomsten 500€        500€           2.000€    

Diversen 500€        500€           732€        5.470€    

Kosten ledendag 2.500€    2.500€       935€        

kosten boottocht 4.000€    4.000€       

Resultaat 6.606€    

Totaal 39.473€  39.905€  33.765€  47.850€  

 Gerealiseerd 2021 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2020

 



 

 

 

BIJLAGE SECRETARIAATSADRESSEN AFDELINGEN KBO FRYSLÂN 2021. 
 

Titel Voorl. Tus 

senv 

Naam Adres Nr. Postcode Plaats Telefoonnr. Afdeling Email adres 

Mevr. C.   Boersma-Konst  St. Odulphus-

straat  

27 8574 SW BAKHUIZEN 0514-581413 Bakhuizen c.boersma-

konst@gmail.com 

 .           

Mevr. T.M.   Landskroon-van der 

Zee 

Tecla Hessel-

straat. 

4 8701 VD BOLSWARD 0515-574179 Bolsward mamateresa@hot-

mail.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. G. van   Miltenburg-Eijzenga Zonnebloem-

straat 

49 8441 CS HEERENVEEN 0513-646963 Heerenveen gerdavanmilten-

burg@hotmail.com 

Dhr. T.M.M   Huisman Koperslagerij 2 8501 ZV JOURE 0513-413328 Joure t.huis-

man3@kpnplanet.nl 

Mevr.. W.P.H.

. 

  Midden-Laus D. Miedemstrjitte 21 9047 JG MINNERTSGA 0518-470039 Leeuwarden kbo.leeuwar-

den@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 OOSTER-

WOLDE 

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. T.  Eiling De Stamme 6 8521 PG ST.NICO-

LAASGA 

0513-432526 St. Nicolaasga t.Eiling@ziggo.nl 

Dhr. N. van.   Vliet      Wonseradeel n.vanvliet@home.nl 

Mevr. A.   Harland S. de Jongstrjitte 18 8551 MA Woudsend 06-53544714 Woudsend secr.kbopcob.woud-

send@gmail.com 


