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Algemene Ledenvergade-
ring op 25 april   
 
U komt toch ook? 
Een jaar is gauw voorbij. Op dinsdag 25 april 
a.s. om 14.00 uur in Ontmoetingscentrum De 
Klarinet is onze jaarlijkse Algemene Leden-
vergadering.  
Tijdens deze vergadering praten wij u bij over 
al onze activiteiten van het afgelopen jaar, 
waarin meer dan 80 vrijwilligers zich hebben 
ingezet om onze KBO op alle fronten te laten 
functioneren en dat allemaal voor onze leden! 
In dit Soester Venster doen de verschillende 
werkgroepen hier verslag van. Nu is het me 
opgevallen dat er de laatste jaren toch wel bij-
zonder weinig belangstelling was van onze 
leden. De gedachtegang ‘alles gaat toch goed’ 
kan ik wel begrijpen, maar door aanwezig te 
zijn geeft u uw betrokkenheid bij onze KBO 
aan.  Het wordt sowieso na afloop van de ver-
gadering een gezellig samenzijn. Onze reis-
commissie zal de reizen voor de komende 
maanden presenteren en we sluiten af met de 
gebruikelijke bingo. Dus zet de datum alvast 
maar in de agenda. >> 

    Van de voorzitter 
    Yvonne Dijkhuis 

In dit nummer 
 
 3.  Van de voorzitter 
 5.  Soest in Beeld 
 7.  Thé Dansant 
 8.  PCOB dagtocht 
10. Vrije tijdsymposium Baarn 
11. Vrije tijd in Soest 
12. Dagtocht naar Gemert 
15. Puzzelpagina 
16. Dagtocht Biesbosch 
19. Activiteiten Agenda Soest 
21. Ontmoetingsochtend S’berg 
21. Activiteiten Agenda S’berg 
23 tm 38 Documenten Algemene 
  Ledenvergadering 
39. Activiteiten Agenda OC Klaar-    
 water 
40. Colofon 
41. Nuttige telefoonnummers 
42. Bestuur en werkgroepen 

* 
Redactie:  

Bart Verreijt 
                  Ria Lamé 
 
Kopij volgend nummer 
vóór 20 april naar 
redactie@soestervenster.nl 

35 min. Per Keer

Optimaal Resultaat

Voor Ieder Niveau

1 op 1 Begeleiding

Kom 7 dagen gratis sporten en ontdek
Happy Bodies Soest, de plek waar jij je
thuis zult voelen!

WWW.HAPPYBODIES.NL

NU GRATIS: 1 WEEKPAS

Er is altijd een club bij jou in de buurt! 
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(van de voorzitter) 
Thé Dansant 18 april 
Regelmatig is ons gevraagd waarom wij als KBO niet iets op het gebied 
van dansen doen. Voor onze achterban leek het ons leuk om als proef een 
Thé Dansant op dinsdagmiddag 18 april a.s. om 14.00 uur in Ontmoe-
tingscentrum de Klarinet te organiseren. Mocht de proef slagen dan zullen 
wij er mee doorgaan.  
 
Vrijetijdsymposium Senioren Soest 9 mei 
Ook een datum die u alvast kunt noteren is dinsdag 9 mei a.s. Dan vindt 
om 14.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis het Vrijetijdsymposi-
um Senioren Soest plaats. Tijdens deze bijeenkomst wordt samen met 
vertegenwoordigers van verschillende organisaties op het gebied van 
vrijetijdsbesteding gekeken naar alle mogelijkheden die er al in Soest en 
Soesterberg zijn, maar ook wat er nog ontbreekt en waar daadwerkelijk 
behoefte aan is. Ook in dit Soester Venster meer informatie. 
 
Aan tafel bij de gemeente Soest 
De gemeente Soest werkt op dit moment aan twee visies 
 (‘Wonen met zorg en de ‘Integrale Visie Sociaal Domein’) waar ze de 
medewerking, naast andere betrokken instanties, ook van onze bonden 
heeft gevraagd. Er is veel veranderd op het gebied van Wonen met zorg. 
Soest is al vergrijsd en de vergrijzing zal alleen maar toenemen. Daar 
staat tegenover dat het aantal mensen van 65 jaar en jonger relatief af-
neemt. De vraag naar zorg zal dus toenemen terwijl het personeelstekort 
stijgt en het aantal vrijwilligers en mantelzorgers afneemt. De Integrale 
Visie Sociaal Domein gaat over de vraag: “Wat voor een gemeente willen 
we zijn als het gaat om zorgen voor elkaar”. Het COSBO zal aan beide 
werksessies deelnemen.   
Wij houden u op de hoogte. << 
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In deze rubriek in het Soester Venster belichten we telkens een 
pand of persoon uit Soest met een bijzondere historie.  

KERKPAD NZ 35, 
Villa Carolina 
Wanneer je in het 
voorjaar over het 
Kerkpad wandelt of 
fietst nabij het spoor-
tunneltje tref je op 
Kerkpad NZ 35 een 
grote tuin met villa en 
koetshuis en met veel 
bloeiende krokussen. 
Een juweeltje van een 
tuin van bijna 2.400 m2 met bomen en struiken, maar vooral veel gras, 
waaruit de krokussen verschijnen. Het is trouwens een plek waar de we-
reld even stil staat, want het plaatje is al 100 jaar bijna niet veranderd. 

De villa op dit perceel is gebouwd in de tijd dat het Kerkpad nog Dorps-
voetpad werd genoemd. De villa zou in de tweede helft van de 19e eeuw 
gebouwd zijn, al komt op deze plek in 1828 al een woning voor. Nabij de 
villa op hetzelfde perceel bevindt zich ook een koetshuis. Aan de overzij-
de van het huis, op Kerkpad NZ 20, staat het huis van de tuinman van 
destijds; het was in die tijd van dezelfde eigenaar. 

In de jaren 1930 tot 1971 werd het huis bewoond door de familie A. Sla-
ger. Albert Slager werkte jarenlang in Nederlands Indië als hoofdambte-
naar bij de Deli Spoorwegmaatschappij. >> 

      Soest in Beeld 
      René van Hal 
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THÉ DANSANT DINSDAGMIDDAG 18 APRIL 2023 
Bewegen voor ouderen is heel gezond en met name dansen voor alle 
leeftijden wordt ook door Erik Scherder (de brein-professor) ten zeerste 
aanbevolen. Wij willen 
daarom een proef Thé Dan-
sant gaan doen op dinsdag-
middag 18 april om 14.00 
uur in Ontmoetingscentrum 
De Klarinet. Ook als u zelf 
niet kunt of wilt dansen, dan 
kunt u genieten van het kij-
ken en luisteren naar de mu-
ziek.  

