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                                       Voorwoord van de voorzitter  
 
 

Met genoegen biedt het bestuur u hierbij het jaarverslag 

2019 van KBO-Zeeland aan ter kennisneming. Het 

jaarverslag geeft een overzicht van en inzicht in de vele 

activiteiten die zijn uitgevoerd in het kader van onze 

doelstellingen. KBO-Zeeland is de vereniging van de 

KBO-afdelingen in Zeeland waarbij samen bijna 6500 

leden zijn aangesloten. KBO-Zeeland heeft een 

ondersteunende en coördinerende functie voor de 

Zeeuwse KBO-afdelingen. Daarnaast vertegenwoordigt 

KBO-Zeeland de KBO-afdelingen in Zeeland in de 

afdeling overstijgende aangelegenheden.  

 

De 32 afdelingen organiseren ontspannings-, voorlich-

tings– en educatieve activiteiten voor hun leden en vaak 

ook niet-leden om de ontmoetingsfunctie inhoud te 

geven. Tevens is het behartigen van seniorenbelangen 

een belangrijke doelstelling. Belangenbehartiging 

gebeurt vaak samen met andere afdelingen op 

gemeentelijk of regionaal niveau. Tevens participeren 

vertegenwoordigers namens KBO-Zeeland in 

provinciale adviescommissies, in het bestuur van 

POSO, in adviesorganen van Zuidwest Nederland, enz.  

KBO-afdelingen zijn zelfstandige verenigingen en hun 

besturen verantwoorden zich bij de eigen leden. De 

afdelingsbesturen ondersteunen elkaar in Kringverband. 

Binnen de organisatie van KBO-Zeeland zijn vier 

Kringen actief, te weten Kring Land van Hulst, Kring 

West Zeeuws-Vlaanderen, Kring Groot Terneuzen en 

Kring Noord – en Midden Zeeland. 

 

Door het jaar heen heeft KBO-Zeeland samen met de 

leden zijn 25-jarig jubileum gevierd. In nauw overleg 

met de afdelingsbesturen was KBO-Zeeland 

vertegenwoordigd in de Unie KBO, het landelijk 

samenwerkingsverband van de provinciale KBO 

bonden en in de ledenraad van de landelijke federatie 

KBO-PCOB. Opgemerkt dient te worden dat de 

voortgang van het project KBO-PCOB vernieuwt 

helaas minder voorspoedig is verlopen dan aanvankelijk 

werd verwacht. 

 

 

 

           
Die ontwikkeling heeft ook, zij het in mindere mate, 

zijn weerslag gehad op de concrete samenwerking door 

KBO en PCOB in onze provincie. In het jaar 2020 zal 

ongetwijfeld meer duidelijkheid ontstaan m.b.t. het 

samenwerkingsproces van KBO en PCOB in Zeeland.  

Aan het jaarverslag zijn zoals gebruikelijk enkele 

overzichten toegevoegd, waardoor het jaarverslag ook 

geschikt is als naslagdocument. Uit de overzichten 

blijkt ook hoeveel mensen actief zijn binnen de 

vereniging KBO-Zeeland t.b.v. de afdelingen en hun 

leden.  

 

Het bestuur realiseert zich terdege dat KBO-Zeeland 

zonder de inzet van deze vrijwilligers niet zou kunnen 

functioneren, temeer omdat binnen onze provinciale 

organisatie geen beroepskracht beschikbaar is.  

Daarom dankt het bestuur alle vrijwilligers voor hun 

bereidheid om met groot verantwoordelijkheidsgevoel 

hun aandeel te leveren in het belang van de KBO-leden 

en andere senioren.  

 

Veel leesplezier!  

Wim Jansen 
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              Jaarverslag van de secretaris 
 

Bestuur en organisatie  
 

KBO Zeeland is lid van de vereniging UNIE KBO. Het 

hoogste orgaan daar is de Ledenraad met twee vaste 

afgevaardigden per provinciale bond. De ledenraad 

heeft het budgetrecht en benoemt (op basis van 

deskundigheid) de leden van het Bestuur van maximaal 

vijf onafhankelijke leden. De Unie is een facilitair 

bedrijf van en voor de lokale KBO-afdelingen met als 

kerntaak: ‘landelijke belangenbehartiging’.  

Per 1 januari 2017 is de Unie KBO toegetreden tot de 

federatieve vereniging “KBO-PCOB” maar is als 

rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging zelfstandig 

blijven bestaan; de Unie KBO is lid van de federatieve 

vereniging KBO-PCOB. De federatieve vereniging kent 

een gezamenlijke ledenraadsvergadering. In deze 

vergadering hebben dezelfde afgevaardigden van KBO- 

Zeeland zitting als die zitting hebben in de Unie KBO.  

 

 
 

Bij KBO-Zeeland is de Algemene Vergadering het 

hoogste orgaan, waarin afgevaardigden van de 

afdelingen vertegenwoordigd zijn.  

Tot de taken van de algemene vergadering behoren het 

vaststellen van de begroting, de jaarrekening, het 

jaarverslag, het beleidsplan en het werkplan, de 

benoeming van de leden van het algemeen en het 

dagelijks bestuur en het vaststellen van de contributie 

van KBO-Zeeland. De Algemene Vergadering komt 

minimaal twee keer per jaar bijeen. De 32 afdelingen  

zijn de basis van de KBO-Zeeland.  

 

 
Naast de leden van de KBO-Zeeland, die ondergebracht 

zijn in afdelingen zijn er ook nog individuele leden die 

alleen geabonneerd zijn op het KBO-PCOB-magazine.  

 
Per regio vormen de afdelingen een Kring. Jaarlijks 

belegt elke kring minimaal twee vergaderingen waar 

bestuursleden van de afdelingen aan deelnemen.  

Er zijn vier kringen:  

Land van Hulst, Groot Terneuzen, West Zeeuws- 

Vlaanderen en Noord- en Midden-Zeeland. Het bestuur 

van de kringen omvat minstens een voorzitter en een 

assistent-voorzitter en (soms) een secretaris.  

Het hoofdbestuur (= algemeen bestuur) van de KBO-

Zeeland bestaat uit het dagelijks bestuur (waarvan de 

voorzitter, vicevoorzitter, secretaris en penningmeester 

in functie worden gekozen door de Algemene 

Vergadering) en de 4 kringvoorzitters.  

 
Sinds het begin van het verslagjaar nemen de 2 regio-

vertegenwoordigers van de PCOB als “gastlid” deel aan 

de vergaderingen van het Algemeen Bestuur, waardoor 

over en weer informatie kan worden uitgewisseld en de 

onderlinge samenwerking kan worden verstevigd.  

 
Vanaf begin 2012 bekleedt pastor Tom Brooijmans de 

functie van pastoraal adviseur. Het bestuur heeft voor 

bepaalde beleidsterreinen commissies ingesteld. Die 

adviseren het bestuur en verlenen diensten aan de 

Kringen en Afdelingen.  

 
Ook in dit verslagjaar waren er drie commissies: de 

commissie Identiteit en Pastoraat, de commissie 

Kaderbeleid en de commissie Ontwikkeling en 

Ontspanning. Daarnaast zijn er nog de werkgroepen 

Ledenwerving (slapend) en Public Relations en 

Communicatie.  

De adviescommissie Henriette Remijnfonds bewijst nog 

steeds haar nut als adviseur van het KBO-bestuur op het 

gebied van financiële ondersteuning van ledenwer-

vingsactiviteiten. De KBO-afdelingen raken allengs 

meer vertrouwd met de mogelijkheden op dit punt van 
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het HRF-fonds. Regelmatig worden er verzoeken tot 

verlenen van een financiële bijdrage door de afdelingen 

ingediend bij het bestuur.  

 

Veel beleidsterreinen worden behartigd samen met de 

andere ouderenorganisaties en met het POSO, een 

vereniging waarin de Zeeuwse ouderenorganisaties 

samenwerken. POSO heeft in het verslagjaar weer 

volledig als (in)formeel overlegplatform gefunctioneerd 

(inclusief de PCOB). Het lid van het dagelijks bestuur 

van KBO-Zeeland, de heer John Jansen fungeert als 

voorzitter van POSO.  

 

Voor de individuele belangenbehartiging zijn er 

ouderenadviseurs en belastinginvullers beschikbaar 

voor alle Zeeuwse ouderen. De vrijwillige 

ouderenadvisering is opgezet in de vorm van een 

netwerk aan VOA’s. De provinciaal coördinator 

ouderenadvisering (tot dusverre in de persoon van de 

heer Wim Copper, tevens penningmeester van KBO-

Zeeland) is aanspreekpunt, die via een netwerk van 

contactpersonen in de KBO-afdelingen een hulpvragend 

lid kan verwijzen naar een vrijwillig ouderenadviseur in 

de woonplaats c.q. de regio van de hulpvrager. 

Inmiddels is de heer Wilfried Staelens (tevens docent 

ouderenadvisering) de heer Copper opgevolgd als 

coördinator.  

 

De belastinginvullers helpen ouderen bij de belasting-

aangifte. Sinds medio 2015 bestaat al een “Projectteam 

Belastingservice Ouderenbonden Zeeland”.  

Dit team is aanspreekpunt/coördinatiepunt voor de 

KBO en PCOB-belastinginvullers in Zeeland.  

Zoals bekend is na een grondige evaluatie van het 

belastingservice-systeem de landelijke organisatie van 

de Belastingservice beëindigd in 2017 en is de service 

volledig gedecentraliseerd naar de afdelingen toe, 

desgewenst ondersteund door het provinciale verband. 

Het provinciaal projectteam blijft de service voor 

Zeeland bieden.  

 

De gegevens van zowel de provinciaal coördinator 

ouderenadvisering als die van de belasting-invullers  

(de zogenaamde HUBA’s ofwel hulpen bij belasting-

aangifte) op wie een beroep kan worden gedaan, treft u 

in de adressenbijlage van dit jaarverslag aan.  
 

Personeel en vrijwilligers  
 

Voor de uitvoering van het beleid en het voorbereiden 

en begeleiden van activiteiten kon de KBO-Zeeland in 

het verslagjaar weer rekenen op de inzet van veel 

vrijwilligers.  

Een woord van dank is zeker weer op zijn plaats voor 

de grote inzet van bestuur, adviseurs, commissieleden, 

externe vertegenwoordigers en de bestuurders en andere 

kaderleden aan de basis in de kringen en afdelingen. 

Om die dankbaarheid te onderstrepen kregen alle 

kaderleden met Kerstmis weer een attentie.  
 

