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VOORWOORD 

  

   

Beste leden,  

  

Namens het bestuur van de KBO Lichtenvoorde mag ik u het jaarverslag 2020 

aanbieden.   

  

Krachtige Belangen Organisatie Lichtenvoorde, ‘Actief voor en door 50-plussers’.  

 

2020 een mooi rond, makkelijk jaartal. Maar glad, rond en soepel blijkt voor dit 

jaar een geheel foute interpretatie. Sinds de Tweede Wereldoorlog was er geen 

grilliger verlopen jaar dan 2020. Kwamen er vlak voor de jaarwisseling al verha-

len over een geheimzinnig virus dat in China de kop op had gestoken en zich 

langzaam onze kant uit bewoog, zaten we er ruim 2 maand later met zijn allen 

tot aan de nek toe in. Het COVID-19 virus, Corona, had Azië, Europa en tevens 

de rest van de wereld ‘veroverd’. Op 12 maart kondigde premier Mark Rutte een 

grote lockdown voor het gehele land af. Het overgrote deel van alle sociale, eco-

nomische en culturele activiteiten werden tijdelijk, nagenoeg tot stilstand ge-

bracht om verdere besmettingen te voorkomen. Op die 12e maart werden ook bij 

onze vereniging per onmiddellijk alle activiteiten stop gezet. Korte lijnen, vlotte 

communicatie via app, website, ELNA en mond op mond berichtgeving zorgden 

er voor dat in no-time iedereen op de hoogte was van de sluiting van ‘De Treffer’. 

Maar wanneer deze weer open zou kunnen? Dat bleef maandenlang de vraag. 

Alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen getroffen hebbende en deze nauwkeurig 

in acht houdend, werd besloten om per maandag 30 aug. weer te starten voor 

die leden die het aandurfden om in openbare gelegenheden op gepaste afstand 

van 1,5 m. bijeen te komen. Maar het bleek van korte duur. Per 1 oktober moest 

het bestuur wederom tot sluiting overgaan. En dat zou zo blijven tot aan de jaar-

lijkse winterstop. 

 

2020 werd bepaald niet het jaar waarin we samen met de werkgroepen en alle 

andere talrijke vrijwilligers veel hebben kunnen realiseren. Bestuurlijk mochten 

wij ons gelukkig prijzen met een gezellige, creatieve en hard werkende club man-

nen en vrouwen. Fysiek in vergadering bijeen zijn was verboden. Dit noopte tot 

andere vormen van overleg. En zoals overal in den land kwam het bestuur maan-

delijks thuis ‘bijeen’ via het beeldscherm. De zgn. ZOOM vergaderingen gaan als 

officiële bestuursvergaderingen de boeken in. 

 

De Algemene Leden vergadering ALV, gepland op 25 maart, mocht ook geen 

doorgang vinden. Het hoogste orgaan binnen een vereniging werd lamgelegd. 

Geen discussie, geen meedenkende leden, geen stemming, geen bestuurswisse-

ling. Alles werd opgeschoven naar 30 september. En wederom mocht het niet zo 

zijn. En dat in een jaar waarin het bestuur voor een grote keus stond; Hoe ver-

der in de toekomst? Hoe te handelen in onze relatie met de Unie KBO?  

Gelukkig hadden de leden tijdens een buitengewone ledenvergadering op 3 dec. 

2019 aan het bestuur mandaat verleend om, wat de toekomst en het belang van 

leden en de vereniging betreft, te handelen naar eigen eer en geweten.  

  

Want 2020 bleek het jaar waarin KBO en PCOB nog steeds geen fusievereniging 

zijn geworden. In tegendeel. Verschil van mening over diverse zaken en met 

name de hiërarchische opbouw/structuur van de nieuwe organisatie maken dat 
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men nu op licht federatief niveau met elkaar samenwerkt. Vanuit het bureau te 

Nieuwegein verzorgt men gezamenlijk het maandmagazine, de belangenbeharti-

ging, ondersteuning en ledenadministratie. Omdat het bestuur van KBO Lichten-

voorde samen met een 12 tal andere verenigingen binnen de Gelderse bond een 

ander toekomstbeeld voor ogen staat, werd medio 2019 het lidmaatschap bij 

KBO-Gelderland opgezegd. Ontwikkelingen en gesprekken ten spijt hebben het 

bestuur niet op deze schreden doen terugkeren. Besloten werd om samen met 

12 andere Gelderse verenigingen een lidmaatschap aan te gaan bij de Federatie 

Algemene Senioren verenigingen (FASv), hiermee vallende onder Koepel Gepen-

sioneerden. Voor de ledenadministratie gaat gebruik gemaakt worden van het 

LEA, het systeem dat de KBO-Brabant gebruikt.  

 

De activiteiten konden, zoals hierboven gezegd, nagenoeg niet uitgevoerd wor-

den. Zowel voor de binnen- als de buitenactiviteiten werd pas op de plaats ge-

maakt. Geen dagtocht naar het Rijksmuseum, geen 5 daagse en 7 daagse reis. 

Niet wandelen, fietsen, jeu de boulen of wandelvoetballen. Zelfs de Kerstviering 

kon geen doorgang vinden.  

Omdat en vereenzaming doelloosheid en te weinig zingeving voor leden op de 

loer liggen nu men elkaar niet mag ontmoeten, werd in maart besloten een KBO 

‘Praotlijn’ in het leven te roepen. Leden en ook niet leden zouden met (hulp)vra-

gen of gewoon bij behoefte aan een praatje kunnen bellen met een der bestuurs-

leden of een Vrijwillige Ouderen Adviseur. Het gehele jaar door heeft echter nie-

mand gebruik gemaakt van die mogelijkheid. Misschien mogen we voorzichtig 

concluderen dat hier in ons leefgebied nog echt sprake is van omzien naar elkaar 

en ‘naoberschap’. Om contact met de leden te houden en om hen te bemoedigen 

tijdens de bijzondere Coronabeperking, was er voor iedereen in december een 

prachtige kerstkaart om hen een riem onder het hart te steken. Voor alle vrijwil-

ligers was er in juni een kaart met bemoedigende tekst om hen een hart onder 

de riem te steken.  