Een leuke discjockey zal 
dansmuziek spelen vanaf de 
zestiger jaren. Ook zal af en 
toe line dance worden gespeeld, waarop natuurlijk ook gedanst kan 
worden.  

De zaal is open vanaf 13.30 uur, de entree is vrij. Wel moet u zelf de 
consumpties halen en betalen. Wij hopen op een goede opkomst. Daar-
na gaat het bestuur beslissen of we hiermee door kunnen gaan. << 

 

6 

(Vervolg Soest in Beeld) 

Toen hij weer naar Nederland verhuisde bleef hij enige jaren als adviseur 
bij deze spoorwegmaatschappij verbonden, maar vervulde ook enkele an-
dere ambtelijke functies tot hij in 1936 tot burgemeester van Wormerveer 
werd benoemd, een functie die hij tot 1950 heeft vervuld. Hijzelf verhuis-
de naar Wormerveer, alleen hield hij zijn woning in Soest aan en een deel 
van zijn gezin bleef daar ook wonen. Vanaf 1950 tot zijn overlijden in 
1971 woonde hij weer in Villa Carolina. 

De ingang naar dit perceel dat formeel aan het Kerkpad NZ 35 staat is via 
de Lange Brinkweg. 

Na zijn dood hebben zijn 
erfgenamen het perceel 
verkocht en is het pand 
enkele keren (in ieder ge-
val in 1975 en 1981) deels 
gerenoveerd. Zo zijn de 
oorspronkelijke Oud-
hollandse dakpannen ver-
vangen door rode Boulet-
pannen. De uitstraling is 
gelijk gebleven. 

Literatuur: 

Soest, geschiedenis en architectuur;  
Hans Lägers en Michiel Kruidenier; 2006 

Archief HVS; adresboeken 
Archief Soester Courant 
www.zaanwiki.nl/encyclopedie met informatie over burgemeester Albert 
Slager << 
 

Situatie 1915 

We heten van harte welkom als nieuw lid: 
Mevrouw  P.J.M.A  de Gier - van der Linde 

 

24

Specialist in (elektrische) etsen van:
Gazelle, Koga, Batavus, Cortina en Trek.

Kom vrijblijvend langs en laat u informeren, 
de ko e staat klaar!

Openingstijden:
Dinsdag t/m vrijdag: 09.00 - 18.00 uur

Vrijdagavond koopavond
Zaterdag: 09.00 - 17.00 uur
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Daarna reden 
we via weer 
een mooie 
route richting 
Woudenberg 
waar we een 
heerlijk 4 
gangen diner 
kregen voor-
geschoteld. 
Onder het ge-
not van een 
drankje heb-
ben we met 
z’n allen ge-
noten van dit 
diner. Allen 
waren zeer 
voldaan en 
vol lof over 
het diner. Om 
half 10 waren 
we weer terug 

in Soest. Dit was een fantastische reis die door Wilma van Eem-
land Reizen goed verzorgd was uitgevoerd en waarbij zij ons veel 
uitleg gaf tijdens de reis. Wilt u nog even nagenieten van deze dag-
tocht dan is dat mogelijk. U kunt op de website van KBO Soest 36 
foto’s vinden die op die dag gemaakt zijn in het museum en tijdens 
het diner.  Veel kijkplezier. Op internet kan je ook de website van 
het museum bekijken:  www.kijkenluistermuseum.nl 
 

(Vervolg verslag Kerstreis) eu-
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      Dagtocht 
      Tulpenfestival 

Tulpenfestival in de  Noord Oostpolder, 19 april 
Prijs: €. 54.00  (rolstoelbus is beschikbaar) 
Opgelet: wij vertrekken om 10.30 uur vanuit het parkeerterrein van de 
Ichtuskerk. ( Zie het inschrijf formulier hieronder) 
Na een toeristische route komen wij rond 12.30 uur aan bij restaurant 11 
Beaufort in Nagele waar een heerlijke lunch op ons wacht. 
Ook de Noordoostpolder laat zich in de bollentijd niet onbetuigd. Onze 
gids heeft jaren bij een tulpenboer gewerkt, dus hij is een echte expert. 
Langs de tulpenroute maken wij ook een stop bij de soortentuin. Hier is  
een gezellige streekproductenwinkel waar u leuke kadootjes kunt kopen. 
Succes verzekerd! 
———————————————— 
Opstapplaats:  
O Ichthuskerk  08.30 uur     O Honsbergen   08.40 uur    

O Vijverhof     08.50 uur     O Mariënburg     09.00 uur 

O  Station Baarn 09.15 uur   

Verdere inlichtingen, aanmelden en betalen bij: 
Til Bouwmeester. Van Straelenlaan 30  of bij Irene Boshuizen.  
Veenbesstraat 70.  
Betalen, contant of via overschrijving 
NL 80 RABO 0171 5255 58 t.n.v. PCOB-SOEST ovv.  PCOB dag-
tocht Noord-Oostpolder 

4

26

hans nota optiek

Van Weedestraat 87
3761 CD Soest 

Tel. 035-6017120
 info@hansnotaoptiek.nl
 www. hansnotaoptiek.nl  

Gedrukt en wel!
colourprint.nlcolourprint.nl

26

hans nota optiek

Van Weedestraat 87
3761 CD Soest 

Tel. 035-6017120
 info@hansnotaoptiek.nl
 www. hansnotaoptiek.nl  
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BIJEENKOMST IN GEMEENTEHUIS BAARN 
De KBO Soest/Soesterberg/Baarn organiseert op dinsdag 16 mei a.s. 
een bijeenkomst in de Trouwzaal van het gemeentehuis in Baarn. 

Het thema is: 

“VRIJE TIJD” (DOORBREEK DE EENZAAMHEID) 
Tegenwoordig moeten we als senioren langer zelfstandig blijven wonen, 
maar de  situatie kan dusdanig zijn, dat u een klein of geen sociaal net-
werk heeft en dan kan eenzaamheid snel toeslaan. 
Wat kunnen we doen als leuke en gezellige vrijetijdsbesteding en zo de-
ze eenzaamheid voorkomen? 

Om dit toe te lichten en tips te geven, zijn er de volgende sprekers: 
Steven de Vries, wethouder van de gemeente Baarn, (o.a. welzijn en so-
ciaal domein);  
Ingrid Rep, directeur van de KBO (‘op hoge leeftijd vitaal en betrok-
ken’); 
Wies Verbeek, schrijfster/journaliste (boek: “een beetje leuk ouder wor-
den”);  
Anja van de Beek en Leandra Hubers van Welzijnscentrum De Leuning.. 