Ondersteuning bestuur  
 

Mevrouw Riek van Zeventer uit Oostkapelle 

ondersteunt het bestuur als notulist. KBO-Zeeland had 

voor uitvoerend werk en dienstverlening aan de 

kringen, afdelingen en commissies evenals in de 

afgelopen jaren geen beleidsmedewerker in dienst; waar 

nodig zijn diensten bij derden (waaronder het 

verenigingsbureau KBO-PCOB) ingekocht. Voor de 

invulling van de workshops zal meer en meer van de 

expertise van de eigen kader- en bestuursleden en van 

deskundigen uit de provincie gebruik worden gemaakt.  
 

Beleid, besluiten, activiteiten  
 

De Algemene Vergaderingen waren op 9 april en 29 

oktober. Jaarlijks terugkerende besluiten zijn de vast-

stelling van contributie, jaarrekening, jaarverslag en 

begroting.  
 

Voorjaarsvergadering  
 

Met het werkplan 2019 (vastgesteld door het Algemeen 

Bestuur) werd door de Algemene Vergadering 

ingestemd. De Algemene Vergadering keurde een 

wijziging op de begroting 2019 goed in verband met de 

kosten voor de activiteiten samenhangend met het 25-

jarig jubileum van KBO-Zeeland. Het Algemeen 

Bestuur maakte een bedrag van € 20.000 vrij voor dit 

doel uit het overschot reserve 2018. De bestaande 

vacature voor het penningmeesterschap kon niet 

worden ingevuld door gezondheidsproblemen van de 

kandidaat-penningmeester.  
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De heer Copper bleef voorshands aan als interim-

penningmeester.  

 

De voorzitter ging in de vergadering nader in op het 

functioneren van KBO-Zeeland anno 2019 o.a. in 

relatie met de PCOB. Regionale samenwerking tussen 

KBO-Zeeland en de PCOB is van belang en levert 

meerwaarde op.  

 

 
 

Najaarsvergadering  
 

Zoals gebruikelijk in de najaarsvergadering wordt het 

bestuur gemachtigd om in het voorjaar van het 

volgende kalenderjaar (2020) het werkplan voor dat jaar 

vast te stellen en intussen nog verdere uitvoering te 

geven aan de activiteiten in het lopende werkjaar 

(werkplan 2019). Ingestemd wordt met de concept-

begroting 2020 met de aantekening, dat over een hogere 

contributiebijdrage ten gevolge van het (daadwerkelijk) 

samengaan van de KBO met de PCOB altijd eerst in 

deze algemene vergadering overlegd moet worden.  

Het lid van het Dagelijks Bestuur, belast met algemene 

zaken, de heer John Jansen wordt voor een tweede 

bestuurstermijn herkozen. Tevens is er een kandidaat–

penningmeester gevonden in de persoon van mevrouw 

Marijke Jongmans, die na een inwerkperiode in 2020 

voor benoeming kan worden voorgedragen. Er wordt 

tevens gemeld dat er in het voorjaar van 2020 een 

vacature in de functie van secretaris ontstaat.  

In deze vergadering zijn, in het kader van het jubileum-

jaar 2019, zeer interessante presentaties verzorgd, 

namelijk door: 

-mevrouw Manon Vanderkaa, directeur verenigings-

bureau KBO-PCOB, over de taken van het centrale 

bureau in Utrecht in relatie tot de provinciale bonden en 

de plaatselijke afdelingen en  

-de heer dr. David van Bodegom, specialist 

ouderengeneeskunde en werkzaam aan de Leyden 

Academy. Zijn presentatie met de titel “vitaal ouder 

worden” zorgde voor meerdere “eyeopeners” door de 

treffende vergelijking van het senior-zijn in het Rijke 

Westen met die hoedanigheid in de Derde Wereld 

.  

POSO  
 

POSO (Provinciaal Overleg Samenwerkende Ouder-

enorganisaties) is het overlegplatform van KBO en 

PCOB. Zoals bekend fungeert er nu alweer geruime tijd 

een bestuur samengesteld uit afgevaardigden van KBO-

Zeeland en de PCOB-regio’s in Zeeland. Voorzitter van 

POSO is de heer John Jansen, die tevens lid is van het 

bestuur van KBO-Zeeland. Voorts nemen aan de 

POSO-vergaderingen deskundige leden van KBO-

Zeeland deel die vanuit hun expertise de belangen van 

KBO-Zeeland in diverse externe overleggremia behar-

tigen (zorg, vervoer etc.). Hun namen zijn vermeld bij 

het kopje “vertegenwoordigers KBO-Zeeland in externe 

gremia” op de laatste bladzijde van de adressenbijlage.  

 

KBO-Zeeland viert 25-jarig jubileum  
 

Verspreid over het jaar 2019 heeft KBO-Zeeland haar 

25-jarig jubileum gevierd. Op woensdag 20 februari 

vond de start van het jubileumjaar plaats met de viering 

van de Eucharistie in de kerk van de parochie ’s 

Heerenhoek met als voorganger pastoraal adviseur Tom 

Brooijmans. Deze viering werd redelijk bezocht door de 

KBO-leden. Daarna vonden gedurende het jaar 

verspreid over de 4 Kringen de nodige feestelijke 

(kring)activiteiten plaats, waarover u in de verscheidene 

verslagen meer kunt lezen.  

Het jubileumjaar werd op 20 november afgesloten met 

een feestdag in het Mauritshof te IJzendijke opengesteld 

voor alle leden van KBO-Zeeland. Het werd een zeer 

geslaagde dag, opgeluisterd met muziek en dans.  

Het bestuur kijkt terug op een geslaagd jubileumjaar en 

dankt de jubileumcommissie voor haar grote inzet om 

alles gestroomlijnd te laten verlopen. 
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Landelijke Ontwikkelingen samengaan 

KBO met PCOB  
 

Zoals bekend zijn de Unie KBO en de PCOB al per 1 

januari 2017 samengegaan in één federatieve vereniging 

met als leden de bestaande verenigingen Unie KBO en 

de PCOB. Deze federatieve vereniging kent één 

gezamenlijk bureau en één directeur, namelijk mevrouw 

Manon Vanderkaa.  

 

Verdere informatieve gegevens over de federatieve 

vereniging treft u aan in de adressenlijst bij dit 

jaarverslag. Het kernpunt van de samenwerking is 

gelegen in de krachtenbundeling ten behoeve van de 

landelijke belangenbehartiging. Daarbij geldt als 

uitgangspunt dat de senioren volwaardig kunnen 

participeren in de samenleving, waarbij de waarden 

“omzien naar elkaar” en “de menselijke maat” centraal 

staan. De ontwikkelingen hebben in het afgelopen 

verslagjaar 2019 ook weer niet stilgestaan, waarbij 

helaas de verwachte doorbraak naar een definitieve 

organisatiestructuur van KBO-PCOB (nog) niet kon 

worden gerealiseerd. Hierna leest u over deze 

ontwikkelingen.  

 

Ontwikkelingen in 2019  
 

Het proces “KBO-PCOB vernieuwt” startte helaas in 

2019 weinig succesvol met de weigering van vier van 

de elf provinciale KBO-bonden om nog langer deel te 

nemen aan het vernieuwingsproces onder leiding van de 

externe deskundige Theo Camps zolang niet voldaan 

zou worden aan de door hen gestelde (12) uitgangs-

punten. Om die reden besloten deze vier niet deel te 

nemen aan de door voornoemde Theo Camps geïni-

tieerde (vervolg)werkconferentie op 29 januari 2019. 

Een bemiddelingspoging van de overige 7 pro-vinciale 

bonden ondersteund door de PCOB mislukte. Deze 

ontwikkelingen hadden mede tot gevolg dat de voor-

zitter van de Unie KBO, de heer Wil van der Kruijs, die 

zich aan de ingezette koers van KBO-PCOB vernieuwt 

had gecommitteerd geen draagvlak meer zag om verder 

te kunnen functioneren als voorzitter van de Unie. Hij 

trok zich met onmiddellijke ingang terug en werd opge-

volgd door mevr. Anja Laeven als interim-voorzitter.  

Kernpunt van het conflict tussen de 4 grote bonden van  

Noord-Holland, Overijssel, Gelderland en Limburg met  

de 7 overige bonden is dat in de ogen van de grote 4 de 

KBO als organisatie alleen bestaansrecht kan hebben 

als het middenniveau, lees provincieniveau tussen het 

centraal bureau KBO-PCOB en de lokale afdelingen 

overeind blijft als formeel bestuur kader en dat verder 

lokale afdelingen die niet bij een van de bestaande 

provinciale bonden willen aansluiten slechts de 

mogelijkheid hebben bij een eventueel nieuw op te 

richten bond aan te sluiten.  

De externe deskundige de heer Geert Jansen (voormalig 

Commissaris van de Koning) aangezocht door het 

bondenberaad (gezamenlijk overleg van alle provinciale 

bonden) als bemiddelaar bevestigde in feite de 

noodzaak van een formeel kader. De overige 7 bonden 

erkenden wel de noodzaak van zo’n kader maar zagen 

ook mogelijkheden in een “provinciale netwerk-

organisatie” in samenhang met de regionale structuur 

van de PCOB. Aangezien zo’n netwerkstructuur meer 

flexibiliteit bood met name voor de Noordelijke bonden 

(maatwerk) bleef de controverse bestaan.  

 

Het voortschrijdende oponthoud binnen de Unie KBO 

zorgde ervoor dat de PCOB niet langer kon wachten en 

verdere stappen zette met de oprichting van de 

zogenaamde Nieuwe Vereniging waaraan PCOB en 

KBO-bonden die dat willen zullen aanhaken.  

Om de impasse te doorbreken en een laatste poging te 

doen de eenheid binnen de Unie KBO te behouden zijn 

eind 2019 door het interim-bestuur van de Unie KBO 2 

deskundigen benaderd, de heren Hoex en Huijbers die 

vanuit hun ruime ervaring in het bieden van praktische 

oplossingen in fusiesituaties aan het werk zijn gegaan 

en in 3 sessies de neuzen weer in dezelfde richting 

poogden te krijgen. Aangezien ondanks de algemeen 

onderschreven opvatting dat -hoe dan ook de Unie 

behouden zou moeten blijven- de zaken nog niet 

helemaal geëffend zijn, vindt er nu op vrijdag 10 

januari 2020 een ultieme bemiddelingspoging plaats.  

Ten gevolge van de hierboven geschetste ontwikkelin-

gen waarvan de uitkomsten dus nog hoogst onzeker 

zijn, zal KBO-Zeeland als provinciale bond/organisatie 

zijn positie in het organisatiemodel zo spoedig en 

helder mogelijk moeten bepalen in het jaar 2020. 

