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Nieuwsbrief 

KBO Rotterdam
Beste leden,

We zitten inmiddels alweer in februari 2022, de afgelopen 2 jaar 
zijn niet de leukste jaren geweest. We moesten noodgedwongen 
thuis blijven met de eenzaamheid die om de hoek kwam kijken. 
Maar we hopen dat het nu weer de goede kant op gaat en dat er 
meer mogelijk is. De KBO Rotterdam is zich aan het voorbereiden 
voor de Algemene Ledenvergadering Sint Jozefviering op 19 maart 
2022 waar we u weer hopen te zien. 

De gemeenteraadverkiezingen komen er weer aan, het was 
de bedoeling dat de stichting OSO-Rotterdam  (Overleg 
Samenwerkende Ouderenorganisaties) met de politieke partijen in gesprek zouden gaan, net als 4 
jaar geleden in de burgerzaal van het stadhuis. Door de coronaprikkelingen kon het niet doorgaan. 
Mogelijk hebben ze een alternatief gevonden in de vorm van een forum waardoor er een soort 
virtueel debat ontstaat. Binnenkort staat er een forum op de website van stichting OSO-Rotterdam 
(www.osorotterdam.nl).

De belasting over 2021 moet weer ingevuld worden en daar kunt u hulp bij krijgen van onze 
belastinginvullers (HUBA’s). U kunt als u nog geen belastinginvuller heeft, contact opnemen met 
onze coördinator Jacques Daamen, verderop in deze nieuwsbrief stelt hij zich aan u voor.

Wat staat er verder nog in de Nieuwsbrief:

•Vraag nieuwe bestuursleden, vooral een secretaris
•Uitnodiging ALV 19 maart 2022
•Financiën
•Oproep belastinghulp/Jacques Daamen stelt zich voor
•Loes de Bruin van Aarst stelt zich voor
•Wandelen met Frans
•Hulp nodig met computer, tablet of smartphone?

Wij blijven uw aandacht vragen voor het volgende:

Wij zouden het erg op prijs stellen als er (jonge) senioren zijn die zich aan zouden willen melden 
voor de functie van secretaris of voor een andere rol als bestuurslid (zie voor de vacatures op de 
site van de KBO Rotterdam www.kborotterdam.nl). Dus als u ons wilt helpen om de afdeling KBO 
Rotterdam te continueren en versterken, u bent van harte welkom en kunt contact op nemen met:

S.L. Krijgsman-Nijdam, mobiel 06-28252057

Februari 2022
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Algemene ledenvergadering

Op zaterdag 19 maart 2022 van 9:30 tot 16:00 uur hebben wij onze Algemene Ledenvergadering.

We beginnen met Eucharistieviering ter ere van St. Jozef, de patroonheilige van de KBO.
Plaats:  Kerkelijk centrum Open Hof, Hesseplaats 441, 3069 EA Rotterdam.
De kerk is te bereiken met de metro naar de Hesseplaats.

Agenda:
09:30 tot 10.00 uur Inloop
 
10.00 tot 11:00 uur Eucharistieviering - Pastor Joost de Lange

11.00 tot 11.30 uur Pauze voor een kopje koffie

11:30 tot 12:30 uur Ledenvergadering
* Welkom door de voorzitter
                                   * Verslag Penningmeester
                                   * Verslag Kascommissie; benoeming leden kascommissie
                                   * Decharge bestuur en penningmeester voor het gevoerde beleid
                                   * Voorstel benoeming de Mevrouw L. de Bruin-van Aarst
                                   * Voorstel benoeming de Heer J.K. Daamen
* Afscheid bestuurslid Virginia Werner
                                   * Rondvraag

12:30 tot 14:00 uur Pauze met een aangeklede lunch 

14:00 tot 15:00 uur Thema bijeenkomst digitale inclusie 55+,wat is 
        er allemaal mogelijk

15:05 Sluiting door de voorzitter
                               Aansluitend kunt u nog napraten met een drankje

Vanwege de catering voor onder meer de lunch, verzoeken wij u vóór 19 maart aan te geven of u op 
de Algemene Ledenvergadering aanwezig zult zijn (en met hoeveel personen).

Het aantal deelnemers is door de Coronaregels beperkt en om de AL bij te wonen moet u zich:

•houden aan de coronaregels, zoals de CoronaCheck
•mondkapje dragen 
•de media blijven volgen i.v.m. eventuele nieuwe corona maatregelen. 
•Per e-mail aanmelden bij Paula Kranenburg kranenburg408@gmail.com of telefonisch via nummer 
06- 47438383 

In verband met de capaciteit krijgt u bericht of u op de presentielijst geplaatst bent. 
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Financiën 2020 en 2021.