 

De ledenwerfactie, die ook in 2020 van sept. tot en met dec. weer op de rol 

stond, heeft zeker mede door de stopzetting van alle activiteiten minder nieuwe 

leden opgeleverd dan wenselijk is. Reden voor het bestuur om de RABO Clubsup-

portactie (opbrengst € 886,13) aan te grijpen om middelen te werven om, zodra 

de situatie weer naar normaal teruggekeerd is, in 2021 een wervingscampagne 

op touw te zetten om 50-plussers te bewegen tot een lidmaatschap van KBO 

Lichtenvoorde. Een gezonde leeftijdsopbouw binnen de vereniging wordt nage-

streefd. De maatschappij verandert elk jaar sneller. Zaak is het om dat tempo te 

volgen om zo  adequaat aan te sluiten bij de educatieve en recreatieve behoeften 

van zowel de jongere als de oudere leden.  

 

Maar er is ook positief nieuws te melden in 2020; Na een grondige voorbereiding 

en een mooie samenwerking met de drukkerij, mocht 30 januari een nieuw ver-

enigingsmagazine het levenslicht aanschouwen. Vaste schrijfsters Diny Geerding 

en Truus Engelbarts hielden de boreling die de passende naam ‘De Treffer’ kreeg, 

ten doop. Koffie met gebak was er voor de 30 distributeurs die op ‘Kraamvisite’ 

kwamen. 

 

Mede door de fijne samenwerking met de gemeente Oost Gelre, bij name met 

mevrouw Ilse van de Kamp (beroeps ouderen adviseur), kan er vaak snel en 

adequaat hulp aan ouderen geboden worden door onze Vrijwillige Ouderen Advi-

seurs (VOA’s). In 2020 werd een VOA cursus in Lichtenvoorde georganiseerd 
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voor geïnteresseerden. Maar liefst 10 personen meldden zich hiervoor aan. He-

laas konden slechts 2 van de 6 cursusdagen gegeven worden; Corona gooide 

roet in het eten. Ook de mensen van de belasting- en adviesservice konden in 

2020 minder goed uit de voeten als het op bezoeken van hun cliënten aankwam. 

Hulp en advies per telefoon of zittend in een grote tuin bood soelaas. Deze twee 

groepen vrijwilligers spelen vaak een grote rol in het persoonlijk welzijn van ou-

deren met een specifieke sociaal-maatschappelijke hulpvraag. Zij leveren een 

wezenlijke bijdrage aan de gemoedsrust van veel ouderen.  

  

Ook in 2020 vonden er weer bijeenkomsten plaats van de KBO afdelingen van 

Oost Gelre. Praktische bestuurszaken, het ontplooien van nieuwe activiteiten en 

de toekomst wel/niet onder de Unie KBO, waren telkens weer agendapunten. Het 

Laatste wel als heikel speerpunt. In december bleek dat uiteindelijk binnen het 

cluster Oost Gelre alleen Lichtenvoorde en Lievelde de grote overstap naar een 

ander organisatie aandurfden.  

 

Mevr. Gini Karsijns vertegenwoordigt KBO Lichtenvoorde in Seniorenbelang. Dit 

orgaan komt op voor de belangen van alle ouderen (wel of geen lid van een ou-

derenbond) van de gemeente. Er is, door de prettige en nauwe samenwerking 

met mevrouw Karsijns en Seniorenbelang sprake van een zinvolle kruisbestuiving 

als het gaat om het elkaar voorzien van nieuwe input. Helaas was dit Gini’s laat-

ste jaar. Haar statutair aftreden maakt dat wij moeten uitzien naar een ander 

contactpersoon.    

  

Dank aan al die 140 vrijwilligers die hun steentje bijdragen om onze vereniging 

als een mooi bolwerk uit te dragen, is hier op zijn plaats.   

Veel van de vernieuwingen die binnen onze vereniging plaats vinden, komen 

voort uit de constructieve bijeenkomsten van de 3 werkgroepen Welzijn, Educatie 

en Cultuur. Tijdens de jaarlijkse vrijwilligersmiddag hebben we Mevr. Thea Elshof-

te Pas (25 jaar) en Mevr. Gerrie Mols en de heren Aloys Heutinck en Gerard Oos-

terman (alle drie 12 1/2 jaar) in het zonnetje gezet. Zij hebben zich zowel in 

woord als in daad meer dan voortreffelijk ingezet voor KBO Lichtenvoorde.    

  

De prettige relatie met onze medebewoner Longa ’30 maakt dat we in goede har-

monie onder één dak huizen. Vier keer per jaar komt het overkoepelend bestuur, 

Stichting welzijn voor Jong en Oud Lichtenvoorde (SJOL) in vergadering bijeen. 

Agendapunten als: Onderhoud, beheer, schoonmaak, energie, verhuur aan der-

den en financiën komen telkens ter tafel. SJOL mag zich verheugen een financi-

eel gezonde stichting te zijn.  

 

2020; Een jaar met veel te weinig ontmoeting en activiteit. Maar wel een jaar vol 

solidariteit . 
 

Met groet,  
Stien Pothof-Oolthuis 

Voorzitter 
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BESTUURSSAMENSTELLING EN TAAKVERDELING 
 

NB: Vanwege het cancelen van zowel de oorspronkelijk geplande ALV dd. 25 

maart als de uitgestelde ALV op 30 sept, heeft er officieel geen bestuurswisseling 

plaats gevonden. Tussen haakjes treft u aan de voorgedragen kandidaten die op 

de achtergrond hebben meegewerkt in 2020.  

 

Algemeen   
  

Mevr.  S. Pothof-Oolthuis, voorzitter (SJOL bestuurslid) 

Dhr.  H. Halink, penningmeester (Fons Bokkers)  

Dhr.  J. Wolterink, secretaris   

Mevr.  T. Elferink-ten Have, werkgroep Welzijn en Ledenservice (Lidy Borgers)  

Dhr.  T. Jolij, werkgroep Educatie  

Mevr.  M. Rosendaal-Boenders, werkgroep Culturele Activiteiten 

Dhr.  H. Winters, PR, redactie, SJOL.    

 

Werkzaamheden bestuur: 
 

Voorzitter 
  Het leiden van de vereniging/voorzitten van AB vergaderingen e.d. 