Daarbij zal de koers van KBO-PCOB die directeur 

Manon Vanderkaa op vrijdag 29 november 2019 ten  

behoeve van KBO-Zeeland in Goes heeft uiteengezet 

als kompas kunnen c.q. moeten dienen.
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Bedragen x € 1,00   
 

Activa  31-12-2018 31-12-2019 

Voorraad Promotieartikelen 615 439 

Voorraad Zilveren Spelden 230 138 

Kantoorinventaris 0 300 

ING Betaalrekening 972 724 

ING Spaarrekening 35.000 30.000 

Debiteuren 9 0 

Nog te ontvangen 28 0 

Vooruitbetaalde kosten Jubileum 272 0 

 37.127 31.601 

   

Passiva 31-12-2018 31-12-2019 

Nog te betalen 57 200 

Algemene Reserve 36.706 31.207 

Crediteuren 364 194 

   

 37.127 31.601 

   

   

Kapitaalsvergelijking   

Vermogen 1-1-2019 24.864 36.706 

Mutatie vermogen 11.842 -5.499 

Vermogen 31-12-2019 36.706 31.207 

   

Nog te ontvangen/vooruitbetaald   

Rente ING-spaarrekening 28 0 

Vooruitbetaalde kosten Jubileum 272 0 

   

 300 0 

Nog te betalen/vooruit ontvangen   

Factuur Hulst voor Elkaar (raming) 57 200 

 57 200 

 
 

 

           Balans 2019 
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 Bedragen x € 1,00     

     

OMSCHRIJVING Exploitatie Exploitatie Begroting Exploitatie 

 2017 2018 2019 2019 

BATEN     

Contributies Ontvangst  87.597 88.106 90.025 89.976 

Bankrente 61 28 30 0 

Bindingsdag (bestuur) 275    

Reizen 5.141 7.993  11.287 

HRF inz. Reklamekosten 450    

Ontmoetingsdagen/Bedevaart 2.859 5.890 6.280 1.650 

Overige Baten (Donatie)    50 

Porti Nestorverzending 349 517 450 551 

Aanv. Begroting t.l.v. Algemene Reserve   20.000  

Opbrengst (bijdrage) Jubileum     2.606 

 96.732 102.534 116.785 106.120 

     

LASTEN     

Contributie Unie-KBO afdracht  56.195 56.860 58.500 58.147 

Administratiekosten 275 324 425 474 

Afschrijvingen Voorraad 175 175 175 175 

Bankkosten 194 204 215 207 

Bestuurskosten 5.440 6.530 6.250 6.228 

Bindingsdag (bestuur) 1.180    

Commissies/Ouderenadviseurs/Huba 2.051 1.292 2.750 1.479 

Jaarberichten 1.078 688 1.500 499 

Jaarvergaderingen/verslag 3.844 4.032 4.500 3.639 

Kadervorming 815 1.159 2.500 1.741 

Katern in de Nestor 667    

Kringen 869 765 975 466 

Ledenadministratie 439 599 550 343 

Ledenwerving 507  2.500  

Ontmoetingsdagen/Bedevaart 3.366 6.599 7.750 1.828 

Overige lasten 165 133 375  

Porti Nestorverzending 388 517 450 551 

PR en Communicatie/Nieuwsflitz 1.452 1.550 3.500 661 

Reizen 5.141 7.923 750 10.920 

Verzekeringen 1.047 1.040 1.200 1.043 

Website 241 303 750 91 

Jubileum 25 jaar KBO-Zeeland   20.000 23.127 

Saldo 11.203 11.842 1.170 -5.499 

 96.732 102.534 116.785 106.120 

 
 

Jaarrekening 2019 
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Bedragen x € 1,00      
 

Bestuurskosten:    Kadervorming  

Kerstattenties vrijwilligers  380  Dorpshuis Meulengat 530 

Overige bestuurskosten  243  AID Publicity 1.088 

Jubilea div. afdelingen  85  Reiskosten ed. 123 

Porti ed.  36  Totaal 1.741 

Reiskosten  3.106    

Telefoon/onkosten vergoeding  1.060    

Vergaderkosten  1.318  Verzekeringen  

Totaal  6.228  Aanv. Casco Meeus 511 

    Bedrijfs aansp. KBO 118 

Commissies/Ouderenadviseurs/Huba    Ongev. Collectief  122 

Cie kader  70  Ongevallen Meeus 62 

HUBA/VOA  706  Rechtsbijstand 230 

Identiteit  222  Totaal 1.043 

P en R  481    

Totaal  1.479  Jaarvergaderingen  

     Voorjaars AV 1.433 

Reizen    Jaarverslag/werkplan 453 

Opbrengst Oktober reizen 11.287   Najaars AV 1.535 

Kosten Oktober reizen 10.920   Reiskosten 218 

Resultaat  367  Totaal 3.639 

Bedevaart       

Opbrengst Bedevaartreis Wavre 1.650     

Kosten Bedevaartreis Wavre 1.828     

Resultaat  -178    

Jubileumkosten 25 jaar KBO-Zeeland      

Openingsviering 's-Heerenhoek 736     

Land van Hulst 1.538     

West Zeeuws-Vlaanderen 1.499     

Midden- en Noord Zeeland 1.651     

Groot Terneuzen 1.706     

AV Sluiskil (extra i.v.m. Jubileum) 1.766     

Eindfeest in Ijzendijke 10.810     

Busvervoer naar Ijzendijke 2.701     

Organisatiekosten 720     

  23.127    

Af:      

Bijdrage busvervoer 1.060     

Bijdrage leden West Zw. Vlaanderen 736     

Bijdrage leden Groot Terneuzen 810     

  2.606    

Totaal Jubileumkosten  20.521    

 

       Toelichting Jaarrekening 2019 
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Verslagen activiteiten Kringen in 2019 
 

Een van de activiteiten in het Land van Hulst: 

natuurwandelen. Foto: Jos van Eck.  

 

Kring Land van Hulst  
 

De voorjaarsvergadering van de KBO Kring Land van 

Hulst vond plaats op maandag 18 maart 2019 in 

Gemeenschapscentrum te Graauw.  

Agendapunt was o.a. de voorbereiding van de 

Algemene Ledenvergadering KBO-Zeeland op 9 april 

2019 te Sluiskil. Wim Copper gaf als vertegenwoor-

diger van het bestuur van KBO-Zeeland toelichting op 

de diverse stukken.  

 

De verschillen tussen KBO en PCOB, met name op 

financieel vlak, zijn groot en roepen veel vragen op. Op 

de komende algemene vergadering zal het bestuur van 

KBO-Zeeland hier uitgebreid op ingaan. De 

zelfstandigheid van de afdelingen wordt door allen als 

heel belangrijk gezien. 

  

De bijbetaling op de huren wordt voor diverse 

afdelingen een steeds groter financieel probleem. 

Dit hangt samen met het niet aanpassen van de 

huren aan de inflatie, de soms forse 

huurverhogingen en de doorgevoerde 

bezuinigingen. Bovendien zijn er grote verschillen 

in de huren tussen de verschillende afdelingen. De 

afspraak werd gemaakt dat medio april 2019 een 

vervolg overleg zou plaatsvinden met Hulst voor 

elkaar (HvE) inzake de brief van Kring Land van 

Hulst van 15 november 2018. Verder is 

afgesproken dat HvE in de najaarsvergadering van de 

Kring een nadere toelichting verstrekt.  

Tevens was de stand van zaken met betrekking tot de 

viering van het 25-jarig jubileum van KBO-Zeeland 

geagendeerd. De organisatie van de fietstocht vanuit 

elke afdeling naar Clinge is rondgekomen. In het 

eerstvolgende magazine werd daarover meer informatie 

verstrekt.  

Het plan is door het organisatiecomité uitgewerkt. De 

begroting is rond; KBO-Zeeland draagt maximaal € 

7,50 per deelnemer bij. Het totaalbedrag voor alle 

Kringen is maximaal € 20.000,00. De fietstocht in juni 

verliep uitstekend evenals het afsluitingsfeest.  

 

De najaarsvergadering vond op maandag 7 oktober 

2019 in gemeenschapscentrum ’t Heike plaats onder 

voorzitterschap van de voorzitter van de afdeling 

Heikant, de heer Jos van Damme.  

Wim Copper lichtte de toegezonden stukken voor de 

algemene ledenvergadering van KBO-Zeeland van 29 

oktober nader toe, o.a. ging hij uitvoerig in op de 

landelijke samenwerking met de PCOB.  

 

Edwin Rensen van HvE (manager van Hulst voor 

Elkaar met onder andere beheerszaken in zijn 

portefeuille) gaf verder een nadere toelichting op o.a. de 

huurproblematiek. HvE heeft de begroting voor 2020 

ingediend bij de gemeente. Een aanvullend bedrag voor 

de post huren is hierin opgenomen. De gemeente moet 

deze begroting nog goedkeuren. De ingestelde werk-

groep heeft een inventarisatie gemaakt.  

Conclusie was o.a. dat bij de diverse gemeenschaps-

huizen de voorwaarden voor de huren sterk uiteenlopen. 

Hulst voor Elkaar runt zelf de gemeenschapshuizen De 

Lieve en de Binnendèur.  

Er bestaat een groot verschil in de huurbedragen en 

mogelijkheden voor de afdelingen van de voormalige 

gemeente Hulst en van de voormalige gemeente 

Hontenisse. De Kring is al jaren in overleg met HvE 

hierover. In een brief van 1 juli 2019 is voor de 

afdelingen een volledige opsomming gegeven. Als 
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Kring worden we geconfronteerd met het gegeven dat 

brieven gestuurd aan de gemeente nooit beantwoord 

worden. Wij worden door de gemeente niet als overleg-

partij beschouwd. Daarmee blijven we met een onop-

losbaar probleem zitten. In het verslag van het overleg 

van 1 juli 2019 is een overzicht opgenomen van de 

noodzakelijke extra bedragen die nodig zijn. Het totaal 

gevraagde bedrag extra is € 10.000. Op dit moment (6-

1-2020) hebben we nog steeds geen reactie gehoord.  

Een van de andere punten die spelen is het gezamenlijk 

uitvoeren van activiteiten. Kritiek blijft bestaan op HvE 

over de activiteiten die zij uitvoeren en in feite hebben 

overgenomen van de plaatselijke afdelingen omdat die 

de huur niet meer konden betalen. Het gaat dan 

eigenlijk om activiteiten van de plaatselijke afdeling 

zelf. Een aantal voorbeelden wordt genoemd. Edwin 

Rensen informeert ons later hierover. Het verplicht 

lidmaatschap van de KBO om deel te kunnen nemen 

aan alle activiteiten blijft een heel heikel punt. De 

werkgroep komt zo snel mogelijk bij elkaar en infor-

meert daarna de afdelingen inzake de huren voor 2020.  