Uiteraard is er gelegenheid om vragen te stellen. 

Tijdstip: 14.00 uur – 17.00 uur (inloop vanaf 13.30 uur) 
15.15 uur – 15.45 uur pauze, u wordt een kopje koffie / 
thee aangeboden 

    Locatie: Trouwzaal op de 1e verdieping gemeentehuis Baarn    
          (lift aanwezig) ingang aan de Laanstraat 1  
 
Deze bijeenkomst is toegankelijk voor alle senioren, ook als u (nog) 
geen lid bent.  
Aanmelden tot uiterlijk 9 mei a.s. via tel. 0346-353565  
of e-mail kbossb@xs4all.nl 
Wij hopen u te mogen begroeten. << 
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 Dinsdag 9 mei 2023 - 14.00 uur        
 Raadzaal Gemeentehuis Soest 
 
Senioren uit Soest en Soesterberg zijn van harte welkom op het Vrije-
tijdsymposium Senioren Soest”, georganiseerd door het COSBO en de 
SWOS op dinsdag 9 mei a.s. om 14.00 uur in de Raadzaal van het Ge-
meentehuis Soest.  
Wat is precies vrijetijdbesteding? Voor de een is dat sporten, wandelen, 
museum bezoeken, bridgen enz. of zomaar ergens binnen kunnen lopen 
en elkaar ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of een lekker 
drankje. Maar ook steeds meer senioren halen veel plezier uit feit dat ze 
digitaal vaardig zijn.  
Tijdens deze bijeenkomst is er aandacht voor alle mogelijkheden in 
Soest en Soesterberg voor vrijetijdsbesteding voor en door senioren. 
Wat is er, wat ontbreekt, waar is behoefte aan?  
 
Programma 
Het symposium wordt om 14.00 uur geopend door Wethouder Osman 
Suna.  
Sprekers zijn: Twan Beckers, Stichting Welzijn Ouderen Soest en  
Ingrid Rep, directeur KBO-PCOB.  
De middag wordt om 15.15 uur afgesloten met een optreden van Ma-
gisch Spreker Gerard du Buf (foto) die een ongelooflijke magische 
show  zal presenteren met leuke verassende maar ook leerzame effec-
ten, onder het motto “Nooit te oud om te leren”. Hij zal de aanwezigen 
erbij betrekken.  
Als het om vrijetijdbesteding gaat een middag die nog lang in de herin-
nering zal blijven! 
In de foyer voor de raadzaal informatie door organisaties die raakvlak 
hebben met alle vormen van vrijetijdbesteding.  
De raadzaal is open vanaf 13.30 uur.   << 

     Vrijetijdsymposium 
     Senioren Soest 
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KBO-Bustocht naar het Brabantse Land en bezoek aan het 
Boerenbondmuseum in Gemert - 8 juni 2023 - € 59,00 
Om 8.30 vertrekken we uit Soest en rijden naar Wijchen waar koffie met 
gebak voor ons klaar staat. Daarna rijden we richting Aarle Rixtel waar 
we omstreeks 12.30 aankomen. Naast een prachtig klooster staat de Bra-
bantse Kluis zoals deze herberg hier genoemd wordt. De oude klooster-
boerderij is omgebouwd tot een sfeervolle herberg waar wij van de lunch 
gaan genieten.  

Na de lunch rijden we richting Gemert om een bezoek te brengen aan het 
Boerenbondmuseum Hier wanen we ons in het begin van de vorige eeuw. 
Men ziet er diverse ambachtshuisjes, schooltje, klompenmakerij, houtza-
gerij, een veldkapel en een replicatie van De Goede Moordenaar. Ook is 
er in een winkeltje ouderwets snoepgoed te koop. Buiten lopen diverse 
soorten pluimvee en worden in de tuinen diverse producten verbouwd. Al 
met al genoeg te zien en te genieten. Bij dit museum staat het geboorte-
huis van pater Van den Elsen, de grondlegger van o.a. de Boerenleenbank 
in het zuiden van ons land. Na dit bezoek rijden we door het mooie Bra-
bantse land weer huiswaarts richting Soest waar we om 18 uur aankomen 
op ons laatste uitstappunt. << 
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INSCHRIJFFORMULIER KBO dagtocht         

8 juni 2023:  

O   Dagtocht naar Brabant en Boerenbondmuseum. 
      Koffie/gebak en lunch in Aarle Rixtel.   €  59,00 
      Vertrek uit Soest 8.30 uur. Terug  18.00 uur.

 
U kunt dit formulier inleveren bij Tonny Hilhorst, Draailier 111, 3766 ER 
Soest of per post: Betsy Seure. Raadhuislaan 49, 3755 HB Eemnes.of 
mailen: ecm.seure@ziggo.nl 06-29234878. 

Uw gegevens 

Naam Naam 
Adres Adres 
Postcode/woonpl. Postcode/woonpl. 
Mailadres: Mailadres 
Tel.nummer: Tel.nummer 
Te bellen bij calamiteit (naam en telefoonnummer) 

Opstapplaatsen Gewenste opstapplaats aankruisen 

O Med. Centrum 
Overhees 

O Bushalte Zuid-
Promenade 

O Honsbergen 

O Bushalte STAM / 
 Marienburg 

O Dalweg voor het zwem-
bad 

O De Drie Eiken Soester-
berg 
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INSCHRIJFFORMULIER KBO dagtochten         

6 juli 2023: 
O Dagtocht varen in de Biesbosch. Koffie/gebak  
      en lunch aan boord.                                €  67,00 
      Vertrek uit Soest 9.00 uur. Terug 18.00 uur.

U kunt dit formulier inleveren bij Tonny Hilhorst, Draailier 111, 3766 ER 
Soest of per post: Betsy Seure. Raadhuislaan 49, 3755 HB Eemnes.of 
mailen: ecm.seure@ziggo.nl 06-29234878. 
 

 

 
 

Uw gegevens 

Naam Naam 
Adres Adres 
Postcode/woonpl. Postcode/woonpl. 
Mailadres: Mailadres 
Tel.nummer: Tel.nummer 
Te bellen bij calamiteit (naam en telefoonnummer) 

Opstapplaatsen Gewenste opstapplaats aankruisen 

O Med. Centrum 
Overhees 

O Bushalte Zuid-
Promenade 

O Honsbergen 

O Bushalte STAM / 
 Marienburg 

O Dalweg voor het zwem-
bad 

O De Drie Eiken Soester-
berg 

15 

KBO Boottocht vanaf Drimmelen naar de Biesbosch.   
Vaartocht 2 uur - 6 juli 2023     €    67,00 
Om 9.00 uur vertrekken we vanaf het eerste opstappunt. We stoppen voor 
koffie met gebak in Houten en rijden daarna naar Drimmelen waar we om 
12 uur aan boord gaan voor onze twee uur durende tocht door de Bies-
bosch. 
We varen door het unieke natuurreservaat de Biesbosch. Eens was de 
Biesbosch een welvarende polder met bouw- en weilanden. Na de Elisa-
bethvloed in 1421 is dit land veranderd in een grote binnenzee. Tijdens de 
vaartocht genieten we van de lunch met soep en kroket. 