• Advisering diverse commissies/werkgroepen 

• In overleg met de secretaris de agenda/data vaststellen en samenstellen    

Representatie naar buiten verzorgen, zoals KBO-instanties, gemeente  en 

Seniorenbelang 

• Beleidsvoorbereiding en uitvoering/innovatie 

  

Secretaris  

Verantwoordelijk voor het gehele secretariaat w.o.: 

• Post- en mailregistratie/verwerking correspondentie 

• Agenderen en notuleren van vergaderingen en verzenden van 

vergaderstukken. 

• Voorbereiding/uitwerking van het jaarverslag 

• Voorbereiding/uitwerking activiteitengids   

• Bijhouden van het archief 

• Roosteractiviteiten en publicatie Elna en website 

• Beleidsvoorbereiding en uitvoering/innovatie   

  

Penningmeester 
• Het maken van begrotingen, kwartaaloverzichten 

• Financiële verslaglegging ten behoeve van leden, kascommissie en 

accountants. 

• Afhandelen van financiële verplichtingen/subsidieaanvraag/verzekeringen 

• Beheren van aanwezige gelden 

• Beleidsvoorbereiding en uitvoering/innovatie 

  

Overige bestuurlijke activiteiten: 
Organiseren/meewerken aan: 

• Vertegenwoordigen van de organisatie bij jubilea/overlijden etc. 

Jaarlijkse gesprekken werkgroepen 

• Mede organiseren van jaarvergadering, Kerstviering, Nieuwjaarsreceptie 

en vrijwilligersmiddag voor kaderleden  



7 

  

CENTRALE HUISVESTING VAN ALLE KBO-ACTIVITEITEN 

  

 

Zoals bekend is de KBO Lichtenvoorde voor de centrale huisvesting van de 

activiteiten aangewezen op de Stichting maatschappelijk welzijn Jong en Oud 
Lichtenvoorde (SJOL). Deze stichting is eigenaar en beheerder van de nieuwe 

multifunctionele accommodatie. In deze stichting hebben KBO en Longa ’30 beide 

als gelijkwaardige partners,  ieder een belang van 50%. 

  

Het bestuur van de stichting bestaat uit:   

2 Onafhankelijke leden:   

   Dhr. Th. Donderwinkel   

   Dhr. W. Woeltjes,  

2 Leden vanuit Longa ’30: 

   Dhr. M. Eekelder       

    Dhr. J. Heutinck 

2 Leden vanuit KBO:   

   Mevr. S. Pothof, secretaresse. sinds juni 2012          

   Dhr. H. Winters, sinds juni 2019. 

  

In 2020 heeft het SJOL-bestuur 4 keer vergaderd. 

Dhr. W. Pothof is sinds 2010 als beheerder van ‘De Treffer’ actief. Al hetgeen dat 
binnen het gebouw wordt gewijzigd, als mede de planning van de ruimtes c.q. 

het inbrengen van ideeën, loopt sinds zijn aanstelling via hem. Dhr. W. Pothof 

bezoekt telkens de stichtingsvergadering om verslag te doen van zijn 

bevindingen. De interieurverzorging wordt gedaan door Mevr. Rikie Schutten, dhr. 

Bart Oolthuis en dhr. Albert van der Linden.  

Het bestuur mag zich verheugen in een team van medewerkers dat zijn/haar 

taak serieus en voortreffelijk uitvoert. Financiële overzichten geven blijk van een 

gezonde stichting SJOL.   

  

De volgende onderwerpen zijn o.a. aan de orde geweest: 

  

• Taakstelling van de beheerder 

• Beheer van het gebouw/schoonmaak   

• Interieur en inboedel.  

• Verhuur aan derden 

• Financiën 

• Energie (besparing, energie in de toekomst)   

• P.R. zaken 

  

Ook in 2020 was de betrokkenheid en wederzijds respect van de 

stichtingsbestuursleden groot. Dit leidt ook nu weer tot een zeer positieve 

gedachte voor het komende jaar. 

  

Afgevaardigden bestuur SJOL 

Hans Winters, Stien Pothof-Oolthuis 
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ONDERSTEUNING VAN HET BESTUUR 

 

 Ledenadministratie 

 

Mevr. J. Wolterink en Mevr. A. de Jong-Hassing….. 

 

Werkzaamheden 

 
• Bijhouden van het ledenbestand (verhuizingen, opzeggingen, overlijden) 

• Verzorgen kaderledenlijst samen met secretariaat 

• Jaaroverzicht overleden leden 

• Bezorgen van informatiepakket en ledenpasje aan nieuwe leden 

• ‘KBO PCOB’ is het landelijk in gebruik zijnde ledenadministratie pro-

gramma van Unie KBO PCOB 

• Wijkindeling voor bezorgen KBO PCOB Magazine en KBO ‘De Treffer’  
 

In het vorige jaarverslag hebben we laten weten dat we per 1 januari 2020 met 

een ander ledenadministratieprogramma gaan werken. De overgang is wat moei-

lijk verlopen. We konden eind december 2019 al heel snel niet meer inloggen in 

het programma zodat verschillen niet uitgezocht konden worden. Daarom is het 

aantal leden per 1-1-2020 aangepast. 
 

Overzicht periode 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 

 

Aantal leden per 1 januari 2020 1570 

Nieuwe leden in 2020 47 

Uitgeschreven leden 2020  
 

Bedankt/verhuisd 30 

Overleden 67  -/- 97 

 ------ 

  

Aantal leden per 31 december 2020 1520  

 
 

Opbouw ledenbestand per 17-2-2021 *)  

  

96 jaar en ouder 6 

86 t/m 95 jaar 158 

76 t/m 85 jaar 600 
66 t/m 75 jaar 623 

65 jaar en jonger 84 

 

*) Ca 25 leden hebben hun geboortedatum niet opgegeven. 

 

KBO Lichtenvoorde heeft ca. 1165 leden-adressen 

Zo’n 40 bezorgers zorgen er voor dat KBO ‘De Treffer’ en de KBO Magazine ge-
distribueerd worden. 
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Publiciteit en KBO ’De Treffer’ .  
  

Samenstelling van de redactie van magazine ‘De Treffer’ en de website.   

Mevr. A. Vonhof-Baumann 

Mevr. A. de Jong-Hassing, eindredactie, lay-out , foto’s etc. 