 

Tenslotte kwam ook de rol van de vrijwillige ouderen-

adviseurs van de KBO ter sprake. Er is geen samen-

werking met de burgeradviseurs van Hulst voor elkaar. 

12 van de 13 gemeenten In Zeeland werken samen op 

het gebied van de opleiding voor ouderenadviseurs. 

Hulst werkt hier niet aan mee. HvE zal deze proble-

matiek opnemen en ons later informeren  

Wim Copper wijst er nadrukkelijk op dat de vacatures 

in het bestuur van de KBO-Zeeland opgevuld moeten 

worden omdat degenen die aftredend zijn niet terug-

komen in het bestuur. De conclusie is dat het invullen 

van bestuurders-vacatures overal tot grote problemen 

leidt. Er melden zich geen nieuwe kandidaten aan.  

Wim Copper wijst nogmaals op de mogelijkheid voor 

de afdelingen een beroep te doen op het Henriette 

Remijn Fonds voor het organiseren van ledenwerf-

acties.  

 

Na afloop van de vergadering komt de werkgroep bij 

elkaar om een afspraak te maken om het overleg inzake 

huren en activiteiten met HvE vast te stellen. Deze 

werkgroep zal voor het einde van het jaar de afdelingen 

informeren over de stand van zaken.  

 

Jos van Eck, secretaris 

Kring West Zeeuws-Vlaanderen  
 

De voorjaarsvergadering vond plaats op 19 maart 2019 

in IJzendijke. Daarin zijn de voorbereidingen besproken 

op de busreis, de bedevaart en de viering van het 25-

jarig jubileum van KBO-Zeeland.  

De Kringreis op 26 juni ging dit jaar naar Neeltje Jans. 

De bus zat lekker vol en iedereen heeft genoten van het 

uitstapje en de heerlijke lunch.  

 

De bedevaart naar Aardenburg vond plaats op 12 juni 

2019. De bedevaartdienst werd gehouden in de RK-

kerk te Aardenburg. Het geheel is goed verlopen, al 

moet worden gezegd dat het tijdens de dienst minder 

druk was dan in voorgaande jaren. Het middagprogram-

ma zou eigenlijk herzien moeten worden. De deelname 

was minimaal. Voor de maaltijd hadden zich 27 KBO-

leden aangemeld. Wellicht is het handig het programma 

van enkele jaren geleden weer te hanteren, namelijk ’s 

middags de dienst in de kerk en rond 17.00 uur de 

maaltijd. 

 

 
De Tragelfeesten waren weer een groot succes!  

 

In verband met de viering van het 25-jarig jubileum van 

KBO-Zeeland organiseerde de Kring op 20 augustus 

2019 een lunch met aansluitend een lezing over 

“smokkelen” door Wilfried Staelens. De zaal was vol 

en het was een zeer geslaagde middag. 

De najaarsvergadering vond plaats op 28 oktober 2019 

in Aardenburg. Namens het bestuur van KBO-Zeeland 
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was de plaatsvervangend voorzitter, Lilianne van der 

Ha aanwezig. Zij meldde de voorgestelde bestuurs-

wisseling binnen KBO-Zeeland en de viering van het 

25-jarig jubileum van KBO-Zeeland (slotfeest in 

IJzendijke op 20 november).  

Anneke Hoedemakers informeerde de vergadering over 

de voorbereidingen van het “KBO-/Tragelfeest” op 21 

november.  

 

De BeleefPlusbeurs werd georganiseerd in de Zeeland-

hallen; de belangstelling was redelijk.  

Het “KBO-/Tragelfeest” werd minder drukbezocht, 

maar de organisatie was prima. Er werd een lekkere 

maaltijd geserveerd begeleid door goede muziek.  

 

Wilfried Staelens, voorzitter Kring  

 

Kring Groot Terneuzen  
 

Terugkijkend kunnen we 2019 om verschillende 

redenen kenschetsen als een druk, enerverend, maar ook 

boeiend jaar: extra aandacht werd gevraagd voor de 

momenten waarop het 25-jarig bestaan van KBO 

Zeeland werd gevierd. Een factor die ook extra inspan-

ning vroeg en vraagt was de decentralisatie van de 

overheidszorg naar de gemeenten. Dit heeft de KBO- 

kring gebracht tot autorisatie van de werkgroep 

collectieve belangenbehartiging binnen de gemeente 

Terneuzen. Het gaat om afdeling overstijgende zaken.  

 

De feesten  

Tussen deelname aan de eucharistieviering in  

’s-Heerenhoek op 20 februari en het massale afslui-

tingsfeest op 20 november in het Mauritshof te 

IJzendijke vonden er nog door de vier kringen 

georganiseerde feesten plaats in het kader van het  

25-jarig jubileum van KBO Zeeland.  

 

Een werkgroep van bestuursleden uit Sas van 

Gent/Westdorpe, Sluiskil en Axel zette zich in voor ons 

kringfeest op 7 juni in het Meulengat in Sluiskil. De 

voorzitter sprak serieuze woorden over collectieve 

belangenbehartiging van senioren in de gemeente 

Terneuzen en het komische duo Chris en Chris uit 

Broechem zorgde voor een hilarische middag vol 

grappen, voordrachten en muziek. 

 
Het duo Chris en Chris zorgde in vele gedaanten voor 

een groot succes.  

 
Op 14 november benadrukten KBO en Tragel alweer 

voor de derde keer het belang van een inclusieve 

samenleving door in Bachten Dieke een feest te 

organiseren voor senioren met en zonder beperking.  

 

Kringvergaderingen  

Op 13 februari was er een extra vergadering waarop 

urgente zaken aan de orde kwamen. Uit 2018 namen we 

binnen de kring spelende vervelende privacy proble-

matiek mee, die pas in juli tot een oplossing kwam.  

Op 19 maart was er een reguliere voorjaarsvergadering 

waarop de organisatie van het jubileumfeest besproken 

werd en de workshop van de commissie Kaderbeleid 

(11 april) aanbevolen werd. Met Lilianne van der Ha 

werd de agenda van de Algemene Vergadering door-

gesproken: Deelnemers moeten zich melden voor de 

lunch. Een vraagteken werd gezet bij het budget voor 

David van Bodegom. Maurice Scholter vindt dat het 

begeleiden van contactpersonen belangenbehartiging in 

de afdelingsbesturen te wensen overlaat.  

 

Er is nog geen vicevoorzitter gevonden voor de kring. 

Op 8 oktober wordt in de najaarsvergadering stil 

gestaan bij het overlijden van Frank Inghels, secretaris 

KBO-afdeling Sluiskil. I.v.m. een andere afspraak van 

Wim Jansen komt de voorbespreking van de ALV van 

29-10-2019 eerst aan de orde: Het werkplan 2020 komt 

in januari 2020 op de agenda van het AB en kan in april 

daaropvolgend worden vastgesteld. Dit om aan te 

kunnen sluiten bij de landelijke ontwikkeling. 
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Op de conceptbegroting 2020 komt budget voor de 

kringen. Bestuursleden van Sas van Gent/Westdorpe, 

Axel en Sluiskil gaan overleggen met afdeling 

Terneuzen over de bestuurscrisis.  

 

Werkgroep KBO-PCOB collectieve 

belangenbehartiging senioren in de gemeente  

Er was ook dit jaar weer overleg met een viertal 

wethouders en evenzoveel raadsfracties over senioren-

belangen. De groep heeft dit jaar contact gemaakt met 

ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen. Dit resulteerde in een 

‘zorgbijeenkomst” in het ziekenhuis Terneuzen waar 

aan 90 leden werd verteld over vernieuwingen; waar 

dotteren en stent plaatsen getoond werd; waar de 

cliëntenraad het belang aangaf van het kunnen omgaan 

met het cliëntendossier en dat men ook kleine work-

shops organiseert om dit te leren. Een ander afdeling 

overstijgend belang is het functioneren van AanZ in de 

gemeente Terneuzen. Daarom onderhoudt de werkgroep 

al ruim een half jaar contact met hen en is er nu afge-

sproken dat AanZ zowel in Terneuzen (12 februari) als 

in Axel (19 februari) een presentatie gaat geven over de 

nieuwe opzet van de welzijnsorganisatie voor een breed 

publiek.  

 

Peter van Heerbeek, voorzitter Kring 

 

Kring Noord- en Midden Zeeland  
 

Een negental afdelingen: Goes, Middelburg-Veere, 

Vlissingen, ‘s-Heerenhoek, Heinkenszand, Lewedorp, 

Ovezande, Kwadendamme en Schouwen-Duiveland 

vormen samen de kring Noord en Midden Zeeland. 

Omdat een vijftal afdelingen hiervan (‘s-Heerenhoek, 

Heinkenszand, Lewedorp, Ovezande en 

Kwadendamme) allen onder de Gemeente Borsele 

vallen, vormen deze samen de “kleine kring”. In 2019 is 

besloten om de aparte vergadering voor deze “kleine 

kring” voorlopig on-hold te zetten. Er zijn te weinig 

specifieke onderwerpen voor de “kleine kring”. Vanaf 

2020 zullen deze dus niet plaats vinden of er moet zich 

een specifieke noodzaak voor doen.  

De afdeling Goes is inmiddels omgevormd tot een 

KBO-PCOB-afdeling.  

De kring Noord- en Midden Zeeland heeft in 2019 een 

tweetal vergadering gehouden. Dit ter voorbereiding 

van de voorjaars- en najaar ledenvergaderingen van 

KBO Zeeland. In de voorjaarsvergadering stond de 

herverkiezing van de voorzitter en vicevoorzitter op de 

agenda. De oproep aan de afdelingen om tegenkandida-

ten te stellen had geen effect. Daarom zijn de heren 

Snel en Rentmeester gekozen voor een tweede termijn 

als respectievelijk voorzitter en vicevoorzitter. 

 

Het kringfeest in de Stenge. Foto: Els Steegmans.  

 

Eind 2018 is er een feestcommissie vanuit de kring 

gevormd, om de kringactiviteit in het kader van het  

25-jarig jubileum van KBO Zeeland in 2019 voor te be-

reiden. Op 26 juni 2019 heeft deze kringactiviteit plaats 

gevonden in de Stenge in Heinkenszand. Een kleine 200 

leden gaven acte de presence. Vanuit de kring worden 

verder geen specifieke activiteiten georganiseerd, mede 

omdat de afdelingen hier zelf goed in kunnen voorzien. 