De Algemene Ledenvergaderingen van maart 2021 en december 2021zijn door de Corona niet 
doorgegaan. De financiële cijfers over 2020 en 2021 zijn als volgt:

De goedgekeurde begroting over 2020  gaf een verlies aan van € 9.855,00.
Doordat er minder uitgaven en activiteiten hebben plaatsgevonden was het uiteindelijke verlies over 
2020 € 5.808,12.

Het resultaat van de begroting over 2021, die op 0 zou uitkomen, kon niet worden goedgekeurd 
vanwege het niet doorgaan van de Algemene Ledenvergadering.

Door de contributie verhoging en ook doordat er geen activiteiten zijn geweest in 2021 is het jaar 
afgesloten met een winst van € 2.277,96.

Hopende, dat de Algemene Ledenvergadering, die gepland staat op 19 maart a.s. wel doorgaat, dan 
kunnen de cijfers over de jaren 2020 en 2021 uitgebreid aan de orde komen.

Kascontrole commissie.
Door omstandigheden heeft de kascontrole over de jaren 2020 en 2021 niet plaatsgevonden.
Bij deze vraag ik vriendelijk of nieuwe kandidaten, voor de vergadering van 19 maart a.s.
zich als volgt willen aanmelding bij mij.

Paula Kranenburg email: kranenburg408@gmail.com of
06-474 383 83

Bij voorbaat dank.

Paula Kranenburg
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HUBA. Hulp bij uw BELASTINGAANGIFTE voor het jaar 2022.

Voor u ligt de eerste De Senior KBO-PCOB van het jaar 2022.Wij beginnen met een nieuwe jaar en dat 
betekent uiteraard ook dat er weer een aangifte voor de inkomstenbelasting over het jaar 2021 moet 
worden gedaan.

KBO en PCOB leden en andere leden kunnen  hun aangifte 2021 inkomstenbelasting laten invullen 
door belastinginvullers van de gezamenlijke ouderenbonden KBO-PCOB.

De belastinginvuller kan na een telefonische afspraak bij u langs komen en hij/zij kan zich 
legitimeren met een  gecertificeerd pasje van onze ouderenbond KBO-PCOB. Voor belastinginvullers 
die niet beschikken over een dergelijk pasje  nemen wij geen verantwoording. Dus altijd vragen naar 
een gecertificeerd pasje 2022.

In februari 2022 worden onze belastinginvullers bijgeschoold en wij beschikken dan ook daarna 
over degenen die dit gaan doen in onze afdeling.

De belastinginvuller die bij u thuis komt vraagt een vergoeding van maximaal 20 euro voor 
de onkosten die hij/zij maakt. Indien mogelijk graag deze kosten contant afrekenen met de 
belastinginvuller. 

De belastinginvuller vult alleen eenvoudige aangiftes in. U blijft ten allen tijde zelf verantwoordelijk 
voor de aangifte en de aanvraag van zorg- en/of huurtoeslag. De belastinginvuller heeft uw BSN-
nummer en geboortedatum nodig voor een machtiging om de inkomstenbelasting te kunnen 
verzorgen.

KBO en PCOB leden en leden die geen afdelingslid zijn kunnen en een beroep willen doen op onze 
belastingservice kunnen contact met onze coördinator belastingservice KBO-PCOB in Rotterdam.

Vrijwilliger als HUBA (Hulp bij Belastingaangifte)

Onze KBO afdeling Rotterdam maakt sinds jaar en dag dankbaar gebruik van vrijwilligers die elk jaar 
de KBO-leden bijstaan met het invullen van hun belastingaangifte. De vrijwilliger krijgt een gedegen 
opleiding om dit te kunnen doen en ontvangt na afloop van deze opleiding een bewijs als waarborg 
van de kwaliteit van een HUBA. De opleiding wordt verzorgd door KBO Zuid Holland.
Alleen gecertificeerde HUBA-invullers mogen dit namens onze KBO Rotterdam doen.

Wij hebben op dit moment de beschikking over een aantal HUBA vrijwilligers die deze activiteit 
namens KBO Rotterdam mogen doen. Helaas is hierin wat verloop door allerlei omstandigheden 
zoals verhuizingen en andere persoonlijke omstandigheden. Als gevolg hiervan hebben wij behoefte 
aan nieuwe vrijwilligers om deze vraag naar HUBA’s ook de komende tijd te kunnen blijven doen.

