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Algemeen
In 2017 heeft KBO Boschweg het 50-jarig bestaan gevierd. Een commissie van 7
personen is vanaf begin 2016 (!) bezig geweest om uiteindelijk in oktober 2017 een
mooi en onvergetelijk feest en ook andere, meer actieve momenten samen te stellen
voor al onze leden. We hebben op een serieuze manier stil gestaan bij dit jubileum,
maar er is ook terecht volop gefeest. Zowel het Gasthuis al SCC de Kajuit boden
onderdak voor deze festiviteiten.
Eind 2017 telde KBO Boschweg 326 leden. Hiermee vertonen we een trend, die we
ook bij andere KBO afdelingen zien. Namelijk dat het ledenaantal zo ongeveer gelijk
blijft. Helaas ontvallen ons leden gedurende het jaar, maar gelukkig zien we ook
nieuwe leden binnen onze afdeling. De gehoopte aanwas van jongere ouderen blijft
helaas uit.
Wijkgebouw Boschweg
Er is nog steeds geen (volledige) duidelijkheid omtrent een eventueel nieuw
wijkgebouw Boschweg. Gepland op de locatie van de voormalige school aan de
Papaverstraat, maar door de gemeentelijke herindeling heeft de planning de nodige
vertraging opgelopen. In 2017 is de laatste officiële handeling geweest het
overhandigen van een programma van eisen aan alle wethouders van de gemeente
Meierijstad. Het raadsbesluit van eind december leverde op, dat ook verbouw van
SCC de Kajuit weer als optie wordt meegenomen. Deze nieuwe situatie draagt niet
bij tot een snel en besluitvaardig traject. Nu wordt medio 2018 genoemd als tijdstip,
waarop pas echte duidelijkheid gegeven wordt.
SCC de Kajuit
Wellicht goed om de positie van SCC de Kajuit eens duidelijk te maken. De Kajuit is
eigendom van de gemeente, en de Stichting De Kajuit treedt op als bestuur en
beheert het gebouw en de ruimtes. Zowel KBO Boschweg als Senioren Boschweg
vaardigen leden af, die zitting hebben in het stichtingsbestuur. Vanuit KBO
Boschweg zijn dat momenteel Henk van Uden, Jan van Houtum en Jaap van Iersel.
KBO Boschweg betaalt een jaarlijkse huursom aan de stichting. Daarnaast verplicht
KBO Boschweg zich om mensen te leveren, die mee helpen tijdens onze eigen
activiteiten, o.a. barpersoneel. We zouden graag zien, dat zich hiervoor nieuwe
mensen zouden aanmelden.
Activiteiten
Het doet ons, het bestuur, telkens deugd te zien, dat de activiteiten, die we door het
jaar heen organiseren een groeiende belangstelling ondervinden. Bij de
Carnavalsmiddag, de reisjes, Kerstviering, we merken, dat steeds meer leden zich
hiervoor aanmelden. Voor deze, vaak éénmalige activiteiten zitten we dus goed.
Daarentegen zien we, dat de wekelijkse soos-activiteiten in de Kajuit, zoals het
kaarten en biljarten, de laatste jaren helaas wat minder deelnemers trekken. Hopelijk
weten de leden de weg hiernaar weer te vinden.
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Communicatie
We proberen op zoveel mogelijk verschillende manieren met onze leden te
communiceren, onze leden te bereiken. Meest gebruikelijk zijn momenteel toch nog
de vertrouwde papieren nieuwsbrief, die elke maand samen het blad ONS wordt
bezorgd. Ook op internet publiceren we deze nieuwsbrieven, en ook is daar,
bijvoorbeeld op de website van KBO Brabant, veel informatie te vinden, die voor
ieder van ons van belang kan zijn. Moderne sociale media, zoals Facebook en
Twitter gaan we voorlopig nog niet inzetten, daar is nog zeer weinig animo voor
onder de leden.
Vrijwilligers, bestuur
Ook afgelopen jaar hebben onze vrijwilligers zich steeds op voortreffelijke wijze
dienstbaar gemaakt voor KBO Boschweg. Of het nu de bezorgers van ONS en
nieuwsbrief betreft, of het barpersoneel in de Kajuit, of de mensen, die zieke leden
bezoeken, of de mensen, die administratieve ondersteuning geven (VOA, belasting)
we zijn jullie allemaal zeer dankbaar voor jullie bereidheid en inzet voor KBO
Boschweg.
Maar natuurlijk ook de bestuursleden, ook zij zijn vrijwilligers. Ook zij staan vaak, zo
niet altijd, klaar om er te zijn voor KBO Boschweg.
En zonder al deze vrijwilligers zou KBO Boschweg een stuk minder aantrekkelijk en
levendig zijn. Laten we daarom met zijn allen proberen reclame te maken voor
vrijwilligers taken binnen KBO Boschweg om daarmee nieuwe mensen hiervoor te
winnen.
Overleg en ondersteuning
Gedurende het jaar heeft er overleg plaatsgevonden met de andere 3 KBO
afdelingen binnen Schijndel (4x), ook met de andere 12 afdelingen binnen
Meierijstad (2x) en met Welzijn de Meierij (3x).
Het overleg richt zich op gemeenschappelijke belangen, zoals gezamenlijke
activiteiten, hoogte contributie en specifieke ouderzorg onderwerpen.
Ook de Seniorenraad Meierijstad en KBO Brabant vormen een platform, waar we
met onze vragen terecht kunnen
Secretaris KBO Boschweg,
Wim Gevers
Januari 2018

20180129 Secretariaat verslag 2017

2