Mevr. J. Wolterink, eindredactie, lay-out, foto’s, etc. 

Mevr. A. Frenken-Lurvink, verslaggeefster/fotograaf (v.a. aug.2019)   

Dhr. H. Winters, foto’s, redactie 

Dhr. T. Jolij, redactie/website    

  

Dhr. A. Rooks: Coördinatie en distributie van KBO-PCOB orgaan en ‘De Treffer’ 

  

Website: Beheerders: Mevr. J. Wolterink, Mevr. A. de Jong en Dhr. Ton Jolij  

  

Per 01-01-2020 heeft het verenigingsmaandblad een andere lay-out (A4 

formaat) en naam ‘De Treffer’ gekregen.  

 

Doel: Het verzorgen van KBO-publicaties van welke aard dan ook.   

De voornaamste taken zijn: 

Het verzorgen van de maandelijkse ‘De Treffer’ ten dienste van het bestuur, 

werkgroepen en leden. 

Het zorgen voor bekendheid van de activiteiten in de Elna en de maandagenda.   

Beheer van de website www.kbolichtenvoorde.nl  

Het houden van interviews met personen die bij de KBO betrokken zijn. 

Tevens worden van bijzondere bijeenkomsten/vergaderingen en activiteiten 

verslagen gemaakt. Zo nodig ook foto’s. 

  

Dit alles doet het team door onder andere: 

Een aantal keren per jaar te vergaderen, indien nodig. 

Zo nodig overleg te hebben met het bestuur. 

10 keer per jaar het magazine ‘De Treffer’ gestalte te geven. 

  

De in 2018 geheel vernieuwde website blijkt een bijzondere informatieplek te  

zijn geworden voor onze vereniging.  

De frequentie waarmee een bezoek gebracht wordt aan de site is sterk stijgend.   

De website zal in de toekomst een steeds belangrijkere plek zijn voor leden om 

zich snel op de hoogte te stellen van veranderingen aangaande de vereniging en 

de geboden activiteiten.  

Via deze website kunnen leden direct doorklikken naar interessante links van de 

gemeente, KBO – PCOB en  het magazine van KBO-PCOB direct digitaal lezen.   

  

De groeps-app van de KBO wandelclub en hun website worden frequent bekeken.  

Ook de KBO fietscommissie beheert een eigen website. Beide zijn gelinkt aan de 

website van KBO Lichtenvoorde. 

 

 

  

http://www.kbolichtenvoorde.nl/
http://www.kbolichtenvoorde.nl/
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INTERNE ACTIVITEITEN 

 

 
Welzijn 
 

Samenstelling  werkgroep: 

Mevr. T. Elferink-ten Have, coördinator, VOA (vrijwillig ouderenadviseur) 

Mevr. M. Jacobs-Derksen, ledenservice/felicitatiedienst, notulist.  

Mevr. J. Waalderbos-Wopereis, contactpersoon koffie- en bardiensten 

Mevr. R Tenten-te Brake, contactpersoon gastvrouwen en- heren. VOA (vrijwillige 

ouderen adviseur) 
Mevr. F. Coersen-Startman, ondersteuning ledenservice 

Mevr. L. Borgers-Kluit, ondersteuning themamiddagen, beoogd opvolger coördi-

nator van de werkgroep, toekomstig VOA. 

 

De werkgroep Welzijn heeft als doel het signaleren van sociale behoeftes op het 

gebied van wonen, zorg en mobiliteit, het geven van informatie en voorlichting. 
De werkgroep organiseert naar behoefte themamiddagen over een actueel on-

derwerp uit het werkveld. 

 

Taken van de coördinator:  

• Agenda opstellen en versturen 

• Datum vergadering vaststellen 

• Informatie vanuit het hoofdbestuur doorgeven aan de commissie 

• Informatie en vragen vanuit de commissie aan het bestuur voorleggen en 

doorgeven. 

Taken voor de leden van werkgroep:  

• VOA werkzaamheden.  

• Zorg voor en inplannen van. de gastvrouwen  en -heren bij inloopochten-

den 

• Zorg voor en inplannen van de bar- en koffiedienst. 

• Organiseren van Themamiddag(en)  

• Zorg voor ledenservice 

• Felicitatiedienst voor 80 – 85 - 90 jarigen en ouder die op hun verjaardag 

een mooie kaart en roos aangeboden krijgen  namens KBO.   

• Felicitatiedienst: Afgelopen jaar is 80 keer aan tachtig jarigen, 44 maal 

aan 85 jarigen,23 keer aan 90 jarigen, 10 maal aan 91 jarigen, keer aan 

92 jarigen, 16 keer aan 93 jarigen, 15 maal aan 94 jarigen, 9 keer aan 95 

jarigen. 5 keer aan 96 jarigen, 1 maal aan 97 jarige, 1 aan een 98 jarige,3 

aan 99 jarigen, 1 aan een 100 jarige en 2 maal aan 102 jarigen een felici-

tatie overhandigd/gestuurd. 

In totaal zijn er 225 felicitatiekaarten verstuurd. Normaal wordt door de hele 

werkgroep meegeholpen om de kaarten en roos bij de leden thuis te bezorgen . 

Dit gaat vaak gepaard met een gezellig praatje. Een bezoekje aan huis zat er, 

vanwege Corona, niet in. In 2020 heeft mevr. Waalderbos extra veel kaarten ge-

maakt en mevr. Jacobs-Derksen heeft voor de verzending ervan gezorgd.  
Daarnaast zijn door mevr. Waalderbos 34 kaarten verstuurd aan leden waarvan 

we wisten dat ze ziek waren. 

 

Inloopochtenden: Gezien het  aantal mensen dat er komt mag je concluderen dat 

er behoefte is aan een plek waar men kan inlopen voor koffie, een praatje of het 
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spelen van een spelletje kaart, Skibbo of iets anders. Deze ochtenden werden 

erg gemist tijdens de Corona lockdown.  

 
Onderhouden van contacten: Omdat ‘De Treffer’ zeer langdurig gesloten moest 

zijn en er geen ontmoeting plaats mocht vinden, is er door de contactpersonen 

van de werkgroep telefonisch contact gehouden met de gastdames en -heren en  

de bar- en koffiedames. Iedereen mist het contact. 

