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De afdeling is een

organisatie van en voor ouderen 
en stelt zich ten doel 

de belangen van alle ouderen op het gebied 
van het welzijn te behartigen en 

de zelfwerkzaamheid en zelfredzaamheid 
van ouderen als individu en als groep te 
bevorderen.
Verder streeft de afdeling ernaar de gelijkwaardigheid
van de ouderen aan de overige leden van de 

samenleving gestalte te geven en te streven naar een 
optimaal welzijn voor ouderen

KADER: STATUTEN



Amersfoort-
Nijkerk

Leden

Vrijwilligers

Bestuur
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Bestuur

Algemeen
• Wat willen we met contacten bereiken (doel)?

• Wat willen we samen met PCOB en wat niet?

• Idem landelijke en provinciale KBO?

Interne communicatie

• Met Leden: ALV, Nieuwjaar, kerst. Andere mogelijkheden b.v. wijkgericht?

• Met vrijwilligers:    vrijwilligersdag, bestuurscontacten coördinatoren.

• Website: reeds gestart, samenwerking met Senioor

• INFO: Samen met PCOB, doelgroep leden. Reeds gestart met nieuwe redactie

Externe contacten

• Gemeente. Basis hierbij zou kunnen zijn: “Manifest waardig ouder worden”.

• Plaatselijke verenigingen en belangengroepen (b.v. 033-in de

wijk, POWER, alliantie veilig ouder worden etc.)

Financieel Beleid
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Financieel Beleid
Algemeen

• De begrotingen 2021 en 2022 geven de mogelijkheden van KBO Amersfoort goed weer. In de 

marges zijn verschuivingen mogelijk en met het afnemen van het ledental worden deze 

mogelijkheden steeds beperkter. 

• Ledenwerving is noodzakelijk en verhoging van de contributie is binnen enkele 
jaren onvermijdelijk met alle negatieve consequenties van dien.

ANBI

• Om giften aan onze vereniging belasting-aftrekbaar te maken zal KBO-Amersfoort voor het eind van het 

jaar een ANBI-status aanvragen

Sponsoring.

• De mogelijkheden van en de wensen tot sponsoring van projecten/activiteiten 
zullen zeker onderzocht moeten worden. Hierbij kan ook “INFO” worden 
meegenomen. Het is zeker denkbaar dat vanuit de Amersfoortse/Hooglandse middenstand 
belangstelling zal bestaan voor adverteren naar de ouderen doelgroep (communicatie).

Meerjarenbeleid

• Er zal een meerjarenbegroting (2022 – 2025) worden opgesteld waarbinnen o.m. uitspraak zal worden 
gedaan over de gewenste lijn m.b.t. de contributie, het minimaal noodzakelijk Eigen Vermogen, 
eventuele reserves en de verwachte kostenontwikkeling gedurende deze 4-jaars periode.
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Vrijwilligers
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Leden ondersteuning: …………………Belangenbehartiging; belastinginvullen

Ledencommunicatie:……………………Magazine, INFO, Website.

Leden sociaal:………………………………………Welkom, Reizen, Wandelen, Denktank, Foto en Fietsen

Leden Bestuur:…………………………………….Bestuur, bestuursondersteuning, Ledenadministratie

Oog voor Senioren                   KBO Afd. A’foort 
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KBO kent ong. 70 enthousiaste vrijwilligers; zonder hen gaat het niet. 
Wat doen ze zoal?
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Vrijwilligersbeleid
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Werving:………inzicht in kwaliteit van leden, persoonlijke benadering……………

Rechten en plichten: ……………verzekering, contract, financiën………………

Ontwikkeling:………………………cursussen, bijscholing……………………………

Beschikbaarheid:……………project of structureel, start en vertrek, vervanging…

Antwoord op de volgende vragen:

➢ Hoe houden we continuïteit?
➢ Wat vragen (toekomstige) vrijwilligers van ons?
➢ Samen doen: Wat is de rol van het bestuur en wat die van de vrijwilligers?
➢ Hoe pakken we het aan?

Beleidsonderwerpen
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Ledenbelangen

• Belangenbehartiging op de 5 levensdomeinen t.w.

• Wonen, welzijn, zorg

• Koopkracht

• Veiligheid

• Digitalisering

• Zingeving
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Leden: activiteit en ontmoeting

• Huidige activiteiten stimuleren (dagtochten, vakanties, 
cultuur). 

• Nieuwe activiteiten ontwikkelen al dan niet i.s.m. andere 
organisaties (te denken valt aan De Neng, SRO, Senia, seniorenweb):
➢Gericht op laagdrempelige gezelligheid, sport en spel b.v. bingo, 

biljart, Yoga, zang (een eigen koor misschien), samenwerking met SRO.

➢Gericht op jarigen, zieken, nabestaanden; 
➢Gericht op ontwikkeling (bijv. ICT, wonen, mantelzorg, techniek)

➢Politieke ontwikkelingen bijv. n.a.v. verkiezingen een debatmiddag/avond

➢Gericht op cultuur, kunst en muziek

➢leesclub (via Senia?)

➢Samen eten in buurt of wijk

Nieuw middel: Een ontmoetingsruimte starten: 

Sociëteit
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Leden: Werving

• Met eigen invulling aansluiten bij landelijke 
campagne

• Wat maakt KBO interessant, waarom zou je lid 
worden? Suggesties:
• Belangenbehartiging naar o.m. politiek vgl. vakbond

• Interesse in ouderenbeleid

• Belastinghulp

• Kortingen: landelijk (verzekering) en plaatselijk (taxi)

• Uitjes/sociale contacten

• Het maandelijkse magazine

• Overige publicaties
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OP NAAR DE TOEKOMST


