JAARVERSLAG 2017
Bestuur en Leden
Het bestuur heeft in 2017, 9 keer vergaderd.
Per 1 januari 2018 zijn er 703 KBO leden.
Het overleg met de gemeente en de ouderenbonden (KBO, PCOB, en .) vindt
plaats via het OSO (Organisatie van Samenwerkende Ouderenbonden) waarin ook
de afdeling Boskoop is vertegenwoordigd om ook de belangen van onze leden te
kunnen behartigen.
Vrijwilligers
Zonder vrijwilligers is het onmogelijk om de KBO Boskoop goed te laten
functioneren. We hebben ongeveer 67 vrijwilligers die wekelijks een bijdrage
leveren aan de activiteiten in de parochiezaal. Ook voor het rondbrengen van het
KBO Journaal, de Nestor en de kaarten.
Jaarlijks bedankt de KBO Boskoop haar vrijwilligers met een bijeenkomst of
lunch en krijgen zij ook een presentje.

Activiteiten
Bridge
Er worden bij de KBO 3 middagen gebridged.
Maandag 54 leden
Woensdag 80 leden
Donderdag 71 leden
Onze vereniging heeft dus 205 leden!
De bridgemiddagen worden goed bezocht, en zijn erg gezellig. De borrel na
afloop, de einddrives, de kerstborrel geven de middagen een extra dimensie.
Ontspanningsmiddag
Dinsdagmiddag om de week wordt er in de parochiezaal klaverjas en rummikub
gespeeld.
Deze middagen zijn ook bedoeld om gezellig samen te zijn. Om 14.00 uur wordt
er gestart met een kopje koffie of thee en om 14.30 uur start de middag.
Er worden 2 rondjes gekaart en zo’n 4 rondjes rummicub gespeeld.
Rond 5 uur is de prijsuitreiking.
De middagen worden goed bezocht en worden gecoördineerd door Leo v.d. Laan
die dat met veel overgave doet. Er is natuurlijk altijd plaats voor nieuwe leden.
De kosten bedragen 2,50 euro per middag.

Ben je slecht ter been dan is er de mogelijkheid om door Klaas van Veen met een
busje te worden opgehaald, tegen een kleine vergoeding.
Aanmelden bij Leo van der Laan Tel.: 217589
Badminton
Vrijdagochtend is er in de Plataan de KBO Badmintonclub. Louis Stolwijk regelt
deze ochtend. Er zijn +/- 16 leden en is nog plaats voor nieuwe instroom.
Nordic Walking
Inmiddels bestaat de nordic walking groep ruim 13 jaar. Al die jaren onderleiding
van Joke Waser. Er zijn nog maar weinig lopers van het eerste uur. Door
omstandigheden zijn diverse wandelaars afgehaakt.
Zij hadden het plan opgevat om het Groene Hartpad te lopen. De eerste 3 keer
hebben ze met veel plezier gelopen. Ze zijn gekomen tot de Meije maar vanwege
het slechte weer zijn ze hier gestopt. Jammer genoeg hebben zij daarna niet
meer gelopen. Deze zomer hopen ze met frisse moed de draad weer op te
pakken.
Mocht u eens willen ervaren hoe het gaat, kom eens ’n kijkje nemen op
maandagochtend. U bent van harte welkom.
Koersbal
Deze KBO club speelt vrijdagmiddag in de parochiezaal. Van 2 groepen is de club
helaas naar 1 groep geslonken. Koersbal is een sport voor iedereen en een ieder
is welkom om het op vrijdagmiddag te komen proberen.
Nieuwe leden zijn van harte welkom.
KBO Journaal
Dit jaar verscheen 10 keer het KBO Journaal. Dit jaar is er een nieuwe drukker
gevonden en het KBO bestuur heeft zelf adverteerders gezocht om de kosten
van het journaal te verlagen.
Naast informatie over de activiteiten stonden er ook artikelen in van
informatieve aard.
Website
Op de www.kboboskoop.nl website vindt u alle informatie over de activiteiten,
doelstellingen van de KBO, adressen waar u hulp kunt vragen, foto’s en nieuwtjes.
Het jaarverslag komt op de site te staan en u kunt ook de KBO Journaals en
andere verslagen op de site vinden.
Tot slot
Dit jaar heeft de activiteiten commissie een kerstreceptie georganiseerd.

Deze commissie bestaat uit Thea Rijnbeek en Jos Vermeulen die daarbij
geholpen werden door het bestuur en Adrie Loomans.
Er werd een kerstverhaal voorgelezen door Annemiek Gramsma en muziek was er
van Blazers ensemble Harmexc uit Boskoop
Miranda Bulk, secretaris