 

Afscheid: In het begin van het jaar hebben we, tijdens het jaarlijkse dinertje, af-
scheid genomen van Mevr. Lied Paasschens . Zij werd vereerd met een bloeme-

tje. Mevr. was lid van de KBO vanaf 1995 en jarenlang actief in de werkgroep 

Welzijn.  

 

VOA werk: Door Corona konden de VOA’s de leden niet thuis bezoeken. De con-

tacten werden telefonisch onderhouden, hetgeen de betrokkenen erg op prijs 
stelden. 

 

Thema middagen: Woensdag 27 februari werd er weer door Henk en Marika van 

Beek een thema presentatie over nieuwe regels in de belasting gehouden. Voor 

de pauze hadden ze gastsprekers uitgenodigd: 

- Mevr. Hetty Radstaak met het onderwerp EHBO & reanimeren; Over het wel en 

niet reanimeren. Als je niet gereanimeerd wil worden, moet je dat duidelijk ken-
baar maken met een bewijs. De eerste handelingen voor je over gaat tot reani-

matie, over hoe je moet reanimeren (in ieder geval nooit op bed, dat is te zacht). 

- Marcel Reintjes en Arjan Spaargaren over duurzaamheid in de gemeente Oost 

Gelre: De leden wilden graag weten wat ze moeten doen en wat er in de toe-

komst verplicht wordt om je huis duurzaam te maken. Ouderen vragen zich af of 

dat voor hen nog wel lonend en betaalbaar is. We werden gerustgesteld over 8 
tot 10 jaar wordt het wat concreter en in 2050 hoopt de gemeente gasvrij te zijn. 

Wil je wat meer weten over subsidie, isoleren; ga dan naar de website: Ons ver-

duurzaam energie bedrijf. 

- Andre te Brake over Biodiversiteit: We kunnen niet zonder een grote hoeveel-

heid verschillende soorten planten. Denk aan het belang van de vogels, insecten, 

dieren. Hou het zo groen mogelijk rondom jouw huis en leg niet alles dicht met 

verharding. 
 

Na de pauze legde mevr. Van Beek ons de belangrijkste regels bij het invullen 

van het belasting formulier uit. Wat ze benadrukte was vooral “wees eerlijk en 

geef alles op”. Want het gaat je heel veel geld kosten als je belangrijke inkom-

sten niet invult. Het was een leerzame middag die zeer goed bezocht werd. 
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Vrijwillige Ouderenadviseurs 

 

Samenstelling van de groep vrijwillige ouderenadviseurs (VOA): 
Mevr. T. Elferink-ten Have, VOA (coördinator)  

Mevr. R. Tenten-te Brake, VOA  

Mevr. A. Hieltjes, VOA    

Mevr. J. Brunink, VOA 

 

De vrijwillige ouderenadviseurs begeleiden, op verzoek, senioren op sociaal ge-
bied .Zij werden in het verleden opgeleid voor deze functie via ( inmiddels niet 

meer bestaande organisatie) Samenwerkende Bonden van Ouderen in Gelderland 

(SBOG). Vanaf 1 jan. 2017 door KBO Gelderland. VOA’s  worden jaarlijks bijge-

schoold. 

 

Normaliter is er minimaal 4 keer per jaar contact met Ilse van de Kamp, beroeps 
ouderenadviseur van de gemeente Oost Gelre. 

De samenwerking met de gemeente loopt goed.  

 

Tijdens de gemeenschappelijke vergadering van VOA’s en de belasting/financieel 

adviseurs uit Oost Gelre met de gemeente, worden er deskundigen op sociaal 

terrein uitgenodigd om een presentatie te geven over een specifiek onderwerp. 

Helaas konden er door een pandemie (Covid-19-, Coronavirus) geen bijeenkom-
sten worden gehouden. 

De gemeente heeft in deze in een voorbeeldfunctie. 

 

Er is, in overleg met Ilse van de Kamp, Stien Pothof en Thea Elferink, een oproep 

gedaan in het verenigingsblad ‘De Treffer’ om vrijwilligers te bewegen opgeleid te 

worden tot VOA. De animo was groot.Tien leden hebben zich opgegeven. 
Via KBO-PCOB te Nieuwegein is een cursusleider gezocht en gevonden in de per-

soon Frans Pinkse. WMO medewerkster Ilse van de Kamp verzorgt eveneens een 

aantal cursusonderdelen. Het is een zesdaagse cursus die eens per 14 dagen ge-

houden wordt op donderdag. Op 12 maart 2020 werd van start gegaan. De eer-

ste dag verliep uitstekend. De groep voelde zich al snel vertrouwd met elkaar. 

Maar helaas ging ‘De Treffer’ juist die dag in lockdown; men mocht niet meer in 

groepen bijeen komen. De lockdown duurde de hele zomer. De tweede cursusdag 
werd optimistisch gepland voor medio oktober. Alles moest gebeuren op ander-

halve meter afstand van elkaar. Omdat in ‘De Treffer’ alle ruimtes vanwege de 

1,5 m. maatregelen volgepland waren, werd uitgeweken naar de tennisvereni-

ging ‘De Kei’ aan de Kerkhoflaan. Deze dag verliep uitstekend. (Een cursist had 

zich helaas afgemeld.) Echter, Corona gooide weer roet in het eten. Na twee da-

gen les, werd 2020 afgesloten zonder getuigschrift voor de deelnemende dames 
en heren. In 2021 hopen we e.e.a. te hervatten.  

 

In 2020 hebben wij deelgenomen aan het project Preventieve Huisbezoeken aan 

75 -plussers van de gemeente Oost Gelre. In Lichtenvoorde werden alle huisbe-

zoeken van dit project door VOA’s afgelegd. 