Heeft u interesse en wilt u uw medeleden  helpen bij het invullen of wilt u nadere informatie 
dan kunt u contact opnemen met onze HUBA coördinator KBO Rotterdam Jacques Daamen (06-
30896484) of per mail daamen.jacques0@gmail.com

Om als belastinginvuller het werk goed te kunnen doen wordt in eerste kwartaal 2022 een training 
gegeven door KBO Zuid Holland.

Jacques Daamen
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Even Voorstellen

Jacques Daamen.

Graag zou ik mij aan U willen voorstellen als nieuw bestuurslid afdeling KBO Rotterdam. 

Ik ben 75 jaar en sinds 2017 in contact gekomen met het bestuur van KBO door het volgen van een 
cursus ouderenadviseur die door onze afdeling voor het eerst succesvol werd georganiseerd. 

In mijn werkzaam leven ben ik promotor/fondsenwerver bij KWF Kankerbestrijding geweest en heb 
daar veel met vrijwilligers gewerkt. Daarna mijn vrijwilligerswerk bij verschillende organisaties als 
vrijwilliger voortgezet o.a. In de Seniorenraad en Seniorenbus in Zwijndrecht. 

In 2021 heb ik de portefeuille belastingen van Virginia Werner overgenomen en hoop daarin mijn 
steentje bij te kunnen dragen in de komende jaren voor onze KBO afdeling.

Loes de Bruin van Aarst

Mij is gevraagd om mij aan jullie voor te stellen. 
Ik ben Loes de Bruin [82 jaar]. 
En sinds 2018 lid van het KBO, draai al 2 jaar mee in het bestuur.
Maar moet nog officieel door jullie gekozen worden.
Ben weduwe, heb 3 getrouwde kinderen en 3 volwassen kleinkinderen.
Heb 35 jaar in de gezondheidszorg gewerkt en 3 jaar in de ondernemingsraad van een ziekenhuis. 
Na mijn werkzame leven, alweer 23 jaar geleden, heb ik veel vrijwilligerswerk gedaan. 
In de vakbond, de wijk en mentorschap. 
Heb een brede interesse, vooral in de ouderenzorg. 
2019 de cursus ouderenadvisering gevolgd. 
Ook zet ik mij in voor goede en betaalbare woningen, WMO, digitalisering. 
Wij als senioren, worden steeds ouder en moeten zo lang mogelijk thuis wonen.
De KBO zet zich op alle fronten in om ons zoveel mogelijk te helpen en bijstaan.
Dus hebben jullie ons nodig, trek aan de bel. 
Dan kunnen wij jullie helpen. 
Ook kunnen we nog veel van jullie leren, we moeten het uiteindelijk met ons allen doen.
Ik wens iedereen veel wijsheid en gezondheid

Loes de bruin van Aarst
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Activiteiten

De wandelingen met Frans Helleman gaan ook weer van start. Heeft u zin in wandeling? Meldt u dan 
aan bij Frans ! 

Via e-mail met vermelding van uw naam en telefoonnummer of bel zelf naar 06-27160161

Hieronder vindt u het schema voor de eerste helft van dit jaar. Het schema is ook te vinden op de 
website onder activitieiten. De wandelingen zijn op dinsdag om 11:00. Een lunch is inbegrepen. 

Februari:

8 februari. Wandeling Kralingse bos. Start vanaf metrostation Voorschoterlaan
22 februari. Wandeling Katendrecht. Start van metrostation Wilhelminaplein

Maart:

8 maart. Wandeling Plan C. Start vanaf metrostation Blaak.
22 maat. Wandeling Hitland. Start vanaf metrostation De Terp Capelle aan den IJssel

April:

5 april. Wandeling Kinderboerderij. Start vanaf metrostation Graskruid
19 april. Wandeling Zuiderpark. Start vanaf metrostation Zuidplein

Mei:

3 mei. Wandeling Kralingen. Start metrostation Voorschoterlaan
17 mei. Wandeling Maastunnel. Start metrostation Maashaven
31 mei. Wandeling rondje Kralingse Plas. Start metrostation Gerdesiaweg

Juni: 

14 juni. Wandeling Hoek van Holland strand. Start metrostation Beurs 
28 juni. Museum Dordrecht. Start metrostation Leuvehaven. 
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Hulp nodig met computer, tablet of smartphone?

