JAARVERSLAG 2018
Bestuur en Leden
Het bestuur heeft in 2018 9 keer vergaderd.
Op 31-12-2018 hadden wij 661 leden
Op 1-1-2019 hadden wij 666 leden
Het overleg met de gemeente en de ouderenbonden (KBO, PCOB, en FNVsenioren) vindt plaats via het OSO (Organisatie van Samenwerkende
Ouderenbonden) waarin ook de afdeling Boskoop is vertegenwoordigd om 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 59 vrijwilligers die wekelijks een bijdrage
leveren aan de activiteiten in de parochiezaal. Ook voor het rondbrengen van het
KBO Journaal, de Nestor en de verjaardagskaarten hebben wij een aantal
vrijwilligers.
Jaarlijks bedankt de KBO Boskoop haar vrijwilligers tijdens een bijeenkomst of
lunch en krijgen zij ook een presentje.

Activiteiten
Bridge
Er wordt bij de KBO 3 middagen gebridged.
De Bridgeclub KBO Boskoop heeft 162 leden!
De bridgemiddagen worden goed bezocht en zijn erg gezellig. De borrel na
afloop, de einddrives en de kerstborrel dragen bij aan de ongedwongen sfeer.
Dagtocht:
De dagtocht was een groot succes. Deze tocht werd voor het eerst
georganiseerd door de activiteitencommissie bestaande uit Jozien Vermeulen en
Thea Rijnbeek.
Het binnenhof werd bezocht en een vaartocht werd ondernomen. De lunch werd
genuttigd aan het water met een heerlijk zonnetje.
Activiteiten
Bij alle activiteiten is er plaats voor nieuwe aanmeldingen.
Bij het koersbal is er nog maar 1 groep actief en bij de heerlijke wandeltochten
zou een grotere groep ook gewenst zijn.

De ontspanningsmiddagen worden goed bezocht maar er is natuurlijk plaats voor
meer KBO leden.
Informatie over al onze activiteiten kunt u lezen op de website KBO Boskoop,
waar ook contactpersonen/coördinatoren staan vermeld.
Op de laatste pagina van het KBO Journaal staan ook alle telefoonnummers van
de betreffende coördinatoren.
U kunt natuurlijk uw vrienden/kennissen/familie aansporen om eens een kijkje te
komen nemen bij een activiteit. Vanaf 50+ is iedereen welkom.
KBO Journaal
Dit jaar verscheen 10 keer het KBO Journaal. Er zijn extra adverteerders
gezocht om de kosten van het Journaal te verlagen. Er was namelijk nog een
pagina vrij om te vullen.
Naast informatie over de activiteiten stonden er ook artikelen in van
informatieve aard.
Kerstreceptie
De activiteitencommissie heeft met succes een kerstbijeenkomst georganiseerd.
De opkomst was overweldigend. Annemiek las een kerstverhaal voor en er kon
gezongen worden tezamen met leden van het operettekoor en als pianiste heeft
Tiny Becqué de sfeer verhoogd met het spelen van kersliederen.
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.
Ook adresgegevens van de Belastinginvullers en ouderenadviseurs staan op deze
site.
Het jaarverslag komt op de site te staan en u kunt ook de KBO Journaals en
andere verslagen op de site vinden.
Miranda Bulk, secretaris