De afdelingen houden elkaar wel op de hoogte van hun 

activiteiten.  

Ook (gemeentelijke) belangenbehartiging wordt niet 

vanuit de kring geleverd omdat, in tegenstelling tot de 

andere drie kringen, de kring niet in 1 maar in 10 

verschillende gemeenten actief is. Dit kan dus beter 

door de lokale afdelingen gebeuren.  

 

De kring constateert tevens dat er een aantal afdelingen 

zijn die het goed doen, maar ook afdelingen die kampen 

met bestuursproblemen. De afdeling Lewedorp kampt 

nog steeds met onderbezetting in het bestuur. Mogelijke 

samenwerking met Heinkenszand is nog niet van de 

grond gekomen. De meeste andere afdelingen hebben 

gelukkig een voltallig bestuur dat de activiteiten voor 

de KBO enthousiast regelt.  

 

Theo Snel, Voorzitter Kring 
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              Commissies en Werkgroepen 
 

Commissie Identiteit en Pastoraat  
 

De commissie vergaderde in 2019 drie keer. Eind 2018 

had de commissie het hele programma voor 2019 al 

helemaal rond.  

We hebben meegewerkt aan de openingsdienst voor het 

25-jarig bestaan van KBO Zeeland. Nog dezelfde dag 

werd ons commissielid Ria Borgs met spoed 

opgenomen in het ziekenhuis en ze is nog steeds 

herstellende. 

 

 
Een bezoek aan het Sint Ursula Instituut was de moeite 

waard! Foto: Kees Rentmeester.  

 

De dagreis op 3 mei naar O.L.V. Waver was een 

succes. Met 34 leden vierden we in de Onze-Lieve 

Vrouwekerk o.l.v. de plaatselijke pastoor de 

eucharistieviering, waarna we een bezoek brachten aan 

het Sint Ursula-instituut.  

 

De Ontmoetingsdag in Ovezande, gepland in de maand 

maart, moest worden afgelast omdat de spreker zich 

afmeldde.  

De jaarlijkse Ontmoetingsdag in Hulst moest op het 

laatste moment ook worden afgelast door 

gezondheidsproblemen bij de commissieleden. 

(Marianne Langerak had net een knieoperatie 

ondergaan en Ria Borgs is nog steeds herstellende). 

 

 

 

 
Voor resterende leden Renilda en Kees was het niet 

mogelijk om de gehele organisatie van die dag op zich 

te nemen.  

Renilda de Maeyer heeft te kennen gegeven na 2019 om 

gezondheidsredenen te stoppen met haar werkzaam-  

heden bij de commissie. We zijn haar veel dank 

verschuldigd voor het werk dat zij voor o.a. de 

commissie heeft verricht. Zij heeft wel de begroting 

voor 2020 opgesteld, daaruit blijkt dat we door willen 

gaan. We zien ons genoodzaakt versterking te zoeken, 

graag zien wij uit naar een aanvulling met een paar 

nieuwe leden. Ook kijkt Pastor Brooymans uit naar 

versterking vanuit het Pastoraat.  

De commissie Identiteit en Pastoraat dient als 

commissie binnen KBO-Zeeland te blijven bestaan.  

 

Namens de commissie. Kees Rentmeester  

 

Commissie Ontwikkeling en 

Ontspanning (O&O)  
 

De voorjaarsreis was van 7 tot en met 14 mei en had als 

bestemming Lago di Como (Italie). De reis verliep via 

Luxemburg, Duitsland, en Zwitserland.  

De bestemming was het Comomeer maar de 

verblijfplaats was Lecco. Het weer werkte helaas niet 

mee; het was nogal koud.  

 

 
De Bernina Express was een hele belevenis! 
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De stad Milaan werd bezocht een prachtige stad en 

Como, waar we met een tandradbaan naar het hoogste 

punt zijn gegaan van waaruit men een prachtig uitzicht 

had op Como. Maar het absolute hoogtepunt van deze 

reis was toch wel de rit met de Bernina Express, bekend 

van Rail Away.  

 

Dit was echt genieten van de natuur, meters sneeuw-

wallen en de mondaine plaats Sankt Moritz. Daar 

konden we een kijkje nemen in gelegenheden, waar de 

jetset hun schoenen, kleren en tassen kopen.  

10.000 euro voor een kledingstuk is daar heel normaal.  

De tweede reis in september bracht ons naar Praag. 

Praag is een prachtige stad; het was genieten van de 

mooie gebouwen en van een ouderwetse folklore 

avond. 

 

 
De bekende Karelsbrug in Praag werd uiteraard ook 

bezocht. 

 

We verbleven in een megagroot internationaal hotel. De 

Praagse burcht stond ook op het programma, waar we 

ook hoog bezoek in de persoon van de president ont-

moeten met alle toeters en bellen. Een hele belevenis!  

 

Tenslotte was er in september nog de dagreis naar de 

Kempen. Deze reis was ook geschikt voor leden die 

slecht ter been zijn. Dit is een aanrader voor 2020, 

zodat ieder KBO lid kan meegenieten. De route door de  

Kempen heen met de bus was schitterend en onze 

gids bleek een goede verhalenverteller. De City-trip 

naar Maastricht is jammer genoeg niet doorgegaan, 

vanwege te weinig belangstelling.  

Namens de Commisie: Betsie van de Vijver.  

Commissie Kaderbeleid  
 

Ook in 2019 heeft de commissie haar opdracht om 

kaderleden te vormen, te scholen en klaar te maken 

voor de toekomst, maar ten dele uit kunnen voeren.  

 

We hebben op 11 april 2019 in het Meulengat in 

Sluiskil een minicursus georganiseerd rond het thema 

ledenwerving en publiciteit. Deze cursus werd gegeven 

door Tije Brandsma. De deelname van afdelingen was 

niet overweldigend en ook onderwerpen voor het najaar 

waren moeilijk te vinden. In overleg met het bestuur 

van KBO Zeeland hebben we besloten om samen met 

het bestuur te kijken hoe we in de toekomst verder 

moeten gaan.  

 

In december 2019 is besloten dat we in het voorjaar 

zullen proberen een nieuwe workshop te houden met 

een thema dat ook door de landelijke organisatie KBO 

PCOB wordt ondersteund. Wij vinden het nog steeds 

jammer dat de afdelingen met de workshop weinig 

gedaan hebben.  

 

Zoals waarschijnlijk bekend is, zoekt onze commissie 

nog naar aanvulling. Een oproep in de Algemene 

Vergadering in het najaar heeft geen kandidaten 

opgeleverd, maar we blijven hopen.  

 

Namens de Commissie Kaderbeleid: Gerard Jansen. 

 

 
Minicursus ledenwerving en publiciteit. 

Foto: Jan van den Boom. 
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Publiciteit KBO-Zeeland 
 

Werkgroep PR en Communicatie  
 

Volgens het PR- en Communicatieplan van KBO 

Zeeland adviseert de werkgroep het Dagelijks Bestuur 

over communicatietaken. In lijn hiermee verzorgt de 

werkgroep de redactie van de digitale nieuwsbrief de 

“Zeeuwse NieuwsFlitZ”. Deze wordt uitgebracht onder 

auspiciën van het Bestuur van KBO Zeeland.  

 

Het afgelopen jaar heeft de redactie 22 x een Nieuws-

FlitZ gemaakt welke verzonden is naar alle beschikbare 

mailadressen, totaal 3808 stuks van de 6348 leden. 

Daarnaast is een Special gemaakt i.v.m. de Provinciale 

Verkiezingen.  

 

De redactie heeft in afgelopen jaar 167 pagina’s 

verzameld, geredigeerd, of geschreven om u van het 

nodige afdelingsnieuws, KBO-nieuws en tips te voor-

zien. Een groot deel daarvan is als kopij aangeleverd 

door de afdelingen, waarvoor veel dank.  

In de praktijk betekent een en ander even zoveel 

redactievergaderingen, het verzamelen van nieuws, het 

houden van interviews, teksten redigeren, foto’s regelen 

en de hele opmaak verzorgen. En last but not least: het 

verzenden van de NieuwsFlitZ.  

 

De redactie signaleert een groeiende belangstelling van 

de afdelingen om hun nieuws via deze weg, eventueel 

naast hun eigen nieuwsbrief, aan alle KBO-leden 

kenbaar te maken. De redactie betreurt het overigens 

dat via de mail niet alle leden te bereiken zijn.  

Hierbij nogmaals een beroep op alle afdelingen om te 

proberen de e-mailadressen van hun leden te comple-

teren.  

Elk lid heeft, naast het verenigingsblad van de KBO-

PCOB, recht op de digitale NieuwsFlitZ, mits e-mail-

adres bekend is.  

 

Verder verzorgde de Commissie PR & Communicatie 

diverse persberichten en het verkorte Jaarbericht van 

KBO-Zeeland. In 2020 krijgt het KBO Jaarverslag een 

‘face-lift’ qua vormgeving en leesbaarheid. Het 

resultaat heeft u nu in handen. 

 
 

 
 

Daar waar nodig adviseert de werkgroep ook andere 

commissies en werkgroepen.  

De vicevoorzitter van KBO-Zeeland mevrouw Lilianne 

van der Ha zorgt voor de onmisbare schakel tussen 

Bestuur en deze werkgroep. Zij is lid van de werkgroep.  

 

Namens de werkgroep PR en Communicatie:  

Jan van den Boom. 

 

‘Social Media’  
 

De digitale wereld en dus de ‘social media’ worden, 

voor wat betreft de communicatie, steeds belangrijker 

voor de senioren.  

Voorbeelden hiervan zijn naast de Websites o.a. e-mail, 

Whatsapp, Facebook en Twitter.  

Daarnaast zijn YouTube voor video, Instagram voor 

foto’s en Spotify voor muziek veel gebruikte platforms 

op internet.  

Hoewel het vertrouwen in Social Media is afgenomen 

blijft het een boeiende wereld. Zo raadpleegt 43% van 

de senioren dagelijks zijn Facebookaccount.  

Dat betekent dat van de 6500 KBO-leden in Zeeland er 

2795 leden hun account inzien en kunnen zien wat de 

Facebook leden die zij volgen op hun Facebook- pagina 

communiceren. 
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KBO-Zeeland is naast de website en Twitter ook actief 

op Facebook. Op de volgende link kunt u ons vinden. 

https://www.facebook.com/kbo.zeeland.3  

 

Als u toch periodiek uw Facebook raadpleegt kijk dan 

eens op die van KBO Zeeland en volg en/of like ons! 

