JAARVERSLAG 2019
Bestuur en Leden
Het bestuur heeft in 2019 9 keer vergaderd.
Op 31-12-2019 hadden wij 660 leden
Op 1-1-2020 hadden wij 663 leden
Het overleg met de gemeente en de ouderenbonden (KBO, PCOB ASVA, en FNVsenioren) vindt plaats via het OSO (Overleg Samenwerkende
Ouderenorganisaties) waarin ook de afdeling Boskoop is vertegenwoordigd om de
belangen van onze leden te kunnen behartigen. De voorzitter van de KBO heeft
zitting in dit bestuur.
Het bestuur bestond in 2019 uit 4 leden. Dit horen er eigenlijk 5 te zijn, of in
ieder geval een oneven aantal. Het is duidelijk dat er nog een lid bij zal moeten
komen. Verschillende keren is in het KBO Journaal al gevraagd naar nieuwe
bestuursleden. De voorzitter en secretaris zijn niet herkiesbaar. Reacties op dit
verzoek zijn tot op heden niet gekomen.
Een persoonlijke benadering heeft wel effect gehad en een nieuwe secretaris is
gevonden. Nu nog een voorzitter en een lid voor het bestuur zodat het bestaan
van de KBO Boskoop niet in gevaar komt.
Vrijwilligers
Zonder vrijwilligers is het onmogelijk om de KBO Boskoop goed te laten
functioneren. We hebben ongeveer 65 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, het bestuur bestaat ook geheel uit vrijwilligers!
Jaarlijks bedankt de KBO Boskoop haar vrijwilligers tijdens een bijeenkomst of
lunch en krijgen zij ook een presentje.
Dit jaar was de vrijwilligersbijeenkomst in de vorm van een High Tea verzorgd
door de Activiteiten Commissie, bestaande uit Josien Vermeulen en Thea
Rijnbeek.
De Activiteiten Commissie is inmiddels opgeheven.
KBO Journaal
Dit jaar verscheen 10 keer het KBO Journaal. Naast informatie over de
activiteiten stonden er ook artikelen in van informatieve aard. Dit jaar heeft
Rinie Stolwijk musea bezoeken op touw gezet en ons vermaakt met
boekbesprekingen.

Annemiek Gramsma zorgt voor alle kopij en Miranda Bulk maakt een indeling voor
de drukker.
Bridge cursus
Dit jaar hebben Wil en Frits Oudijk zich ingezet voor een bridgecursus voor
beginners. 13 deelnemers ploeteren wekelijks om het bridgen onder de knie te
krijgen. Hopelijk sluiten zij zich allemaal aan bij één van de bridgemiddagen.
Dagtocht
De dagtocht naar de Westlandse druif was prachtig. Circa 50 KBO leden hebben
genoten van het mooie weer de mooie druiven en een fijne vaartocht. Deze tocht
was georganiseerd door de activiteiten commissie.
Weekeinde Gaasterland
Ook dit jaar is de KBO Boskoop met vele leden eropuit getrokken naar Rijs om
een weekeinde te bridgen, klaverjassen en rummikub te spelen.
De locatie Vledder is ingewisseld voor een nieuwe locatie wat goed bevallen is.
Verandering van spijs doet eten…..
Kerstbijeenkomst
Het bestuur 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 RK koor en als pianiste heeft Tiny Becqué de
sfeer verhoogd met het spelen van kerstliederen.
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

