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Inleiding 

KBO staat voor Katholieke Bond van Ouderen. Op 7 februari 1956 werd de KBO, 
afdeling Geldrop, opgericht. Op 20 oktober 1998 werd een wijziging van de 
statuten vastgelegd. In de statuten is als doel van de vereniging opgenomen: 

“Het behartigen van de belangen van ouderen in het algemeen, en die van zijn 
leden in het bijzonder, in de meest ruime zin van het woord”. 

 
Als middelen om dat doel te bereiken werden vervolgens genoemd: 
a. Het houden van vergaderingen en andere bijeenkomsten; 

b. Geven en laten geven van educatie in de breedste zin van het woord; 
c. Bevorderen van goede ontspanning en vrije tijdsbesteding; 

d. Uitgave van geschriften; 
e. Optreden bij overheden en andere instanties namens en ten behoeve van 

ouderen; 
f. Samenwerking met organisaties en instellingen met een gelijk of aanverwant 

doel; 

g. Aanwenden van andere wettige middelen. 
 

Het werkgebied van KBO-Geldrop is niet beperkt tot Geldrop: omdat in Mierlo 
geen plaatselijke KBO-afdeling bestaat zijn inwoners van Mierlo eveneens van 
harte welkom als lid van KBO-Geldrop. 

KBO-Geldrop is onderdeel van de provinciale koepelorganisatie KBO-Brabant. 
 

De doelgroep van KBO is al geruime tijd niet meer beperkt tot 65-plussers: 
iedereen vanaf 50 jaar behoort tot de doelgroep en is welkom.  
KBO-Geldrop hanteert de christelijke beginselen als uitgangspunt, maar is niet 

meer een puur katholieke vereniging. Zij staat open voor alle senioren, ongeacht 
hun levensovertuiging. Wel wordt van alle leden respect verwacht voor elkaars 

levensovertuiging. 
Heden ten dage spreken we niet meer over “ouderen”, maar over “senioren” en 
een “seniorenvereniging”. 

 
De KBO opereert in een veranderende tijd. Maatschappelijke veranderingen 

vragen bij voortduring om bijsturing op koers, functie en takenpakket van de 
KBO. Daarom heeft KBO geprobeerd wat verder in de toekomst te kijken, te 
benoemen aan welke ontwikkelingen aandacht moet worden besteed en de 

conclusies vast te leggen in een nieuw beleidsplan. 
Het beleidsplan richt zich op de jaren 2022-2025 en zal gehanteerd worden bij 

het vaststellen van de (jaar)werkplannen voor deze periode. Deze werkplannen 
zijn uitgangspunt voor de jaarlijkse activiteiten en begroting. Het bestuur zal 
over de voortgang verantwoording afleggen aan de leden jaarlijks in de 

Algemene Ledenvergadering en eventueel tussentijds.  
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Het beleidsplan is vastgesteld door het algemeen bestuur van KBO-Geldrop en 
wordt  ter kennisname aangeboden aan de Algemene Ledenvergadering van  
7 april 2022.  

 
 

Uitgangspunten: de omgeving waarin KBO opereert 
Afdeling KBO-Geldrop is een organisatie die het tot zijn taak rekent de belangen 
van de senioren in Geldrop-Mierlo blijvend te behartigen. Deze groep is de 

afgelopen tijd sterk gegroeid: in 2010 telde Geldrop-Mierlo 6.480 inwoners, 
ouder dan 65 jaar (17% van het inwoneraantal); in 2020 waren het er 8.752 

(22% van het inwoneraantal). 
 

Ook de samenstelling van de bevolkingsgroep senioren is geheel anders 
geworden. Niet alleen voor wat betreft de leeftijdssamenstelling en de 
levensverwachting , maar ook voor wat betreft haar financiële en 

maatschappelijke positie. Daarnaast zijn ook zaken als waarden en normen, 
veiligheid en sociale aspecten ingrijpend veranderd. Dat heeft ook geleid tot een 

heel andere invulling van de vrije tijd. 
De behoefte aan sociale contacten is echter gebleven.  
 

Het begrip mantelzorg is veranderd. Professionele zorgverlening, tijdelijk of 
langdurig, is niet altijd direct beschikbaar. De belasting van de mantelzorger 

wordt groter. Het perspectief voor de mantelzorger van vrije tijd wordt minder. 
Sociale contacten alsmede solidariteit blijven onmisbaar en 
eenzaamheidsbestrijding is meer dan ooit aan de orde. Ook de kerk is, ondanks 

haar inspanningen, niet meer de bindende factor in dezen. 
 