Ook het delen naar uw Facebook-vrienden wordt op 

prijs gesteld.  

 
Website KBO Zeeland  
 

Vorig jaar stelden wij in het jaarverslag dat de huidige 

website voor zowel KBO Zeeland als voor zijn 

afdelingen goed bruikbaar is. Wel hebben wij getracht 

om in 2019 de website iets aan te passen aan de huidige 

ontwikkeling binnen onze vereniging, maar dat is 

gerealiseerd met de beschikbare programmering.  

De website geeft nu de links naar de speerpunten van 

KBO-PCOB. Hierdoor is het duidelijker waar wij 

landelijk en provinciaal voor staan.  

 

Dit jaar kregen we herhaaldelijk de vraag om de 

website te vernieuwen. Het vernieuwen van de website 

is best een hele exercitie. We willen herkenbaar blijven 

als KBO, zowel landelijk als ook in onze provincie en 

lokaal op afdelingsniveau. Daaraan voldoet onze 

huidige website nog steeds. Ook is de website nog 

steeds goed te onderhouden, zij het soms met onder-

steuning van de provinciale webmaster, maar die is 

steeds beschikbaar voor ondersteuning.  

 

De website is de digitale voordeur van onze vereniging. 

Hij wordt dan ook vaak bezocht door zowel leden als 

ook door de niet-leden, die in hun omgeving een 

ouderenvereniging zoeken. Zij vinden op het 

bezoekersdeel die informatie die hen de weg wijst naar 

onze provinciale organisatie en de afdelingen.  

 

De statistiek ‘bezoeken website 2019’ geeft aan dat er 

5400 bezoekers 8400 keer hebben ingelogd en dat deze 

bijna 3 minuten per keer op de website zijn gebleven. 

Dit zijn natuurlijk gemiddelde cijfers.  

 

Natuurlijk is het zaak om de website actueel te 

houden waardoor de bezoekers de juiste informatie 

lezen op de website. Het is erg frustrerend om 

gegevens aan te treffen op de website die sterk 

verouderd zijn. Ook is het van zeer groot belang 

dat op de website die informatie staat waardoor de 

KBO een keuze wordt voor de bezoeker die 

ontspanning zoekt in zijn of haar directe omgeving. Dit 

kan door de activiteiten, die binnen de KBO worden 

aangeboden, zo kleurrijk mogelijk te omschrijven. 

Natuurlijk geldt dit zowel voor de provinciale website 

alsook voor de websites van de afdelingen.  

 

De inhoud van de website wordt grotendeels bepaald 

door het beleid dat op het betreffende niveau wordt 

gevoerd en is dus de verantwoording van de besturen 

van de provincie en afdelingen.  

 

Onze boodschap aan u, besturen, voor 2020 luidt dus:  

 

Wij roepen alle besturen op om aan hun website 

de aandacht te geven die deze verdient.  

Heel eenvoudig door op elke agenda één punt te 

zetten waar de website bestuurlijk wordt 

besproken!  
 

Webmaster: Arend E. de Haas 

webmaster@kbozeeland.nl  

Coördinator: Piet Boonman  

plboonman@zeelandnet.nl 

  

Twitter  
 

Op Twitter is de KBO-PCOB heel actief met het 

plaatsen van opinie- tweets om zo de politiek en 

overheden te beïnvloeden. En dat werkt, vaak wordt de 

inhoud van de tweets gedeeld en zo wordt de publieke 

opinie steeds voorzien van de mening van de senioren 

in Nederland.  

 

Ook KBO-Zeeland heeft een Twitteraccount. Aan de 

Twittergebruikers het verzoek om zowel de accounts 

van de KBO-PCOB als ook van KBO-Zeeland te 

volgen en te re-tweeten.  

 

Webmaster: Arend E. de Haas 

webmaster@kbozeeland.nl  

Coördinator: Piet Boonman  

plboonman@zeelandnet.nl 

mailto:plboonman@zeelandnet.nl
mailto:plboonman@zeelandnet.nl
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Ledenadministratie  
 

De ledenadministratie wordt bij KBO-Zeeland zeker 

goed gebruikt om de gegevens van de leden van de 

afdelingen goed te verwerken, om activiteiten op een 

gemakkelijke wijze en administratief juist te 

ondersteunen; tevens worden de werkgroepen bij vele 

afdelingen ook in de ledenadministratie vastgelegd.  

Dit alles is zeker de basis voor een efficiënte inning van 

de contributies en eventuele eigen bijdragen bij de 

activiteiten.  

 

Kortom de ledenadministratie is van grote waarde voor 

de afdelingen en hierdoor uiteraard ook voor KBO-

Zeeland. Ook zijn de ledenaantallen per afdeling en per 

kring in kaart gebracht.  

 

Als het echter gaat om het beleid voor de komende 

jaren dan wordt de ledenadministratie met haar 

gegevens daar nog weinig voor ingezet.  

 

Vragen zoals: “hoe ziet ons ledenbestand eruit over tien 

jaar” zouden deels kunnen worden beantwoord met 

behulp van de statistieken uit de ledenadministratie. 

Ook de vraag: Wordt mijn afdeling, kring of KBO-

Zeeland qua aantal leden nu groter of kleiner? Moet ik 

actie ondernemen om meer leden te werven?  

 

Zo blijkt uit de cijfers dat het ledenaantal van KBO-

Zeeland van 7101 leden in 2010 eind 2019 naar 6468 

leden was gezakt, 9% minder dus!  

Dat b.v. de afdelingen Axel, Heinkenszand, Ovezande, 

Terhole en Aardenburg/Eede/Sluis licht gegroeid zijn.  

Dat de meeste leden in afd. Schouwen-Duiveland erbij 

zijn gekomen.  

Dat een aantal andere afdelingen toch qua ledenaantal 

achteruitlopen.  

Enz.  

 

Kortom: u kunt a.d.h.v. deze cijfers veel conclusies 

trekken, nodig voor het beleid van uw afdeling.  

Gebruik dus deze cijfers en andere gegevens!  

 

U kunt ze op te vragen bij Wim Copper,  

e-mail wiljaco@hetnet.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:wiljaco@hetnet.nl
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     Bijlage adressen 
 

Secretariaat van de afdelingen van KBO Zeeland    
          

Aardenburg-Eede-

Sluis 

Ton Jongmans 

Schoolstraat 10,  

4529 GM Eede,  

06-33024879 seckboaes@gmail.com 

Axel 

Maurice Scholter 

GH Breitnerstraat 3 

4571 MS Axel 

06-26749113 mejmscholter@gmail.com 

Boschkapelle 

Piet Remorie 

Meulenpad 2 

4581 EA Vogelwaarde (vz/secr) 

0114-671465 

 rosapiet@zeelandnet.nl 

Clinge 

Hubert Suy 

s-Gravenstraat 200 L 

4567 AN Clinge 

0114-312645 h.suy@xs4all.nl 

Goes 

Riet Hopmans 

Weidezicht 18 

4462 VK Goes 

0113-211017 rhopmans@zeelandnet.nl 

Graauw 

1. Nicolette van Puijvelde 

Rozenstraat 2a 

4569 AV Graauw 

2. Magda de Deckere 

Havenstraat 1 

4569 TK Graauw 

  0114-374094 

   

 

  0114-850604 

   

shakra47@msn.com 

 

 

mdeckere@zeelandnet.nl 

Heikant 

Jos van Damme 

Vlasstraat 10A 

4566 BD Heikant 

0114-319156 jos-regien@hotmail.nl 

Heinkenszand 

Ad Courtin 

Laan van Barbestein 16 

4451 AH Heinkenszand 

06-51661926 acourtin@zeelandnet.nl 

Hengstdijk 

Aciel Cammaart 

Zuiddijk 29 

4585 PP Hengstdijk 

0114-682389 a.cammaart@kpnplanet.nl 

Hoofdplaat 

Marie-Louise Steyaert-Cocquijt 

Kersenlaan 21 

4513 AK Hoofdplaat 

06-28304294 steyco@zeelandnet.nl 

Hulst 

Wilma van Riel-Schellekens 

Broodmarkt 2B 

4561 CC Hulst 

0114-311230/ 

06-12783521 
kbo.pcobhulst@gmail.com 

IJzendijke 

Anneke Hoedemakers 

Vrijedijk 3 

4515 SM IJzendijke 

0117-301924 
a.hoedemakers@gmail.com 

  

mailto:rhopmans@zeelandnet.nl
mailto:shakra47@msn.com
mailto:a.cammaart@kpnplanet.nl
mailto:a.hoedemakers@gmail.com
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Kloosterzande e.o. 

Els Sponselee 

Margrietstraat 28 

4587 BK Kloosterzande 

06-30152514 Sponsbo@zeelandnet.nl 

Koewacht 

Carlos Buijs 

Schuttershofweg 7 

4576 AP Koewacht 

0114-361502 C.Buijs18@kpnplanet.nl 

Kwadendamme 

Wilmy  Manders 

Uithofstraat 13 

4434 AS Kwadendamme 

0113-850914 wjlmanders@zeelandnet.nl 

Lamswaarde 

Harrie Manders 

Pastoor Knipscheerstraat 13 

4586 AS Lamswaarde 

0114-691337 mandersdebresser@telfort.nl 

Lewedorp 

Jannie van 't Westeinde-den Boer 

Scheldestraat 14 

4456 AS Lewedorp 

0113-613096 m.westeinde1@kpnplanet.nl 

Middelburg-Veere 

Ank Lariviere 

Kon. Wilhelminastraat 7 

4332 VM Middelburg 

0118-633268 ank.kbo-mv@zeelandnet.nl 

Nieuw-Namen 

Mevr. I. de Bock 

Veerstraat 36 

4568 PH Nieuw Namen 

0114-345273 ludwinadebock@hotmail.com 

Oostburg 

Rudie Verwey 

Jhr. Mr. Casembrootstraat 23 

4503 AM Groede 

0117-371314 rverweij@zeelandnet.nl 

Ovezande 

Irma Duvalois 

Bloemenstraat 28 

4441 AK Ovezande 

0113-655699 

06-47775219 

 KBO-

Ovezande@zeelandnet.nl 

Philippine 

Ben Vlegels 

Lamsoor 4 

4553 CK Philippine 

0115-491035 f2hben.vlegels@hetnet.nl 

Sas van Gent  

Antoine de Coninck 

Beukenstraat 14 

4551 ED Sas van Gent 

 