We hopen op een mooie zonnige dag zodat we echt kunnen genieten van 
alles wat wij op deze boottocht zien en beleven in de Biesbosch.  

Na terugkomst in Drimmelen rijden we via een toeristische route huis-
waarts waar we om 18.00 uur weer aankomen op ons laatste uitstappunt. 
<< 

16 17
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Datum Activiteit Tijd Plaats 

30 maart Eucharistie viering 14.00 Petrus en Paulus 

2 april Lunchclub 12.00 Jagerhuis Lage Vuursche 

3 april KBO actief 14.00 Singermuseum Laren 

18 april Thé Dansant 14.00 OC De Klarinet 

21 april Grijze Borrel 16.00 LTC Soestdijk, Schriks-
laan 1 

25 april Alg. Ledenvergadering 14.00 OC De Klarinet 

Een compleet en actueel overzicht van activiteiten in de verschillende 
Ontmoetingscentra vindt u op de website van KBO Soest:  

27

Wij zorgen voor een passende oplossing,
voor U op maat gemaakt!

Oplossing sudoku pag. 32

SUDOKU

17 

Michel Rietveld 
Soesterbergsestraat 4 
3768 EH Soest 
035 5238324 
06 –55756096 

Openingstijden:  
Dinsdag tm vrijdag 
10.00—18.00 uur 

+ vrijdag 19.00—21.00 uur 
zaterdag 10.00—17.00 uur 

18 1928

TORENSTRAAT 4, SOEST
035 - 602 2417, SOEST@MAKKER.NL

WWW.MAKKER.NL

Wij staan altijd voor u klaar met 
de voor ú beste hooroplossing!
Onze audiciens zijn gediplomeerd en StAr-
geregistreerd. Bij Makker Soest bieden we 
dan ook een professionele hoortest en advies. 
Ontdekken we bij u een verminderd gehoor, 
dan kijken we samen met u naar de voor 
ú beste hooroplossing. U kunt rekenen op 
oprechte hoorzorg in de winkel en op afstand.

Maak nu een afspraak voor een gratis hoortest en vrijblijvend advies!

SOEST HÓÓRT BIJ MAKKER!

17 
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Activiteiten Agenda Soesterberg 
OC Soesterberg – Dorpsplein 18 3769 VA Soesterberg 0346 351 402 
5 apr. 12.30 uur paasbrunch; 
6 apr. 10.00 uur spreekuur beweegmakelaars  
12 apr. 10.00 uur v.d. Kloostermode show en verkoop  
19 apr. 14.00 uur info “Wat te regelen rond overlijden”  
20 apr. 14.00 uur PCOB lezing  
27 apr. 13.30 uur bingo Koningsdag  

 

24

Specialist in (elektrische) �etsen van:
Gazelle, Koga, Batavus, Cortina en Trek.

Kom vrijblijvend langs en laat u informeren, 
de ko�e staat klaar!

Openingstijden:
Dinsdag t/m vrijdag: 09.00 - 18.00 uur

Vrijdagavond koopavond
Zaterdag: 09.00 - 17.00 uur
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AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING 25 APRIL 2023 

Aanvang: 14:00 uur  

Plaats:  De Klarinet 

Agendanr.: 23-04-037 

Gast:  Pastoor J.R. Skiba 

Opening door de Voorzitter 
 2. Openingsgebed door Pastoor J.R. Skiba 
 3. Vaststellen agenda 

 4. Mededelingen/ingekomen stukken 

 5. Verslag Algemene Ledenvergadering van 19-04-2022  

 6.  Jaarverslag bestuur 2022 en verslagen commissies 

 7. Financiën 2022 
   Staat van baten en lasten over 2022 met toelichting 
   Balans per 31 december 2022 met toelichting 
     Verslag van de financiële commissie  
     Decharge van bestuur 
             Benoeming leden financiële commissie  

  8. Begroting 2023 met toelichting 
                     Vaststellen contributie 2024 

 
9.      Bestuursverkiezing. 
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9.3       Verkiezing nieuw bestuurslid: Bart Verreijt 
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        11.     Rondvraag  
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4.2.2 Op 20 mei 2022 start de KBO met “De Grijze Borrel” in de kantine van de 

tennisclub Soestdijk aan de Schrikslaan. Aanvang 16.00 uur. De Grijze borrel 
wordt vervolgens gehouden op elke 3e vrijdag van de maand. 

4.3 Na de algemene ledenvergadering zal Betsy Seure belangstellenden informe-
ren over de reizen. 

 
5. VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING: 16-5-2021 
5.1 Inhoudelijk en tekstueel. Agendapunt 4.1 Ruud Boon moet zijn Ruud Boom. 

Dit wordt met een penwijziging gecorrigeerd. 
5. Met de penwijziging is het verslag goedgekeurd.  
5.3 Het verslag wordt ondertekend door de voorzitter en verslaglegger. 
 
  
6.  JAAARVERSLAG BESTUUR EN VERSLAGEN VAN DE COMMISSIES 2021. 
6.1 Het jaarverslag wordt pagina voor pagina doorgenomen. 
6.1.1 Er worden geen vragen of opmerkingen geplaatst bij het jaarverslag. 
 
 
7. FINANCIËN 2021 
7.1 Staat van baten en lasten. Jan Roest vraagt hoe het zit met de ledenwerving 

waarover al in de jaarvergadering van 2021 is gesproken. 
7.1.1 De voorzitter antwoordt dat er veel activiteiten op stapel staan, waar een 

werkgroep al in 2021 mee is begonnen bv. Op 17 mei een informatiemiddag 
in het gemeentehuis, de grijze borrel, leaflet en in juni de digitale enquête. 