In totaal is er zes keer een beroep gedaan op de VOA’s. Maar de lockdown in 
maart eiste zijn tol; Er mocht geen bezoek meer aan de ouderen gebracht wor-

den. KBO Lichtenvoorde riep een zgn. ‘Praotlijn’ in het leven. Telefonisch kon 

men ons dus wel bereiken voor vragen, hulp of zomaar een praatje. Er werd wei-

nig tot geen gebruik van die mogelijkheid gemaakt. Hopelijk wordt 2021 weer 

normaal. 
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Afdeling Vrijwillige Belastingadviseurs en Financiële Adviezen  

 

Samenstelling van de groep Vrijwillige Belastingadviseurs (VBA) in 2020: 
 

Joachim Henk van Beek (Coördinator) 

Marika van Beek-Clement 

Johan te Bokkel 

Laurens Elferink 

Thea Elshof 
Jan Hummelink 

Frans Kreileman 

Jos van Lith 

Bennie Rensing 

Herman Scheers 

Willie Stortelder 
Henk Veldkamp (voor Groenlo).  

Henk Peeters is helaas in 2020 overleden. 

 

In 2020 werden voor 580 personen 674 aangiften voor de inkomstenbelasting 

verzorgd. Het betrof voor het grootste gedeelte aangiften over het jaar 2019, 

maar er werden ook aangiften uit eerdere jaren ingevuld. In totaal werd in 2020 

bij de belastingdienst een bedrag, groot € 290.965,00 teruggevraagd. 
 

Daarnaast werden tegelijkertijd ook de huur en/of zorgtoeslagen gecontroleerd 

en zo nodig gecorrigeerd en/of aangevraagd. Ook werd hulp geboden bij het be-

palen van mogelijke verlaging van de tarieven van energieleveranciers en tele-

foon/internet bedrijven. 

 
Er werd op 27 februari 2020 een informatiemiddag georganiseerd in ‘de Treffer’. 

Deze bijeenkomst vond precies op tijd plaats, want twee weken later werden alle 

bijeenkomsten afgelast in verband met de Corona crisis. 

Voor de pauze was er eerst een demonstratie over wat te doen bij een hartaanval 

en hoe te handelen bij het gebruik van een AED apparaat. 

Ook werd voor de pauze voorlichting gegeven door experts over het isoleren van 

het woonhuis door vloer- of muurisolatie, de aanleg van zonnepanelen enz. 
 

Zoals in voorgaande jaren kwam na de pauze Marika van Beek ons voorlichting 

geven over het invullen van de belastingaangiften 2019. 

 

De middag werd goed bezocht en het is duidelijk, dat deze voorlichtingsmiddag 

in een behoefte voorziet. De middag werd ook bezocht door leden van de andere 
KBO’s. Ook niet leden waren welkom.. 

 

Vanwege de Corona crisis was het voor de groep dit jaar moeilijk om op een ge-

paste wijze contact te leggen met onze cliënten, maar we zijn er trots op dat het 

ons ondanks deze problemen toch gelukt is om iedereen op tijd te hebben kun-

nen helpen.     
 

De taak van de belasting en financiële adviezen groep hield niet op met het in-

vullen van de belastingaangiften, maar werd gedurende het hele jaar steeds 

meer verlegd naar adviezen bij woningverkoop/huur, verlengen hypotheken, (le-

vens)testamenten, schenken aan de kinderen enz. 
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Ook werd er steeds meer advies gegeven en hulp geboden aan personen en fa-

milies, die in financiële moeilijkheden waren geraakt. 

Er werd daarbij zeer goed samengewerkt met de gemeentemedewerkers en de 
notaris. 

 

In 2020 is de samenstelling van de groep hetzelfde gebleven en is Ab Twigt onze 

groep komen versterken.  

In Groenlo treedt Henk Veldkamp terug en worden zijn werkzaamheden overge-

nomen door Hemmie Oolthuis. 
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EDUCATIE  
 

Samenstelling werkgroep: 
Dhr. Ton Jolij, (voorzitter/lid AB) 

Mevr. Evy Veuger-v.d. Kamp 

Mevr. Annette de Jongh-Hassing 

Dhr. Jan van Zanten 

Mevr. Ineke Bijkerk 

 

 
Alweer een jaar voorbij. In onze samenstelling van de werkgroep hebben zich 

geen veranderingen voorgedaan. Het jaar 2020 is gekenmerkt door het coronavi-

rus. De eerste lockdown in maart en de tweede in oktober hebben er voor ge-

zorgd, dat er veel niet heeft kunnen plaatsvinden. Gedurende de eerste lockdown 

hebben we veel aandacht geschonken, aan het nemen van maatregelen, om 

goed voorbereid te zijn bij een heropening. Materialen ter bescherming en voor-
koming van besmetting zijn aangeschaft en de inrichting is waar nodig aange-

past. Verder zijn de laatste oude computers vervangen door laptops. Tenslotte is 

deze tijd gebruikt om het netwerk en de patchkast op te schonen en te upgra-

den.  

 

De activiteiten: 
 

• Studiekring   

Blijft een bekend fenomeen, maar het aantal deelnemers is stabiel geble-

ven. Momenteel 12 personen. De club komt 1x per twee weken bij elkaar 

en behandelt dan voorbereide thema’s. Ook deze club heeft maar enkele 

bijeenkomsten gehad. Ondanks de sluiting houden de mensen onderling 

contact. Zodra het mogelijk is gaan ze weer van start. 
 

• Bridgeclubs  

Tot de eerste lockdown hebben de bridgeclubs en cursussen gewoon plaats 

kunnen vinden. Van maart tot september heeft het stil gelegen. In sep-

tember zijn de clubs en cursussen weer opgestart, maar helaas moest in 

de loop van oktober de zaak weer op slot.  
 

Het bridge aanbod: 

 

• De vertrouwde bridgeclubs op dinsdagmiddag, woensdag- en donderdag-

avond waren ook dit jaar actief. 

In ieder geval tijdens de maanden, dat er gebridged mocht worden. 
Nog steeds was er weinig ruimte voor nieuwe leden binnen de drie clubs. 

Het gebruik van de telkastjes begint nu ingeburgerd te raken en dit bevalt 

goed. 

 

• Bridgecursus  

 

In september zijn de beginners van 2019 bijna allemaal vol frisse moed 
aan de cursus voor gevorderden begonnen, maar helaas alleen maar in 

september. Dit is op de donderdagmiddag. 

De opfriscursus op de donderdagmorgen was in april afgelopen. 

 

Uit Lievelde kwam er een vraag, om bridge les voor beginners te starten. 

De groep was dusdanig groot, dat we die verdeeld hebben over de dinsdag 
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en donderdag morgen, maar helaas ook dit heeft dus maar een paar we-

ken geduurd. 

