KBO Boschweg Schijndel
Secretariëel jaarverslag 2014 KBO Boschweg
2014 is voor KBO Boschweg een goed jaar geweest : meer leden (totaal nu 323),
goed bezochte activiteiten, start nieuwe activiteiten en goede promotie middels
krantenartikelen, website en Boschwegse Markt. En, we hebben een nieuw vaandel.
Toch is er ook enige zorg : het bestuur zoekt dringend naar uitbreiding, naar mensen,
die mee willen helpen bestaande en/of nieuwe activiteiten te begeleiden en op te
zetten. Iets voor u? Laat het ons weten.
Helaas is ons ook een aantal leden ontvallen. We zullen hen in onze gedachten
blijven gedenken.
Bestuur.
Sinds het vertrek van Truus Waals (mrt ’14) is het een mannen aangelegenheid in
het bestuur van KBO Boschweg. Daar willen we graag snel verandering in brengen,
maar dan hebben we jullie hulp nodig. En met het aangekondigde stoppen van
voorzitter Jan van der Hoeven, houden we nog maar 5 bestuursleden over : Henk
van Uden (penningmeester), Wim Gevers (secretaris), Henk den Otter
(ledenadministratie), Jan Wouters (reizen, diners) en Toon van de Meerakker
(activiteiten). Voor de goede orde : alle bestuursleden houden zich bezig met de
organisatie van activiteiten.
De noodzaak om aanvulling te krijgen wordt hiermee wel aangetoond.
Vergaderingen.
Elke maand komt het bestuur van KBO Boschweg bijeen. Tijdens een 2-3 uur
durende vergadering worden alle van belang zijnde zaken binnen de afdeling
besproken. Veel aandacht is er altijd voor de te organiseren activiteiten. En dan te
bedenken, dat het echte werk pas daarna gaat beginnen.
Aan het eind van het jaar hebben we afscheid genomen van de oude Kring
(Leijgraaf) en is Kring Schijndel de nieuwe kring, dus eigenlijk de oude Cluster
organisatie.
Ook met de contactpersonen en ziekenbezoeksters heeft het bestuur bijeenkomsten.
Daarnaast wordt er overleg gehouden met stichting de Kajuit en de Minder Validen
vereniging.
Activiteiten KBO Boschweg.
Aan activiteiten geen gebrek bij KBO Boschweg. Het aanbod variëert van minder
actieve bezigheden (kaarten, biljarten, film, themamiddagen) tot meer actieve
bezigheden (fietsen, wandelen, jeu de boules). Natuurlijk streeft het bestuur altijd
naar zoveel mogelijk deelname, want pas dan wordt de organisatie beloond voor hun
inspanningen, en kunnen zij met gepaste trots terugkijken op alweer een geslaagde
dag of middag. Het woord is ook hier weer aan jullie : doe mee, kom in ieder geval
een keertje ‘proeven’.
De vrijdagmiddag soos is weer in het leven geroepen, regelmatig gaan we op ’n
maandagmorgen wandelen, en de fietsroutes in de zomermaanden brengen ons
telkens weer op nieuwe, mooie plekjes. Gym op maandagochtend.
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Contacten.
Het liefst hebben we contact met onze leden op de ‘live’ manier, dus als we elkaar
kunnen aankijken. Dat gaat natuurlijk niet altijd. De maandelijkse Nieuwsbrief is
daarom ook een goed middel om alles wat er leeft en speelt bij KBO Boschweg
onder de aandacht van de leden te brengen. Leden, die ziek zijn of hulpbehoevend,
kunnen we bezoeken. Of hulp bij belastinginvullen, dat kan ook. Laat het ons dan wel
weten, want zonder uw ‘stem’ dringen deze geluiden niet tot ons door.
Voor onze vrijwilligers hebben we een zeer geslaagde middag georganiseerd.
Communicatie.
De Nieuwsbrief is al genoemd. Samen met het blad ONS van KBO Brabant houden
we u daarmee op de hoogte van wat KBO Boschweg en KBO Brabant voor u kan
betekenen.
Op onze website (onderdeel van www.seniorenraadschijndel.nl) zetten we ook
regelmatig nieuws. Op de website van KBO Brabant (www.kbo-brabant.nl) kan elk lid
met zijn lidnummer (staat op het pasje) inloggen en veel bruikbare informatie halen.
Probeer het maar eens.
Daarnaast publiceren we ook regelmatig nieuws-items en/of verslagen van onze
activiteiten in de plaatselijke bladen de Mooi Schijndel Krant en het Schijndels
Weekblad.
De promotiestand, die we in het najaar van 2014 hadden op de Boschwegse Markt,
heeft het bestuur als zeer nuttig en fijn ervaren. We hebben er nieuwe leden aan
overgehouden, en ook bestaande leden waardeerden onze aanwezigheid.
Een beknopte enquête is eind 2014 gehouden, de resultaten worden op de
ledenvergadering gemeld.
Samenwerking.
Samen met de Minder Validen vereniging maakt KBO Boschweg gebruik van SCC
de Kajuit. Een gepland overleg eind 2014 is doorgeschoven naar begin 2015.
Renovatie van de Kajuit is al gestart en zal ook in 2015 nog verder worden
doorgezet. KBO Boschweg gaat daar ook zeer zeker veel plezier van hebben.
Tot slot.
Zoals u weet zijn de nodige veranderingen aangekondigd op het gebied van zorg en
hulp. Wellicht heeft u e.e.a. al aan den lijve ondervonden. KBO Boschweg kan uw
vragen en problemen op dit gebied niet (altijd) oplossen, maar KBO Boschweg kan
wel zorgen voor afleiding en activiteiten op sociaal gebied. Afleiding en activiteiten
waarmee u zich onder de mensen begeeft, want dat is en blijft de beste doping voor
een gezond en gelukkig leven.
KBO Boschweg……………..dat werkt !!!
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