Het welzijnsbeleid, inclusief het beleid, gericht op senioren, is in toenemende 
mate vanuit de landelijke overheid gedecentraliseerd en overgedragen aan de 
gemeenten. Samenwerking met andere relevante gemeentelijke instellingen en 

maatschappelijke organisaties, zoals andere seniorenorganisaties, Stichting 
Seniorenbelangen, WMO-Raad, is van groot belang om invloed te kunnen 

uitoefenen op het concrete welzijnsbeleid van de gemeente. 
 
 

Kerntaak van KBO-Geldrop  
1. Het organiseren van activiteiten. 

2. Individuele belangenbehartiging. 
3. Collectieve belangenbehartiging. 
 

 
Doelstellingen 

(Welke doelen willen we bereiken bij de uitvoering van de kerntaken) 
 
Ad 1: organiseren van activiteiten: 

1. Wij willen bijdragen aan de versterking van de onderlinge verbondenheid, 
samenwerking en solidariteit tussen alle senioren in Geldrop-Mierlo. 
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2. Wij willen verbreding van sociale contacten tussen leden via bestaande en 
nieuwe activiteiten op sociaal-maatschappelijk, cultureel, educatief en 
recreatief gebied.  

3. Wij willen mogelijkheden bieden voor educatie, ontmoeting, ontspanning, 
cultuurbeleving, ontwikkeling en beweging, en nadenken over zingeving. 

 
Ad 2: Individuele belangenbehartiging 
Wij willen het individuele welbevinden van de leden bevorderen door 

beschikbaarstelling van advies en hulp (ouderenadviseur, cliëntondersteuner, en 
hulp bij het invullen van belastingaangifte), door ziekenbezoek, projecten m.b.t. 

eenzaamheid, veiligheid en woningadviezen. 
 

Ad 3: Collectieve belangenbehartiging 
Wij willen de algemene belangen van ouderen bevorderen op het terrein van 
wonen, welzijn, zorg, vervoer en inkomen.  

 
Voor de individuele en collectieve belangenbehartiging is KBO-Brabant, de 

koepelorganisatie, van groot belang. KBO-Brabant verleent faciliteiten aan de 
aangesloten afdelingen, zoals opleidingen voor vrijwilligers, en ontwikkelt veel 
initiatieven die afdelingen plaatselijk kunnen overnemen. 

 
In 2006 hebben 4 seniorenverenigingen uit Geldrop-Mierlo, waaronder de KBO, 

de Stichting Seniorenbelangen Geldrop-Mierlo (SBG-M) opgericht. Deze heeft als 
doel te functioneren als overlegorgaan voor deze seniorenverenigingen en de 
belangen van alle senioren in Geldrop-Mierlo te behartigen met betrekking tot 

overheidsbeleid in het algemeen.  
 

De beschikbaarheid van ouderenadviseurs en cliëntondersteuners wordt centraal 
verzorgd door SBG-M. 
 

SBG-M is bezig met de uitvoering van een project “MijnHuisPast” waarbij 
senioren in Geldrop-Mierlo samen met een deskundige onderzoek doen naar 

comfortabel en veilig wonen in eigen huis. 
 
 

Randvoorwaarden 
1. Een gezonde vereniging met een goed bestuur en een organisatie, die is 

toegerust voor invulling van haar doelstellingen met: verbondenheid, 
veiligheid, gezamenlijke inzet, transparantie. 

2. Voldoende actieve en deskundige vrijwilligers.  

KBO-Geldrop kan alleen haar doelen halen bij de gratie van veel en van een 
diversiteit aan vrijwilligers: er zijn mensen nodig voor het organiseren van 

activiteiten, voor het onderhouden van contacten met andere instellingen; 
voor hulp en advies aan andere leden. KBO zal zich moeten bezinnen op de 
wervingsmogelijkheden van vooral jonge senioren, op ondersteuning, op 

opleiding of andere facilitering. 
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3. Toerusting van vrijwilligers. 
Teneinde de collectieve belangenbehartiging op een goede wijze te kunnen 
invullen zal KBO-Geldrop goed op de hoogte moeten zijn van wat er leeft 

binnen de doelgroep, wat de wensen en verlangens zijn en op welke terreinen 
afdeling KBO-Geldrop activiteiten moet ontplooien. Het is daarbij goed om 

aandacht te hebben voor de doelgroep die steeds meer mede uit jonge 
senioren bestaat. Ook nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot 
overheidsregelingen zoals onder meer de WMO, de zorgverzekering en het 

pensioen vragen om aandacht.  
4. Voldoende aanwas van nieuwe leden.  

Het aandeel jonge senioren onder de leden is klein. De aanmelding van 
nieuwe leden vertoont enige stagnatie. Ledenwerving vraagt aandacht. Maar 

ook onderzoek naar de oorzaak van de stagnatie en/of de wensen van 
potentiële leden die hen doen besluiten wel of niet lid te worden. 