In oktober moesten we ‘De Treffer’ sluiten en is alles weer gestopt. 
 

• Cursus “Omgaan met je mobiel” 

Deze cursus hebben we in het voorjaar weer aangeboden. Na twee bijeen-

komsten kwam de eerste lockdown is de cursus gestopt. Tot op heden is 

er geen gelegenheid geweest, om de cursus te vervolgen. 

 
• Cursus Ipad/tablets 

Ook deze cursus hebben we door de corona niet aan kunnen bieden. In 

het voorjaar was er onvoldoende opgave. Ondanks corona zijn er nog op-

gaves binnen gekomen en zijn er voldoende opgaves. Omdat we nog 

steeds in de lockdown zitten hebben we de cursus nog niet kunnen aanbie-

den. 
 

• Computerinstuif  

Elke woensdagmiddag is er gelegenheid om met alle vragen op computer-

gebied binnen te komen lopen. Vrijwel alles wordt opgelost en het is een 

gezellige middag. We hebben een bezetting van vier personen. Gezien de 

drukte ook wel nodig. Het voldoet duidelijk aan een behoefte. In maart is 

dit gestopt door de sluiting van de Treffer vanwege corona. Na de zomer-
vakantie hebben we een paar weken open kunnen zijn. Daarna kwam de 

tweede sluiting. 

 

• Engels  

Door het stoppen van mevr. Moen hebben we deze cursus niet kunnen 

aanbieden. Dit was/is spijtig voor de cursisten die graag een vervolg had-
den gezien. Uiteraard hebben we naar een opvolger(ster) voor haar ge-

zocht. We zijn met enkele mensen in gesprek geweest, maar tot op heden 

is het niet gelukt. Onze zoektocht gaat door. De ambitie is en blijft, om 

deze cursus weer aan te bieden. 

 

• Spaans  

Bij Spaans is er een groep van 6 leerlingen. De lessen zijn vrijdagmiddag 
van 13.30 tot 15.30 uur. Ank Maathuis geeft nog steeds met veel plezier 

les aan de nu iets meer gevorderden en echte beginners. Ook zij heeft pe-

riodes gehad waar alles stil lag. Omdat het een kleine groep is, hebben ze 

toch wat vaker bij elkaar kunnen komen. Momenteel ligt het weer stil. Ook 

hier is het wachten op betere tijden.  

 
• Leesclub  

Een 5-tal dames komen iedere 4 weken bij elkaar om een door hen gele-

zen boek te bespreken. Ze doen dit nog steeds met veel plezier. 

 

• Cursus fotografie met Jorieke Phillipi 

In het voorjaar was er niet genoeg deelname, maar ondanks de corona 
druppelden er toch opgaves binnen. Net na de grote vakantie hebben we 

de cursus met 8 deelnemers kunnen starten. Helaas hebben we het niet in 

zijn geheel kunnen afronden. De tweede helft van de cursus hebben de 

mensen nog te goed. Dus het wachten is op betere tijden. 
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• Cursus DigiSterker (omgaan met je DigiD) 

Voor veel mensen is het aanvragen en gebruiken van een DigiD niet iets 
wat vlekkeloos verloopt. Toch krijgen we er steeds vaker mee te maken. 

Veel overheidsinstanties, gemeenten, verzekeringen en ziekenfondsen ma-

ken hiervan gebruik.  

 

Evenals vorig jaar hebben deze cursus weer samen met de Bibliotheek 

Oost Achterhoek kunnen aanbieden. Een drietal cursussen stonden er voor 
maart en april gepland. Helaas gooide ook hier corona roet in het eten. We 

hebben alles verplaatst naar het najaar. In september en oktober hebben 

we de cursus wel kunnen starten. Het eerste deel hebben we op “De Tref-

fer” kunnen geven, tot de tweede lockdown kwam. De rest hebben we ge-

lukkig af kunnen maken, in de bibliotheek Oost Achterhoek, die iets langer 

open mocht blijven. Dus we hebben weer 18 cursisten met een DigiSterker 
diploma af kunnen leveren.  

 

We hebben dit jaar 2 keer vergaderd om de gang van zaken m.b.t. vervanging , 

upgrade netwerk en aanpassingen te bespreken. Verder heeft de nodige ad hoc 

communicatie plaats gevonden in deze bijzondere tijden.  

 

Werkgroep Educatie 
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CULTURELE ACTIVITEITEN 2020 
 

De werkgroep, die de culturele activiteiten organiseert, bestaat in 2020 uit: 
Mevr. M. Rosendaal-Boenders, voorzitter, AB lid 

Mevr. A. Domhof-van Uem 

Mevr. A. Eskes-te Linde 

Mevr. Th. Elferink-ten Have 

Dhr. L. Wopereis 

Mevr. M. Ruter-Jaspers 

Dhr. H. Navis, notulist 
 

De werkgroep begeleidt en organiseert allerlei culturele activiteiten, waarbij de 

leden actief, creatief en ontspannen samen bezig zijn. De werkgroep ondervindt 

bij de organisatie veel steun van verschillende actieve leden. Ook worden er 

kortdurende activiteiten, workshops en cursussen gegeven in de Treffer.  

De activiteiten zijn onderverdeeld in een drietal onderdelen: 
 

SPORT EN SPEL 

 

Wandelen 

Fietsen 

Fiets4daagse 
Gymnastiek Yoga 

Line dance 

Koersbal 

Jeu de boules 

Biljarten Darten 

 

CREATIVITEIT 

 

Keramiek 

Tekenen/schilderen 

Portret schilderen 
Houtbewerken 

Bloemschikken 

Handwerken 

Zentangle 

 

ONTSPANNING 

 

Seniorenkoor 

Film 

Bingo 
Kruisjassen 

Bridgen 

 

 

Het overzicht geeft een ruim aanbod weer van de vele activiteiten, die het hele 
jaar worden georganiseerd, waar normaal gesproken altijd veel belangstelling en 

interesse voor is en waar de gezelligheid hoog in het vaandel staat.  

 

Helaas waren we in maart genoodzaakt om alle bovenstaande activiteiten voor 

onbepaalde tijd te moeten afgelasten. 