7.2 Na toelichting van de penningmeester wordt de staat van baten en lasten 
goedgekeurd. 

7.2 Balans per 31-12-2021. De penningmeester geeft een uitgebreide toelichting 
op de balans van 2021. 

7.2.1 Van uit de zaal worden er geen vragen gesteld en de balans wordt goedge-
keurd. 

7.3 Verslag van de financiële commissie. De penningmeester leest de verklaring 
voor van de financiële commissie.  

7.3.1 Zij hebben op 8 maart 2022 bij de administrateur de boekhouding gecontro-
leerd. De boekhouding geeft een getrouw beeld van de werkelijkheid.  
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Verslag van de Algemene ledenjaarvergadering: 
 
Datum:  19 april 2022 
Plaats: De Klarinet, Soest  
Tijd: 14.04 tot 14.45uur 
Aanwezig Bestuur:  Yvonne Dijkhuis, Anton den Ouden, Wim van Ruth, Betsy Seure, 

Ria Lamé,  
 John Biesaart, Paul Sparnaaij. 

Aanwezig leden: 25 leden 
Afwezig m.k.: Pastoor Joachim Skiba 
Afwezig z.k.  Overige leden   
Verslagnr: 2201-21  
Verslag: Anton den Ouden 
 
OPENING  
De voorzitter opent de vergadering om 14.04 uur. 
Paul Sparnaaij vraagt de aanwezigen te gaan staan om de overleden leden te geden-

ken. 
Ter gedachtenis aan hen steekt de voorzitter een kaarsje op. 
 
GEBED/ OVERWEGING 
Daar pastoor Skiba wegens ziekte verhinderd is, leest de voorzitter een gebed voor dat 

pastoor Skiba heeft aangeleverd: Ondanks alles. 

3. VASTSTELLEN VAN DE AGENDA. 
3.1 De voorgestelde agenda wordt onveranderd vastgesteld. 
 
4. MEDEDELINGEN/ INGEKOMEN STUKKEN. 
4.1 Op 11 april 2022 is Martin Brouwer overleden. Bij veel leden bekent als Bin-

gomaster na de jaarvergadering. 
4.2 Op 17 mei 2022 Wordt in het gemeentehuis een themamiddag georgani-

seerd door het COSBO en de SWOS. De titel van de themamiddag is: 
”Toekomst Perspectief Senioren Soest”. Aanvang 14.00 uur 

4.2.1 Op 19 mei 2022 Is in de Sleutel een themamiddag over werking en gebruik 
van IPad en Tablet. Spreker is Frans Brinkman. Aanvang 14.00 uur 
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7.4 Decharge penningmeester en bestuur. De financiële commissie vraagt de 

vergadering de penningmeester c.q. het bestuur decharge te verlenen. 
7.4.1 De vergadering verleent de penningmeester en het bestuur decharge voor 

het gevoerde financieel beleid in 2021. 
7.5 Benoeming financiële commissie. Daar mevrouw Hekspoor en de heer Korte-

kaas drie jaar de boekhouding hebben gecontroleerd, zijn zij aftredend en 
niet herkiesbaar. 

7.5.1 De financiële commissie voor 2022 zal bestaan uit de dames Hulstede en 
Koelink. Als reserve lid: de heer Roest. 

 
8. BEGROTING 2022 MET TOELICHTING. 
8.1 De penningmeester neemt de toelichting op de begroting door. 
8.1.1 De vergadering heeft geen vragen en keurt de begroting voor 2022 goed. 
8.2 De contributie over 2023 wordt vastgesteld op het huidige niveau nl.: € 

27,00 voor alleenstaand lid en € 43,00 voor twee personen op een adres.   
 
9. ONTWIKKELINGEN SAMENWERKING KBO- PCOB (algemeen en lokaal). 
9.1 De landelijke KBO-PCOB heeft een nieuwe directeur: Ingrid Rep. Ingrid Rep 

heeft al kennis gemaakt met, voor de ouderenbonden belangrijke ministers: 
Conny Helder( Wonen) en Carola Schouten ,( Armoedebeleid). 

9.1.1 De Eerste Kamer heeft de wetswijziging, die het mogelijk maakt de AOW lost 
te koppelen van het minimumloon, verworpen. 

9.1.2 De gezamenlijke ouderenbonden vormen samen een vuist, waar het moge-
lijk is. 

9.2 De samenwerking met de PCOB verloopt plaatselijk uitstekend. Landelijk ligt 
het moeilijker. 

9.2.1 Een van de struikelblokken is de contributie. Bij de Unie-KBO maken de 
plaatselijke bonden uit hoe hoog de contributie is, maar bij de PCOB wordt 
dit landelijk vastgesteld. 

9.2.2 Ook de structuur is anders bij de Unie-KBO zijn de afdelingen autonoom ter-
wijl de PCOB  landelijk opereert.  

9.3 De KBO-SSB is vertegenwoordigd in het COSBO (Centraal overleg Samenwer-
kende Bonden voor Ouderen) Het COSBO heeft een manifest opgesteld van 
10 punten. Dit manifest is naar alle Soester Raadsfracties gestuurd. 

27 

 
9.3.1 In aanloop naar de gemeenteraad verkiezingen heeft het COSBO alle fracties 

uitgenodigd om met het COSBO-overleg te plegen over deze 10 punten. 
9.3.2 Voor veel raadsfracties zijn de rode contouren bespreekbaar. Hierdoor zou 

het mogelijk moeten zijn om grotere bouwplannen te verwezenlijken. 
10. VACATURES SOESTER VENSTER 
10.1 Eindredacteur. De huidige eindredacteur, John Biesaart, van het Soester Ven-

ster heeft aangegeven dat hij wil stoppen. 
10.1.1 Met het stoppen van John Biesaart heeft de KBO-SSB een probleem. Wie 

volgt hem op? 
10.2 Verspreiding Soester Venster. Voor het verspreiden van het Soester Venster 

zijn 20 leden actief die maandelijks twee uurtjes bezig zijn met de bezorging 
van Soester Venster. 

10.3 Reserve lopers. De coördinator voor de verspreiding van het Soester Venster 
heeft aangegeven dat er dingend behoefte is aan reserve lopers. Deze zijn 
nodig om in te vallen als een van de reguliere lopers uitvalt. 

11. RONDVRAAG. 
11.1 Arie van Engelen vraagt waarom er in Soesterberg geen kerkdienst of verga-

deringen zijn. 
 Uit het verleden is gebleken dat er voor een kerkdienst in Soesterberg nau-

welijks animo is. 
De voorzitter zegt toe te onderzoeken of er volgend jaar een viering in Soes-
terberg kan plaatsvinden. 

 Op 19 december zal er weer een Kerstsamenzijn worden georganiseerd door 
de KBO-SSB met medewerking van de SWOS en het smartlappen koor “De 
Vallende Traan”. 