5. Huisvesting. 

De huidige huisvesting van KBO-Geldrop vraagt blijvend zorg. Er is een grote 
afhankelijkheid van derden als het gaat om de huisvesting op lange termijn. 

Dit is een bedreiging voor de continuïteit van de vereniging. 
6. Communicatie en PR. 

Voortdurend moet bekendheid worden gegeven aan de activiteiten en 

mogelijkheden binnen de KBO via bestaande en nieuwe kanalen. 
Bestaande kanalen zijn de maandelijkse Nieuwsbrief en de website.  

Ook op andere manieren moeten de belangen van KBO-Geldrop worden 
uitgedragen. 

7. Onderhouden van contacten:  

Op de eerste plaats zijn van belang de contacten met: KBO-Brabant, SBG-M 
en de gemeente Geldrop-Mierlo. 

Daarnaast is een goed contact met besturen van wijkcentra van belang om 
ook senioren daar de mogelijkheid te bieden elkaar te ontmoeten en zich te 
vermaken. 

Binnen de organisatie van KBO-Brabant is er in elke gemeente een 
kringbestuur. Omdat er in Geldrop-Mierlo maar één KBO-afdeling is, vallen 

kringbestuur en afdelingsbestuur samen. Het kringbestuur is belangrijk in de 
communicatie met KBO-Brabant. De wederzijdse ondersteuning is van groot 
belang. 

 
 

Organisatie 
 
De organisatie van de afdeling KBO-Geldrop bestaat thans uit de volgende 

elementen: 
 

Ledenvergadering 
Aan de Ledenvergadering komen alle bevoegdheden toe die niet krachtens de 
wet of door de statuten aan het afdelingsbestuur, de bond of een ander orgaan 

zijn opgedragen. 
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Algemeen Bestuur 

Het Algemeen Bestuur is belast met de algemene leiding van de KBO-afdeling, de 
uitvoering van de bepalingen van de statuten en van de besluiten van de 

ledenvergadering. 
 
Dagelijks bestuur 

Het Dagelijks Bestuur bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de 
penningmeester. Het is belast met de voorbereiding en uitvoering van de 

besluiten van het bestuur, alsmede met al datgene dat door het bestuur 
nadrukkelijk wordt opgedragen.  

 
Daarnaast functioneren nog de volgende commissies/werkgroepen. 
 

Activiteitencommissie. 
Deze heeft de volgende taken: 

1. Het organiseren van recreatieve activiteiten. 
2. Het organiseren van sportieve activiteiten. 
3. Het organiseren van overige activiteiten zoals reizen (w.o. de bedevaart) en 

festiviteiten. 
4 Het bevorderen van kennis door het organiseren van lezingen en cursussen. 

5 Het organiseren van culturele manifestaties. 
6. Het organiseren van bijeenkomsten over identiteit en zingeving. 
 

Werkgroep Organisatie 
Deze heeft als taak het bestuur op meer algemene vraagstukken te 

ondersteunen zoals: 
1. Het verzorgen van publiciteit en promotie (PR). 
2. Het opstellen van het beleidsplan, het werkplan, de statuten, het 

huishoudelijk reglement, jaarverslagen alsmede afspraken rond jubilea en 
benoeming ereleden. 

3. Algemene ondersteuning op organisatorisch gebied waar nodig. 
 
Redactie Nieuwsbrief 

Deze heeft als taak: 
1.  Het redigeren en uitgeven van de maandelijkse Nieuwsbrief. 

2.  Contacten met de drukker. 
 

Redactie Website 

Deze heeft als taak: 
1. Het verzamelen van informatie welke op de website moet worden 

weergegeven. 
2. Het doorgeven van deze informatie aan de webmaster. 
3. Het bijhouden van de website; dit is een specifieke taak van de webmaster. 

4. Het beoordelen van de website en mogelijkheden tot verbetering en 
aanpassing voorleggen aan het bestuur. 
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Wijkcontactgroep 

Deze heeft de volgende taken: 
1. Het onderhouden van contacten met de leden onder meer door het bezorgen 

van de Nieuwsbrief en het maandblad ONS. 
2. Het inschrijven van nieuwe leden. Het opmerkzaam zijn op bijzondere 

omstandigheden van leden zoals ziekte, eenzaamheid, overlijden en het 

signaleren daarvan aan het algemeen bestuur. 
3. Het verlenen van hand- en spandiensten bij diverse activiteiten van de 

commissies. 
 

 
 
Aldus vastgesteld door het algemeen bestuur op 7 maart 2022. 

 
 

 
 
J. J. G. Gruintjes                                                       M.H.J. van Meijl- de Grijs 

voorzitter                                                                  secretaris 