 
Terugkijkend op 2020 komt eigenlijk maar een woord naar boven: Corona !! 

Laten we hopen, dat 2021 een ander jaar wordt waarin we weer meer vrijheid 

krijgen en alle activiteiten weer mogen worden opgestart en alles weer “normaal” 

kan gaan verlopen. 
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Reizen 2020 
 
De reiscommissie: 

 

Mevr. E. Veuger-van de Kamp  

Mevr. C Hubers-Hummelink  

Mevr. T. Elferink-ten Have 
 

Eerst een mededeling; Eind 2019 is afscheid genomen van mevr. Marietje te 

Brake-Geerdink die jarenlang heeft mee gewerkt in de reiscommissie. In novem-

ber hebben we haar met een etentje en een bloemetje hartelijk bedankt voor 

haar inzet al die jaren. 

 
In 2020 organiseerde de commissie weer de nodige reizen:  

 

Voor 14 april hadden we een dagtocht naar het Rijksmuseum in Amsterdam ge-

pland. Er hadden zich 49 leden opgegeven. 

 

Bus-ondernemer Betuwe Expres regelde voor ons een fantastische dag: Onder-
weg een koffiestop, een lunch in een restaurant vlak bij het museum, een wel-

komstdrankje in het museum met uitleg over wat de bezoekers te wachtend zou 

staan. Drie gidsen zouden ons rondleiden. En ter afsluiting van de dagtrip na-

tuurlijk het gebruikelijke etentje bij HCR Pillen, ’t Zwaantje.  

 

Helaas hebben we vlak voor de dagtocht iedereen bericht moeten doen dat de 

trip niet door mocht gaan vanwege Corona en de lockdown die daar op volgde. 
Voor in de maand mei hadden we de vijfdaagse reis georganiseerd. Alles was ge-

regeld er hadden zich al verschillende leden opgegeven. De reis zou naar Papen-

burg in Duisland gaan. Ook deze reis moesten we annuleren. 

 

Voor in de maand juli was een zevendaagse reis geboekt naar Thüringen in 

Duitsland. Ook deze reis lag, qua planning, al bijna klaar om uitgevoerd te wor-
den. Maar ook hier gooide Corona roet in het eten en mocht daarom eveneens 

niet doorgaan. 

 

Omdat Nederland en heel Europa in lockdown ging en bleef, hebben we geen 

stamppottocht en andere reisjes meer kunnen uitzoeken voor 2020. 

 

Hopelijk meer en beter in 2021. 
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EXTERNE ACTIVITEITEN   
  

Collectieve belangenbehartiging (CBB)   

  

Vertegenwoordiger namens KBO Lichtenvoorde in Stichting Seniorenbelang Oost 

Gelre (hierna Seniorenbelang): Mevr. A.G. Karsijns-Derkink   

  

De stichting heeft ten doel: het bepleiten en behartigen van de belangen van alle 
senioren in de gemeente Oost Gelre en voorts al hetgeen met een en ander 
rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de 
ruimste zin van het woord. Onder senioren worden hierbij verstaan inwoners van 
vijftig jaar en ouder.   

  

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:    

• Het gevraagd en ongevraagd, zowel schriftelijk als mondeling, uitbrengen van 
adviezen aan de gemeentelijke overheid (College en/of Raad en/of 
Gemeentelijke adviescommissies) omtrent beleidsvoornemens van de 
gemeente Oost Gelre, voor zover die geheel of gedeeltelijk betrekking hebben 
op, dan wel van belang zijn voor senioren.   

• Het gevraagd en ongevraagd, zowel schriftelijk als mondeling, uitbrengen van 
adviezen aan en eventueel samenwerken met verenigingen, organisaties, 
instellingen of personen, die (mede) belangen behartigen van senioren.   

• Het geven van informatie en voorlichting.   

  

Vertegenwoordiging op plaatselijk niveau: 
  

In het Seniorenbelang is de KBO Lichtenvoorde met één lid vertegenwoordigd.   

Afgevaardigden vanuit het Seniorenbelang hebben zitting in de WMO-raad (Wet 

Maatschappelijke Ondersteuning) en het Platform Zorg, wonen en welzijn Oost Gelre 
(ZWW). De informatie, afspraken en eventueel uit te voeren gezamenlijk beleid 
worden teruggekoppeld naar Seniorenbelang en de KBO.   

  

Reguliere activiteiten:   

• Inbreng afgevaardigden in de WMO-raad bij het opstellen van advies en/of 
commentaar aan de gemeente Oost-Gelre. 

• Inbreng afgevaardigden in het Platvorm Zorg, wonen en welzijn (ZWW) Oost 
Gelre.   

• Informatie van en naar besturen lokale bonden, VOA’s en belastinginvullers. 
• Bespreken van nieuws uit de lokale gemeenschappen betreffende zaken die 

ouderen raken.  

• Er was overleg met de gemeente over de onderwerpen: Dementie en 
vrijwilligers en Alcoholpreventie voor ouderen.  

• Deelname aan diverse vergaderingen en/of voorlichtingsbijeenkomsten van:   
-Samen in beweging.  

• -Toegankelijkheid. 

• -Gemeentelijke bijeenkomsten inzake N18. 

• -Bijeenkomsten ‘Huis van de buurt’. 

• -Interne en door de KBO zelf georganiseerde activiteiten. 

• -Ouderen raadpleging Programma Ouderen Oost Achterhoek. 

• -Informatiemiddag geestelijke mishandeling en afpersing van senioren door 
mantelzorgers. 

 

De hiervoor genoemde activiteiten zijn doorlopende activiteiten. Seniorenbelang Oost 
Gelre is voor haar werkzaamheden volledig afhankelijk van de algemeen 
maatschappelijke ontwikkelingen en van het beleid van de gemeente Oost Gelre en 
andere organisaties.  
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KBO Lichtenvoorde 

Secretariaat 

Raadhuisstraat 18a  

7131 CM Lichtenvoorde 

telefoon: 0544-397073 

e-mail adres secretariaat:  info@kbolichtenvoorde.nl   

website: www.kbolichtenvoorde.nl 

e-mail adres ledenadm.: ledenadministratie@kbolichtenvoorde.nl 

mailto:ledenadministratie@kbolichtenvoorde.nl
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