Afdeling Hoogezand-Sappemeer. Jaarverslag 2021
Datum oprichting KBO: 28 nov.1988.

Website: www.kbopcobmiddengroningen.nl

Samenstelling bestuur per 31 dec. 2021 en per 1 jan. 2022 : KBO-PCOB
Voorzitter. KBO
Vacature.
Secretaris/penningm. KBO
Vice. Voorzitter.
Ledenadm. KBO afd. en prov.
Lid POSO bestuur.
Afgev. naar prov. Bestuur KBO.
Lid best. KBO-PCOB
Coördinator magazines.
Lid werkgroep.
Dementievriendelijke
gemeenschap Midden
Groningen

Mevr. Siena Ottens-Kramer.
Kalkwijk 183. A
9603 TC Hoogezand.

06-23806767.
sienaottens@hotmail.com

Financ.adm. KBO

Hr. Jos. Meiberg.
Bark 8
9606 RA Kropswolde

0598-325363.

Lid. Best. KBO.
Lid bestuur. KBO-PCOB

Mevr. Lidy Boelens-Bruns
Elzenweg 20
9603 DJ Hoogezand.

0598-351155.
06-51673846.
aremboelens@home.nl

Lid best. KBO
Website coördinator
Lid bestuur. KBOPCOB

Hr. Jacob Fellinger.
Pijpstraat 16 a.
9636 AM Zuidbroek

0598-392262
06-23304577
jwfellinger@gmail.nl

Voorzitter PCOB.
penningmeester
Lid best. KBO- PCOB.
Voorz. POSO bestuur.
Lid Huba. (Belasting adviseur.)
Lid werkgroep
dementievriendelijke
gemeenschap Midden
Groningen.

Hr. Meint Dekker.
Melkweg 498.
9602 JV Hoogezand.

0598-326969
06-44869838
Meint.dekker@kpnmail.nl
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Jm.meiberg@home.nl

Secr. PCOB.
Lid. Best. KBO PCOB
Notulist.
Lid van de Ouderraad Midden
Groningen.
Lid werkgroep
dementievriendelijke gemeente
Midden Groningen.

Mevr. Wineke Meijer.
Woldweg 120 a.
9606 PH Kropswolde.

06.29394215.
Wineke.meijer@home.nl

Bestuurslid PCOB.

Mevr. Riek Hoek.
J. Leijsterstraat 8.
9601 JE Hoogezand

riekhoek@kpnmail.nl
0636098398.

Lid. Best. KBO-PCOB

Belangenbehartiging:
De belasting
service:
Gemeente:

Ouderraad:

Dit wordt gedaan via Kwartier Zorg en welzijn door de aan ons
gelieerde vrijwilligers.
Er zijn goede gesprekken met de wethouder de heer D. de Jonge
geweest, hetgeen we doen in POSO verband en via de ouderraad.
Werkgroepen Dementie vriendelijke gemeenschap Midden Groningen.
Mede voorbereiden nota ouderenbeleid voor Midden Groningen.
Werkgroep vrijwilligers vervoer.
Veel contact met Mevr. A. Knip ambtenaar ouderenbeleid.
Onderwerpen die aan de orde kwamen waren: Armoede pact, sociaal
domein, WMO budget, verzorging- en verpleeginstellingen. Woonvisie
voor Midden Groningen.
Wijkgericht werken en vervoersprojecten. Visie op nota ouderenbeleid.

Activiteiten: 2021
Januari.
14 jan.

De nieuwjaarlunch van de KBO in de Gouden Zon werd afgelast i.v.m.
corona beperkingen.
De PCOB nieuwjaarsbijeenkomst werd afgelast

febr.

Geen jaarvergadering van de PCOB.

Maart.

Nieuwsbrief met aandacht voor belasting aangifte.

April.

Nieuwsbrief met aandacht voor de ouderen infolijn van de KBO-PCOB.
KBO jaarverg. Afgelast.
Bijeenkomst met casemanager en preventie verpleegkundige afgelast.
Paasbijeenkomst PCOB afgelast.

Mei.

Nieuwsbrief met aandacht voor de online activiteiten die door de Unie KBOPCOB worden geboden.
POSO activiteiten, die in de openlucht kunnen, gaan door.

Juni.

Buiten activiteiten van het POSO.

Juli.

Vakantie.
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17 Aug.

Jaarvergadering van de KBO in de Heemtuin te Muntendam. Jaarstukken en het
financieel verslag over de jaren 2019 en 2020 werden door de leden goedgekeurd.
Door de maatregelen i.v.m. corona was het bestuur genoodzaakt deze maatregel te
nemen.
Onze nieuwe pastor mevr. N. Hamersma-Sluis vertelde over haar werkzaamheden
en wat zij voor onze afdeling kan beteken.

sept.

Nieuwsbrief met waarschuwing voor Whatsapp phishing fraude met een
voorbeeld van wat een van onze eigen bestuursleden is overkomen.

okt.

Nieuwsbrief met weer een voorbeeld van fraude met een sms betaalverzoek.
Ook via het logo van Post nl. probeerde men ons op te lichten.

24 nov.

Bijeenkomst met de wethouder de Jonge werd afgelast. Aandachtspunten:
Digitalisering, meedoen fonds, en veiligheid van de openbare ruimte.

dec.

Kerstverrassing bezorgd bij alle leden om ze een hart onder de riem te steken
in deze spannende tijd.
Kerststukjes voor alle bezorgers van het magazine rondgebracht als dank
voor hun werk dit jaar.
Tweedaagse draaiorgel Kersttour door de gemeente Midden Groningen langs
verzorgingshuizen, wooncomplexen en wijkcentra. Samenwerking tussen
KBO-PCOB, POSO en gemeente.

Aan te bevelen activiteiten voor andere afdelingen
Zie elders. Dit was maar zeer beperkt mogelijk vanwege de beperkingen door de RIVM
richtlijnen.

Dienstverlening:
Elders
beschreven
Samenwerking met PCOB, verzorgingshuizen en anderen
PCOB.
We hebben dit jaar ook weer 1 bestuur gevormd als afdeling kBOPCO, om de gezamenlijke activiteiten te organiseren. Ook naar
buiten treden we op als één bestuur.
De magazine bezorging is in elkaar geschoven.
POSO.

Allerlei activiteiten zoals de beurs afgelast.
Lokaal comité dag van de ouderen : viering op 1 okt. samen met de
gemeente op 6 locaties was zeer beperkt i.v.m. corona beperkingen.
Zomer activiteiten: Scootmobiel tochten etc. werden in 2021
allemaal zeer beperkt gehouden.
Enige fietstochten en scootmobiel tochten gingen door met
inachtneming van de RIVM richtlijnen.
Zie www.poso-middengroningen.nl.
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Vertegenwoordiging: zie ook elders.
POSO: Verschillende van onze leden zitten als
vrijwilliger in werkgroepjes die activiteiten vanuit het
POSO organiseren.
Gemeente: Veel leden/vrijwilligers die meedenken en
adviseren in werkgroepen van de gemeente m.b.t. het
gewenste beleid voor ouderen.
Verzorgingshuizen: Het mee voorbereiden van avonden
voor bewoners en buurtbewoners loopt goed.

Ledenaantal KBO
01-01 2021
150
31-12 2021
142

( 4 nieuwe leden, 4 overledenen, 8 opzeggingen .)
Ledenaantal PCOB
01-01 2021
97
31-12 2021
87

( 8 overleden leden en 2 opzeggingen.)
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