Digitaal mee kunnen doen is niet alleen erg belangrijk, maar ook reuze handig. Toch is het niet voor 
iedereen vanzelfsprekend. Daarom zijn er in Rotterdam allerlei mogelijkheden om hulp te krijgen om 
digitaal vaardiger te worden.

Meneer Tiggeloven heeft bijvoorbeeld een DigiMaatje. Irene helpt hem thuis met zijn computer en 
smartphone. Ze beantwoordt zijn vragen en samen oefenen ze zo vaak als nodig. Benieuwd waar 
meneer Tiggeloven hulp bij gevraagd heeft en wat hij van zijn DigiMaatje vindt? Dat hoor en zie je in 
de video.

https://vimeo.com/583286318

DigiMaatje is een initiatief van Unie van Vrijwilligers vanuit het Netwerk Digitale Inclusie 55+.

Hulp op maat

Ben jij of ken je iemand in je omgeving die ook hulp kan gebruiken om digitaal vaardiger te 
worden? Daarvoor zijn verschillende gratis mogelijkheden. Voor echte beginners, tot meer ervaren 
gebruikers. Om te oefenen of alleen vragen te stellen. 1-op-1 of in groepsverband. Thuis of juist op 
locatie. Voor iedereen is er hulp op maat. 

Kijk voor het complete aanbod op www.rotterdam.hetinformatiepunt.nl of neem telefonisch contact 
op: bel 010 - 281 61 00 
(ma t/m za, 09.00 – 17.00 uur) of WhatsApp 06 – 16 47 91 26 (ma t/m vr, 10.00 – 17.00 uur).

Netwerk Digitale Inclusie

Wij vinden het belangrijk dat Rotterdammers zelfstandig mee kunnen doen in de digitale wereld. 
Daarom zijn we partner van het Netwerk Digitale Inclusie 55+ Rotterdam. Samen werken we aan het 
versterken van digitale vaardigheden van 55-plussers in Rotterdam. 

Kijk voor meer informatie over het netwerk op www.netwerkdigitaleinclusie.nl  
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CENTRUM VOOR LEVENSVRAGEN ROTTERDAM& OMSTREKEN

Wat is Zin in Bellen? 

Met Zin in Bellen heeft u met een kleine groep (zes tot acht mensen) een goed gesprek. Er is een 
gespreksleider die zorgt dat er een fijne en veilige sfeer is, dat iedereen aan bod kome en dat u 
praat over een interessant thema zoals vriendschap, afscheid of tijd. 

Hoeveel tijd kost het u? 

De gesprekken zijn eens in de 14 dagen en duren 45 minuten. Het tijdstip wordt samen met u 
afgesproken. We beginnen met zes gesprekken, daarna kijk u of u verder wilt. 

Hoe werkt het?

U kunt met een vaste telefoon of een mobiele telefoon bellen. Wij leggen u vooraf uit hoe het werkt. 
De bijeenkomsten zijn gratis, lu betaald alleen de gesprekskosten via uw telefoon. 

Aanmelden?

Bent u enthousiast geworden? Meld u aan bij Anne Stael via 06-462 00 281 en/of mail naar 
zininbellen@gmail.com

Ain in Bellen is een project van het Centrum voor Levensvragen Rotterdam & omstreken. 
CENTRUMLEVENSVRAGENROTTREDAM.NL

Wilt u met anderen praten over onderwerpen dIe u echt bezig houden?
• Vindt u het fijn om vanuit huis mee te doen aan deze telefonische gesprekken?
• Bent u ouder dan 65 jaar?
ZIN IN BELLEN
U bent welkom bij onze telefonische groepsgesprekken!

Colofon KBO Rotterdam Bestuur:

Postadres: Honingerdijk 249
E-mail: info@kborotterdam.nl 
Website: www.kborotterdam.nl 

Ledenadministratie: 
Lilian Knappe
tel: 010-5215540 (di/wo/do 10:00 - 13:00 uur)
ledenadministratie@kborotterdam.nl

Bestuur:

Voorzitter: Sonja Krijgsman-Nijdam
Secreatris:
Penningmeester: P. Kranenburg 
Bestuurslid: Frans Helleman
Bestuurslid: Loes de Bruin-van Aarst
Bestuurslid: Jacques Daamen

mobiel: 06-28252057

Mobiel: 06-47438383
Mobiel: 06-27160161
Mobiel: 06-10782485
Mobiel: 06-30896484