12. SLUITING. 
12.1 De voorzitter sluit de vergadering om 14.45 uur. 
12.2 De voorzitter nodigt iedereen uit om na de pauze mee te doen aan de Bingo 
 
Dit verslag is goedgekeurd tijdens de Algemene Ledenvergadering op:  

Soest, 25 april 2023 
 
Voor akkoord:                     De verslaglegger: 

Yvonne Dijkhuis         Anton den Ouden 
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Jaarverslag 2022 

Bestuur  
Samenstelling van het bestuur 01-01-2022: 

Voorzitter: Yvonne Dijkhuis 
Vicevoorzitter: Paul Sparnaaij 
Secretaris: Anton den Ouden 
Penningmeester: Wim van Ruth 
Bestuurslid reizen: Betsy Seure 
Bestuurslid Soester Venster: John Biesaart 
Bestuurslid evenementen: Ria Lamé 
 
Samenstelling van het bestuur 31-12-2022 
 
Voorzitter: Yvonne Dijkhuis 
Vicevoorzitter: Paul Sparnaaij 
Secretaris: Anton den Ouden 
Penningmeester: Wim van Ruth 
Bestuurslid reizen: Betsy Seure 
Bestuurslid Soester Venster: John Biesaart 
Bestuurslid evenementen: Ria Lamé 
Aspirant bestuurslid: Bart Verreijt 
 
Gelukkig had het Coronavirus in 2022 weinig invloed op de activiteiten 
van de KBO-SSB. De werkgroepen werden weer opgestart, tot vreugde 
van veel leden. 
Het dagelijks bestuur heeft 11 keer vergaderd evenals het voltallige be-
stuur. Van alle Algemene bestuursvergaderingen zijn verslagen gemaakt 
door de secretaris. 
De KBO-SSB is met drie bestuursleden vertegenwoordigd in het COSBO 
(Centraal Overleg Samenwerkende ouderenbonden). 

29 

De voorzitter heeft alle vergaderingen van KBO-provincie Utrecht 
(digitaal) bezocht. De Algemene jaarvergadering van KBO-provincie 
Utrecht is bijgewoond door de voorzitter en secretaris. 
Op 19-12 2022 heeft het bestuur in samenwerking met de SWOS in Soes-
terberg een Kerstsamenzijn georganiseerd. 
De vicevoorzitter neemt in Baarn deel aan de vergaderingen van de Seni-
orenraad. 
 
Lief en leed 
In het kader van Lief en Leed zijn in het afgelopen jaar 29 leden bezocht 
i.v.m. hun 90e verjaardag.  Na de Corona periode mochten we weer bij 
iedere jarige op bezoek. Het is fantastisch te zien, hoe blij deze personen 
zijn dat de KBO hieraan gedacht heeft en zij ook nog gefêteerd worden 
met een mooie bos bloemen. Ze hebben vaak herinneringen aan ons 
overgebracht. Daarentegen worden wij weer ontvangen met een heerlijk 
kopje koffie of thee. 
Tevens zijn KBO leden bezocht i.v.m. een langdurige ziekte.  
 
KBO-Soos Bridgen en Klaverjassen 
In maart 2022 vervielen uiteindelijk de laatste maatregelen met betrek-
king tot het Coronavirus, 
en konden we de KBO woensdagmiddag Bridge- en Klaverjas-Soos her-
starten. Na een hartelijk weerzien van bridgers en klaverjassers kunnen 
de leden vanaf maart 2022 weer genieten van een gezellig middagje 
kaarten. 
Zoals elk jaar is er tijdens de zomermaanden juli en augustus geen KBO-
woensdagmiddag soos! Na een warme/droge zomer zijn we het nieuwe 
seizoen gestart op 7 september 2022. 
Voor het nieuwe seizoen van 2022-2023 is de contante betaling van € 
1,00 per deelname afgeschaft. In plaats daarvan is gekozen voor een 5 of 
10 rittenkaart voor resp. € 5,00 of € 10,00. De kaart wordt gekocht door 
betaling met een bankpas. En elke keer als men komt kaarten wordt een 
vakje afgestempeld door de wedstrijdleiding. Bij een volle afgestempel-
de kaart koopt men weer een nieuwe rittenkaart naar keuze. 
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Met complimenten aan de leden van de KBO-woensdagmiddag soos, zij 
waren na een paar keer gewend, om bij binnenkomst zich te melden bij 
de wedstrijdleiding om de rittenkaart af te laten stempelen.  
Nadat er 2 jaar geen Kerstdrive is geweest i.v.m. het Coronavirus, waren 
we des te blijer dat we het in 2022 weer konden vieren. 
Tijdens deze Kerstdrive werden de aanwezige deelnemers royaal getrak-
teerd op heerlijke hapjes, klaargemaakt door de dames van de wedstrijd-
leiding. 
Ook waren er voor alle leden van de KBO-woensdagmiddag Soos een 
leuke Kersttas, gevuld met een Kerstbeker, chocolaatjes en een mini 
kerststol. Al met al was het een geslaagde kerstdrive 2022. 
 
Soester Venster 
Het Soester Venster, het afdelingsblad van KBO Soest - Soesterberg - 
Baarn, is ook in 2022 weer tienmaal verschenen. Gelukkig kon de redac-
tie dit jaar weer een groot aantal activiteiten melden die tijdens de coro-
na periode stillagen en in 2022 weer konden worden opgestart. Zo 
startten de reisclub weer op en werd ook een herstart gemaakt met de 
lunchclub. Onze trouwe columnisten zorgden mede met de inzet van on-
ze redactieleden Gerda Buis en Ria Lamé weer voor een veelgelezen en 
gewaardeerd Soester Venster. 
Eind 2022 heeft de redactie afscheid genomen van Gerda Buis, die met 
haar overpeinzingen, gedichtjes en haar culturele tips een waardevolle 
bijdrage heeft geleverd aan ons afdelingsblad. Bart Verreijt heeft met 
ingang van 1 januari 2023 de eindredactie van het Soester Venster op 
zich genomen. Samen met Ria Lamé draagt hij zorg voor de continuïteit 
van ons blad. 
 

Bezorging Soester Venster 
We hebben door het contact met onze 23 loopsters/lopers te intensive-
ren gemerkt dat de motivatie om 10 keer per jaar deze bladen bij onze 
leden te bezorgen zeer groot is. Op de dinsdagavond zijn we met z’n 
drieën een uur bezig om de stapels over de bezorg-rayons te verdelen. 
Op de woensdagmorgen tussen 09.00 en 11.00 u komt iedereen zijn sta-
pel ophalen vanuit De Sleutel.  
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Het is goed om te zien dat wanneer iemand niet kan door ziekte, vakan-
tie of andere reden er spontaan een vervanger of vervangster wordt ge-
vonden. Het spreekt voor zich dat we dankbaar zijn dat we op al deze 
vrijwilligers mogen rekenen. Een woord van oprechte dank is dan ook 
zeker op zijn plaats. 
Voor Soest en Soesterberg hebben zich, na onze oproep, opnieuw reser-
ve lopers aangemeld. Voor Baarn zijn we dringend op zoek naar een ver-
vanger voor Herbert Frissen, die eind 2023 stopt met de bezorging. 