0115-453650 
a.de.coninck@kpnplanet.nl 

Schouwen-Duiveland 

Els Steegmans 

Kreeftstraat 23 

4301 ZE Zierikzee 

0111-413931 fam.steegmans@kpnmail.nl 

s-Heerenhoek 

Kees Rentmeester 

Van Steestraat 20 

4453 AR ‘s Heerenhoek 

 

0113-351687 
secretaris@kbosheerenhoek.nl 

Sint Jansteen 

Cees Peersman 

Pastoor Mertensstraat 29 

4564 AK Sint Jansteen 

0114-314546 
 

kbostjansteen@zeelandnet.nl 

Sluiskil 

Ans Hage 

Kanaalzicht 45 

4541CJ Sluiskil 

0115-471419/ 

06-36051790 
anshage@zeelandnet.nl  

mailto:C.Buijs18@kpnplanet.nl
mailto:f2hben.vlegels@hetnet.nl
mailto:kbostjansteen@zeelandnet.nl
mailto:anshage@zeelandnet.nl
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Stoppeldijk 

Piet Kindt 

Elzenstraat 30 

4581 AW Vogelwaarde 

0114-671871 pakindt@zeelandnet.nl 

Terhole 

Ferrie Hillaert 

Bolstrastraat 3 

4561 MP Hulst 

0114-316997 fhillaert@zeelandnet.nl 

Terneuzen 

Anna Egberts-Herrewijnen 

Molenstraat 2 

4543 CM Zaamslag 

0115-432062 
anegberts@hotmail.com  

Vlissingen 

Rian van Hoeckel 

Vredehoflaan 720 

4382 CK Vlissingen 

0118-853197 rhoeck22@zeelandnet.nl 

Zuiddorpe 

Hans Haselager 

Kerklaan 77 

4576 AW Koewacht 

0114-316839 haselager@zeelandnet.nl 

 

Bestuur KBO-Zeeland 
 

Voorzitter 

Wim Jansen 

Isabellagang 3 

4331 GA Middelburg 

06-51273650 jansenwfm@gmail.com 

Vicevoorzitter 

Lilianne van der Ha-van Vlierberghe 

Axelsestraat 4 

4566 CS Heikant 

0114-361721 lvdrha@hotmail.com 

Secretaris 

Ron Nuytinck 

Veerweg 34A 

4471 NC Wolphaartsdijk 

0113-231781 r.nuytinck@planet.nl 

Penningmeester 

Wim Copper 

Mozartlaan 6 

4462 JS Goes 

 

Kandidaat-penningmeester (voordracht 

tot benoeming in AV 7 april 2020):  

 

Marijke Jongmans 

Schoolstraat 10 

4529 GM Eede 

0113-215915 

 

 

 

 

 

 

06-33024879 

 

wiljaco@hetnet.nl 

 

 

 

 

 

 

aj.jongmans@hotmail.com 

 

Bestuurslid 

John Jansen 

Mastgat 12 

4417 CL Hansweert 

06-27510120 
jcjansen@zeelandnet.nl 

 

Pastoraal adviseur 

Tom Brooijmans 

Burgemeester Lewestraat 13 

4456 AG Lewedorp 

0113-612336 tbrooymans@zeelandnet.nl 

mailto:pakindt@zeelandnet.nl
mailto:wiljaco@hetnet.nl
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Kringvoorzitter  

Groot Terneuzen 

Peter van Heerbeek 

Stroodorpe 19 

4541 CC Sluiskil 

0115-471612 beerebeek@zeelandnet.nl 

Kringvoorzitter  

Land van Hulst 

Annie de Maeyer-de Deckere 

Cuwaertstraat 3 4568 BJ 

 Nieuw-Namen 

0114-345281 
anniehenri@zeelandnet.nl 

 

Kringvoorzitter West 

Zeeuws-Vlaanderen

  

Wilfried Staelens 

Schoolstraat 12 

4529 GM Eede 

0117-491786 wstaelens@gmail.com 

Kringvoorzitter 

Noord&Midden-

Zeeland 

Theo Snel 

Claushof 17 

4461 SL Goes 

0113-223039/ 

06-21226494 
tabsnel@zeelandnet.nl 

Ass.Kringvz Groot 

Terneuzen 

Plaatsvervangend lid 

Vac.   

Ass.Kringvz. Land van 

Hulst 

Plaatsvervangend lid 

Hubert Suy 

s-Gravenstraat 200L 

4567AN Clinge 

0114-312645 h.suy@xs4all.nl1 

Ass.Kringvz. West 

Zeeuws-Vlaanderen 

Plaatsvervangend lid 

Anneke Hoedemakers 

Vrijedijk 3 

4515 SM IJzendijke 

0117-301924 a.hoedemakers@gmail.com 

Ass. Kringvz. N&M-

Zeeland 

Plaatsvervangend lid 

Kees Rentmeester 

Van Steestraat 20 

4453 AR ‘s-Heerenhoek 

0113-351687/ 

06-10170143 
rentmeester-fr@kpnplanet.nl 

Secretaris Kring Land 

van Hulst 

Plaatsvendrvange lid 

Jos van Eck 

Oude Galgenstraat 25                

4564 BD St.Jansteen 

0114-314039 jos@van-eck.com 

Gast-bestuurslid te-

vens PCOB-regio-

vertegenwoordiger 

Lies Elshout 

Goudsbloemstraat 4 

4451 LN Heinkenszand 

0113-564664/ 

06-52105442 
lies.elshout@gmail.com 

Gast-bestuurslid te- 

vens PCOB-regio- 

vertegenwoordiger  

Krijnie Hoek 

Kervel 8 

4451 TN Heinkenszand 

0113-854263 

06-23621286 

krijniehoek@gmail.com 

 

 

Commissie Identiteit en Pastoraat 
 

 
 

Pastoraal adviseur Tom Brooijmans 

Burgemeester Lewestraat 13 

4456 AG Lewedorp 
0113-612336 tbrooymans@zeelandnet.nl 

 Kees Rentmeester 

Van. Steestraat 20 

4453 AR ‘s Heerenhoek 

0113-351687 

06-10170143 
rentmeester-fr@kpnplanet.nl 

mailto:anniehenri@zeelandnet.nl
mailto:lies.elshout@gmail.com
mailto:krijniehoek@gmail.com
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 Ria Borgs 

Bermweg 85 

4388 GA Oost-Souburg 

0118-413292 meborgs@gmail.com 

 Marianne Langerak 

Peter van Anrooijlaan 236 

4536 CK Terneuzen 

06-42463537 langerakm@zeelandnet.nl 

 Vacature   
 

Commissie Ontwikkeling en Ontspanning 
 

voorzitter George de Vijlder 

Dreef 40 

4586 AP Lamswaarde  

0114-690415 gdevijlder@zeelandnet.nl 

 Magda de Deckere 

Havenstraat 1 

4569 TK Graauw 

0114-850604 mdeckere@zeelandnet.nl 

secretaris Betsie van de Vijver-Wijnacker 

Zelzaetseweg 2  

4574 NV Zuiddorpe  

0115-608454 bvandevijver@zeelandnet.nl 

 Lilianne van der Ha-van Vlierberghe 

Axelsestraat 4 

4566 CS Heikant 

0114-361721 lvdrha@hotmail.com 

 

Commissie Kaderbeleid 
 

voorzitter Gerard Janssen 

W. Barentszlaan 8 

4562 AG Hulst 

0114-720350 janssen.kooning@zeelandnet.nl 

 Henk van Koolwijk 

Liduinapark 108, toren G 

4561 JW Hulst 

0114-319323 tivoligard@zeelandnet.nl 

 Marianne Langerak 

Peter van Anrooijlaan 236 

4536 CK Terneuzen 

06-42463537 langerakm@zeelandnet.nl 

 Riek van Zeventer-Beerendonk 

Veldzigt 88 

4356 NL Oostkapelle 

06-16891756 

 
r.vanzeventer@zeelandnet.nl 

 Fred Kalwij 

Hoefbladstraat 2 

4451 TL Heinkenszand 

06-45630213 frederikkalwij@gmail.com 

 

Werkgroep Ledenwerving 
 

 John Jansen (vz) 

Mastgat 12 

4417 CL Hansweert 

06-27510120 
jcjansen@zeelandnet.nl 
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Werkgroep PR & Communicatie + NieuwsFlitZ 
 

 Lilianne van der Ha-van Vlierberghe 

(linking-pin vanuit bestuur KBO) 

Axelsestraat 4 

4566 CS Heikant 

0114-361721 lvdrha@hotmail.com 

 Jan van den Boom 

Zomerweg 46 

4481 CB Kloetinge 

0113-228014 boomelich@zeelandnet.nl 

 Maria van Waterschoot-de Bock 

Liduinapark 60 

4561 JW Hulst 

0114-370220 
mvanwaterschoot@zee-

landnet.nl 

 

Vertegenwoordiging vanuit KBO-Zeeland in POSO 
 

Bestuurslid POSO 

voorzitter 

John Jansen 

Mastgat 12 

4417 CL Hansweert 

06-27510120 jcjansen@zeelandnet.nl 

 

Leden van KBO- en PCOB-afdelingen in Zeeland die een hulpvraag hebben, kunnen zich wenden tot de secretaris 

van het afdelingsbestuur of de provinciaal coördinator ouderenadvisering: 

 

VOA = Vrijwillige Ouderenadvisering 

Dhr.Wilfried Staelens  

Schoolstraat 12, 4529 GM Eede 

Tel. 0117-491786 

E-mail: wstaelens@gmail.com 

 

DOA = Docent Ouderenadvisering 

DOA’s ten behoeve van o.a. leden KBO-Zeeland: 

Wilfried Staelens 

Schoolstraat 12, 4529 GM Eede 

Tel. 0117-491786 

E-mail: wstaelens@gmail.com. 