Ledenadministratie 
Het aantal leden bedroeg op 01-01-2022 878 leden, het aantal leden be-
droeg op 1-12-2022 846 leden. 

Per Plaats: Soest: 700 leden, Soesterberg: 64 leden, Baarn: 62 leden, 
Eemnes: 5 leden, overig: 15 leden. 
De leeftijdsopbouw is: 55-60 jaar 5 leden, 61-65 jaar 24 leden, 66-70 jaar 
29 leden, 71-75 jaar 133 leden, 76-80 jaar 210 leden, 81-85 jaar 184 le-
den, 86-90 jaar 75 leden, 91-95 jaar 75 leden, 96-100+ 9 leden 
 
Dagreizen 
In 2022 hebben we 6 mooie dagtochten kunnen realiseren. Totaal had-
den er 221 personen ingeschreven. We hebben veel positieve berichten 
gekregen en de leden waren blij dat we weer dagtochten konden maken. 
We hebben de volgende bestemmingen bezocht: 
Koloniën van Weldadigheid. Rozentuin en Aspergediner in Limburg. 
Hoek van Holland Stormvloedkering en Westlands Museum. Boottocht 
Bommelervaart en bezoek aan Den Bosch. Stamppot maaltijd in Terwol-
de en tot slot een prachtige tocht naar het Kijk- en Luistermuseum in 
Bennekom en een heerlijk kerstdiner in Woudenberg. 

Evenementen  
Na twee jaren vol van corona-vrees konden we eindelijk weer de deuren 
opengooien en elkaar ontmoeten. En dat gebeurde voor de KBO leden 
als eerste op 22 maart, met een optreden van Jos Thomasse. Het was 
een prachtige zomerse middag, wat mogelijk een rol heeft gespeeld in 
het aantal bezoekers, maar ook enige drempelvrees onder de senioren 
na de vele besmettingen in de afgelopen jaren.  
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Desondanks hebben de 30 bezoekers van die middag zich wel geamu-
seerd met wat deze cabaretier ons voorschotelde. Tweemaal drie kwar-
tier wist hij onze aandacht gevangen te houden met een verhaallijn, 
doorspekt met spreekwoorden en gezegden. Er werd gelachen en ook 
wel opgemerkt: “O ja, die hebben we ook nog!” Al met al een geslaagde 
middag. 
In de maand mei werd gestart met “GRIJZE BORREL”, een mogelijkheid 
om elkaar te ontmoeten onder het genot van een drankje, op vrijdag-
middag van 16.00-18.00uur in de kantine van LTC Soestdijk. Wegens de 
groeiende belangstelling werd dit een maandelijkse activiteit elke 3e vrij-
dag.                                                                                                                                                            
Een maand later volgde de start van de Lunchclub, die een vervolg kreeg 
op elke eerste zondag van de maand, telkens op een andere locatie, met 
gemiddeld 25 deelnemers 
Op 9 september trok de Seizoensopening slechts 25 leden, terwijl het 
optreden van het Muzikale Trio “Sfeer” er een zeer geslaagde middag 
van maakte. 
De lezing van Notaris Visser op 25 oktober kon rekenen op 60 bezoekers, 
wat bewijst dat het onderwerp Testament en Nalatenschap wel leeft on-
der de leden. 
De KBO-vrijwilligers werden op 25 november gefêteerd op een lezing en 
demonstratie over chocola, door Arend Top, onze Soester chocolatier. 

Liturgie 
In het verslagjaar zijn er door de Liturgiecommissie twee eucharistievie-
ringen en één woord en communieviering voorbereid en uitgevoerd. Op 
7 april vindt de Paasviering plaats met als voorganger pastor Meneses; 
op 6 oktober wordt met een woord en communieviering, de Maria-
viering gehouden, voorganger is pastor Sarot. Op 15 december vindt de 
kerstviering plaats, met als voorganger pastoor Skiba. In alle drie de vie-
ringen nemen, naast de mensen die een functie hebben in de viering, 
nog gemiddeld zo’n vijfenveertig leden van onze KBO afdeling deel aan 
de vieringen; reacties van mensen, die aan de vieringen hebben deelge-
nomen, zijn ook nu weer positief geweest.  
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Gelukkig is het, zonder beperkingen, mogelijk geweest, om na de viering 
nog gezamenlijk een kopje thee of koffie te drinken, met een versnape-
ring daarbij; alsmede ook het op een gemoedelijke en sfeervolle wijze 
gesprekken met elkaar voeren en het uitwisselen van wetenswaardighe-
den. Vanzelfsprekend willen wij aan allen, die het mogelijk hebben ge-
maakt om de vieringen te kunnen houden, onze hartelijke dank zeggen. 
Ook in 2023 willen we drie  vieringen houden en wel: Pasen 30 maart, 
Mariaviering 12 oktober en Kerstmis 14 december; al deze vieringen zul-
len om 14.00 uur zijn.  
 
Belastinghulp (HUBA) 
De werkgroep van belastingservice kent 7 leden. Zij hebben allen hun 
eigen “klanten”. De werkgroep heeft ongeveer 180 leden geholpen bij 
het doen van belastingaangifte.  Ook zijn er een aantal leden geholpen 
bij het invullen van de formuleren energietoeslag. Normaal worden de 
leden van de werkgroep bijgeschoold. Dit jaar is er geen bijscholing  
geweest. 
 
Website 
Het is heel goed om te zien dat de bezoeken aan de website weer op ni-
veau zijn van voor de corona periode. Wat een duidelijk waarneembare 
verhoging van het bezoekersaantal oplevert, is wanneer er een reis ge-
pland staat of als er een speciale KBO-viering plaatsvindt. Tevens zijn de 
bezoekers ook geïnteresseerd in wat er aan nieuws wordt gepubliceerd 
en dan niet alleen voor Soest, maar zeker ook voor Soesterberg en 
Baarn. Wat een leuke bijkomstigheid is, is dat ook de fotoalbums met de 
nodige regelmaat worden bekeken. Met andere woorden: onze website 
voldoet aan de behoefte. 
Een overzicht van de bezoeken per maand: Januari 157; Februari 177; 
Maart 252; April 195; Mei 226; Juni 176; Juli 193; Augustus 229; Septem-
ber 221; Oktober 199; November 266 en december 266, dus totaal 2.557 
over het hele jaar 2022. 
De verwachting is dat dit aantal het komende jaar nog zal toenemen. 
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KBO SOEST-SOESTERBERG-BAARN 
TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2022 

Het eindresultaat van - € 9.221 bestaat voor een belangrijk deel uit een 
netto-koersverlies op de belegging van - € 7.369. Dit bestaat uit het 
[papieren] koersverlies op de Rabo certificaten van             € 9.846, ver-
minderd met de voorziening koersverschillen uit  
vorige jaren van € 2.477. 