 

Anneke Bouman-Borgman 

Oude Vlissingseweg 71 

4336 AB Middelburg 

Tel 06-17405303 

E-mail: egrbouman@zeelandnet.nl 

 

 Marianne Langerak 

Peter van Anrooijlaan 236 

4536 CK Terneuzen 

06-42463537 langerakm@zeelandnet.nl 

 Vacature   

mailto:egrbouman@zeelandnet.nl
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HUBA = Overzicht hulpen bij Belastingaangifte (HUBA) 

Lid PBOZ = Lid Projectteam Belastingservice Ouderenbonden Zeeland 

HUBA Mevr. R.H.E. van den Abeele 

Peurssenstraat 66 

4527bN Aardenburg 

 

06-15558299 

 

rhevandenabeele@outlook.com 

HUBA 

 

R.P.M. van Acker 

Kanaalkade 90 

4571 CL Axel 

 

06-22566288 

 

rvanacker@zeelandnet.nl 

HUBA 

 

Lid PBOZ 

Walther van Acker 

Traverse 12 

4561 GE Hulst   

 

0114-315550 

 

wacker@zeelandnet.nl 

HUBA A, van den Akker 

Lepelaarstraat 27 

4302 VC Zierikzee 

 

0111-407692 

 

akke52@zeelandnet.nl 

HUBA 

 

Lid PBOZ 

G.A.M. Arens 

Past. Boumanstraat 24 

4583 SH Terhole  

 

0114-311014 

 

garens@zeelandnet.nl 

HUBA Heleen Berman 

Van Hogendorplaan 24 

4463 VR Goes 

 

06-40957865 

 

hpberman@zeelandnet.nl 

HUBA Gerard Bins 

John Denverlaan 38 

4462 LV Goes 

 

0113-257462 

 

denver38@zeelandnet.nl 

HUBA Emile Boonman 

Vreelandstraat 3 

4434 AK Kwadendamme 

 

0113-649445 

 

Boon43@zeelandnet.nl 

HUBA Piet Boonman 

Oud Ovezandseweg 24 

4441 SH Ovezande 

 

0113-655498 

 

plboonman@zeelandnet.nl 

HUBA Mevr. N. Broekhoven 

Berkenstraat 36 

4462 VX Goes 

 

06-30423197 

 

henknelb@zeelandnet.nl 

HUBA Mevr. C.A. Bruijnooge-Hensen 

Volierstraat 7 

4511 GE Breskens 

 

0117-383095 

 

t.bruijnooge@hetnet.nl 

HUBA Mevr. J.M. Brusket 

Kamperfoeliestraat 32 

4461 NL Goes 

 

0113-227920 

 

jmbrusket@zeelandnet.nl 

HUBA Mevr. Buijsse-Uitdewilligen 

Diekensteenweg 3-111 

4551 AL Oosteburg 

 

0117-452984 

 

mlbuisse@hotmail.com 

HUBA Wim Copper 

Mozartlaan 6 

4462 JS Goes 

 

0113-215915 

wiljaco@hetnet.nl 
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HUBA Paul de Deckere 

Kauterstraat 20 

4568 AN Nieuw-Namen 

 

0114-345360 

 

p.de.deckere@kpnplanet.nl 

HUBA Jos van Eck 

Oude Galgenstraat 25                

4564 BD St.Jansteen 

 

0114-314039 

 

jos@van-eck.com 

HUBA J.A.H. de Groot 

Schuitvaartgracht 11 

4382 GG Vlissingen 

 

0118-414061 

 

josgrotius@gmail.com 

HUBA François Hoefnagels 

Oude Zoutdijk 6 

4561 HP Hulst 

 

0114-313868 

     

francoishoefnagels@online.nl 

HUBA 

 

Lid PBOZ 

H.G. van der Hoeven 

Wilgenstraat 98 

4388 LJ Oost-Souburg  

 

0118-470862 

 

hgvdhoeven@hetnet.nl 

HUBA Dhr K. Hoogstrate 

Fluitekruidstraat 11 

4451 TJ Heinkenszand 

 

0113-850489 

 

hoogst@zeelandnet.nl 

HUBA A.de Jong 

Rosenburglaan 333 

4386 GZ Vlissingen 

 

0118-463058 

 

ad.dejong@hotmail.nl 

HUBA Mevr. S.M Jung 

Hendrick Vroomlaan 164383 TM 

Vlissingen 

 

06-40125188 

 

fiekeb@zeelandnet.nl 

HUBA Willy Kamoen 

Sparksstraat 26a 

4539 PD Spui 

0115-561526  

 

06-51563694 

 

voorzitterkbo@zeelandnet.nl 

HUBA Mevr. M.C. Karreman 

Middenhofsingel 11 

4388 AN Oost-Souburg 

 

0118-463415 

 

rietkar@zeelandnet.nl 

HUBA H.J.A. van Kessel 

Gerbrandystraat 94 

4384 NK Vlissingen 

 

0118-479743 

 

huubkessel@zeelandnet.nl 

HUBA Jo Lambert 

Bossestraat 33a 

4581 BA Vogelwaarde 

 

0114-671661 

 

vandunoek@zeelandnet.nl 

HUBA M. Lankester 

Rossinipad 39 

4462 JT Goes 

 

06-51507355 

 

martin@lankester.eu 

HUBA 

 

PCOB 

J.A. Meijndert 

Nagtglasstraat 19 

4331 WK Middelburg 

 

0118-501939 

 

jaapm40@gmail.com 

HUBA Rinus Menheere 

Laan van Barbestein 4 

4451 AH Heinkenszand  

 

0113-561826 

 

mmenheere@zeelandnet.nl 

mailto:jaapm40@gmail.com
mailto:mmenheere@zeelandnet.nl
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HUBA P.J.J. de Miliano 

Rijksweg 23 

4503 GJ Groede 

 

0117-381624 

 

pjjdemiliano@zeelandnet.nl 

HUBA A. Mol 

Campensedijk 62 

4581 PW Vogelwaarde 

 

0114-681029 

 

adri.mol@planet.nl 

HUBA H.G.H. Peters 

Churchillaan 1066 

4532 JJ Terneuzen 

 

0115-481541 

 

pete3251@planet.nl 

HUBA Mevr. M. van der Plasse 

Westerscheldestraat 135 

4335 NE Middelburg 

 

06-2309740 

 

m.v.d.plasse@kpnmail.nl 

HUBA K. Pluimers 

President Wilsonlaan32 

4334 GC Middelburg 

 

06-13271636 

 

k.pluimers@gmail.com 

HUBA P.J.M. Remorie 

Meulenpad 2 

4581 EA Vogelwaarde 

 

0114-671465 

 

rosapiet@zeelandnet.nl 

HUBA H.H. van Renselaar 

Beukenstraat 8 

4581 BT Vogelwaarde 

 

0114-671669 

 

hhvanr@zeelandnet.nl 

 

HUBA 

A.J. van Rijn 

Frisostraat 15 

4423 AJ Schore  

 

0113-343520 

 

tvrijn@zeelandnet.nl 

 

HUBA 

Wilfried Staelens 

Schoolstraat 12 

4529 GM Eede 

 

0117-491786 

 

wstaelens@gmail.com 

HUBA Mevr. E (Els) Steegmans-Verhaert 

Kreeftstraat 23 

4301 ZE Zierikzee 

 

0111-413931 

    

fam.steegmans@kpnmail.nl 

HUBA Stoffel bij de Vaate 

Bernhardstraat 47 

4328 BR Burgh-Haamstede 

 

0111-653045 

    

s.de.vaate@hetnet.nl 

HUBA  

 

Lid PCOB 

K. Verhage 

Keiweg 21 

4371 MX Koudekerke 

 

0118-552727 

       

klverhage@zeelandnet.nl 

HUBA Peter Vrancken 

Wibautlaan 23 

4386 EC Vlissingen 

 

0118-479787 

 

p.h.vrancken@gmail.com 

HUBA 

 

Lid PBOZ 

L. van Zon  

Simon Carmiggeltlaan 4 

4481 DC Kloetinge 

 

0113-270144 

 

Leen.zon@planet.nl 

 

 

 

mailto:rosapiet@zeelandnet.nl
mailto:hhvanr@zeelandnet.nl
mailto:wstaelens@gmail.com
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Tabletcoaches beschikbaar voor instructie tablet/smartphone 
 

 Wilfried Staelens (Zeeuws Vlaanderen) 

Schoolstraat 12 

4529 GM Eede 

 

117-491786 

 

wstaelens@gmail.com 

 Walter Adrianow (Midden Zeeland) 

Hallsteinhof 6  

4463 GN Goes 

 

0113-212218 

 

waadrianow@zeelandnet.nl 

 

Helpdesk 
 

 

Webmaster 

Arend E. de Haas 

De Genestetplantsoen 3 

4561 LW Hulst 

 

0114-720242 

 

webmaster@kbozeeland.nl 

 

Ledenadministratie 

Tosca Coone 

Nieuwe Kerkstraat 44 

4541 ED Sluiskil 

 

0115-851756 

 

kboleden@zeelandnet.nl 

 

Ledenadministratie 

 

 

Walther van Acker 

Traverse 12 

4561 GE Hulst 

 

0114-315550 

 

wacker@zeelandnet.nl 

UNIE KBO   

Ledenraadslid 

Wim Jansen 

Isabellagang 3 

4331 GA Middelburg 

06-51273650 jansenwfm@gmail.com 

Ledenraadslid 

Ron Nuytinck 

Veerweg 34A 

4471 NC Wolphaartsdijk 

0113-231781 r.nuytinck@planet.nl 

Plv. Ledenraadslid 

Lilianne van der Ha-van Vlierberghe 

Axelsestraat 4 

4566 CS Heikant 

0114-361721 lvdrha@hotmail.com 

Federatie  

KBO-PCOB 

 
  

 

Vertegenwoordiging KBO-Zeeland in 

ledenraad federatie KBO-PCOB identiek 

aan vertegenwoordiging in ledenraad 

Unie KBO (zie boven) 

Zie telefoon- 

nummers 

hierboven 

Zie e-mails hierboven 

 

Vereniging KBO-

PCOB  

Helpdesk voor juridische en financiële vragen geopend 

woensdag- en donderdagnamiddag 13.00 tot 15.00 uur. 

Telefoon: 030-3400655 (€ 0,10 per minuut) 

info@kbo-pcob.nl 

 Helpdesk voor pensioenvragen    

Geopend woensdag- en donderdag namiddag   

13.00 tot 15.00 uur.  

Telefoon: 030-3400655 (€ 0,10 per minuut) 

info@kbo-pcob.nl 
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 Kantooradres vereniging KBO-PCOB: 

Ringwade 67, 3439 LM Nieuwegein.  

Telefoon 030-3400600. 

Directeur Manon Vanderkaa  

 

 

 

vanderkaa@kbo-pcob.nl 

Vertegenwoordigers 

KBO-Zeeland in 

externe gremia 

Lenie de Leeuw 

Renaldo de Mul 

Clemens Lambermont 

hp.de.leeuw@hetnet.nl 

r.a.r.demul@planet.nl 

clemens@zeelandnet.nl 

  

            Ereleden KBO-Zeeland 
 

 

 
Mevrouw H. Remijn-de Badts, 

De Heer P. Boonman 
 

hremijn@dds.nl 

plboonman@zeelandnet.nl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:r.a.r.demul@planet.nl
mailto:hremijn@dds.nl
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