Het resultaat op de totale afdelingskosten over 2022 bedraagt - € 1.552 
De oorzaken hiervoor zijn onder meer de volgende uitgaven: 

Extra kosten bij de Soos voor het aanpassen van het betalingssysteem, nl. 
van contante bijdragen naar het gebruik van een Smart pin, waarmee 
per bank kan worden betaald voor het aankopen van gedrukte ritten-
kaarten van € 10 resp. € 5 voor deelnemen aan de Soos met 10 resp. 5 
bezoeken. Daarnaast heeft de Soos te maken met ledenverlies, waar-
door de vaste kosten zwaarder wegen t.o.v. de inkomsten. 

Er is een seizoensopening in september georganiseerd als compensatie 
voor de voorbije jaren van covid-19 met lockdowns etc. Hiermee was 
ca. € 617 gemoeid. 

De kosten van de reizen zijn hoger dan de opbrengsten, omdat een toeslag 
werd betaald op de eerste reis, zodat deze ongehinderd door kon gaan. 
De bankkosten bij de reizen zijn onder bankkosten verantwoord. 

De bestuurs- en vergaderkosten zijn gestegen t.o.v. de begroting doordat 
onder meer  een uitgebreide Algemene Leden Vergadering werd ge-
houden. 

De portokosten zijn hoger uitgekomen door de activiteiten van de commis-
sie Ledenwerving door uitnodigingen te versturen voor een bijeen-
komst van  jonge senioren, de uitnodiging voor de vrijwilligersmiddag 
en het verspreiden van een enquete . In deze gevallen kon ook via ant-
woordnummer worden gereageerd. 

In 2022 werd weer een goed bezochte ledenbijeenkomst in Soesterberg 
georganiseerd rond Kerstmis. De uitgaven hiervoor bedroegen ca. € 
225 die niet geheel in de begroting waren voorzien. 

Wim van Ruth         

Penningmeester  
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BALANS PER 31 DECEMBER 2022 [incl. resultaat] 

ACTIVA        31-12-2021           31-12-2022 

Beleggingen Rabobank   35.726   25.880 

Spaarrekeningen Rabobank  26.990    28.109 

Betaalrekeningen Rabobank  25.725   24.314 

Overige activa          116         116 
      ______   ______ 

Totaal     88.557    78.419 

PASSIVA 

Reserve     59.768   50.547 

Voorzieningen      6.099     3.117 

Overige passiva    22.690    24.755 
       ______    ______ 

Totaal     88.557    78.419 

TOELICHTING:  
Het eindresultaat 2021 van - € 9.221 is verwerkt ten laste van de Reser-
ve. 
De beleggingen zijn  door het koersverlies per 31 december 2022 met € 
9.846  in waarde gedaald [De koers op 1 januari 2022 was 136, eind 2022 
gedaald naar 98,5]. Weliswaar een papieren verlies; maar onbegrepen 
gezien het handhaven bij de uitbetaling van 6,5% rentevergoeding door 
de Rabobank. 
De voorzieningen bestaan uit: Ouderenwerk Baarn € 500 en het fonds 
Lief en Leed € 2.617. De voorziening koersverschillen ad € 2.477 is benut 
voor dekking van het koersverlies per 31 december 2022. 
Bij overige passiva zijn de resterende project-gelden van Rabo Clubsup-
port over de vorige jaren, netto € 727 opgenomen. Uitvoering hiervan is 
voorzien in 2023.  
Tevens zijn, zoals gebruikelijk bij overige passiva, de geïncasseerde con-
tributies voor 2023 hier opgenomen.   
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Overige passiva    22.690    24.755 
       ______    ______ 

Totaal     88.557    78.419 

TOELICHTING:  
Het eindresultaat 2021 van - € 9.221 is verwerkt ten laste van de Reser-
ve. 
De beleggingen zijn  door het koersverlies per 31 december 2022 met € 
9.846  in waarde gedaald [De koers op 1 januari 2022 was 136, eind 2022 
gedaald naar 98,5]. Weliswaar een papieren verlies; maar onbegrepen 
gezien het handhaven bij de uitbetaling van 6,5% rentevergoeding door 
de Rabobank. 
De voorzieningen bestaan uit: Ouderenwerk Baarn € 500 en het fonds 
Lief en Leed € 2.617. De voorziening koersverschillen ad € 2.477 is benut 
voor dekking van het koersverlies per 31 december 2022. 
Bij overige passiva zijn de resterende project-gelden van Rabo Clubsup-
port over de vorige jaren, netto € 727 opgenomen. Uitvoering hiervan is 
voorzien in 2023.  
Tevens zijn, zoals gebruikelijk bij overige passiva, de geïncasseerde con-
tributies voor 2023 hier opgenomen.   
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KBO SOEST-SOESTERBERG-BAARN 
TOELICHTING OP DE BEGROTING VOOR 2023 

De begroting 2023 is opgesteld op basis van het  aantal leden per 1 
januari 2023, totaal 816 leden. Dit heeft zijn invloed gehad op de 
begrote baten aan contributies. Daartegenover heeft de KBO 
Bond Utrecht voor 2023 een korting op de afdracht per lid toege-
kend in afwachting van de landelijke ontwikkelingen.  

In totaal is een bedrag aan onvoorzien opgenomen van € 930 , welke 
bij niet-besteding zal  worden toegevoegd aan de reserve. 

Bij de advertenties in Soester Venster zijn een aantal opzeggingen 
verwerkt. Daar tegenover heeft de redactie enkele nieuwe adver-
tenties [op hele pagina’s] kunnen afspreken.  

Er zullen in 2023 7 dagtochten worden georganiseerd vanaf april .  
De Soos , met name de kaartclubs op woensdagmiddag, wordt ge-

confronteerd met verhoogde zaalhuur. Het is nodig de toegang 
via de rittenkaarten te verhogen met ingang van september 
2023. 

Het rendement op de beleggingen bedraagt normaliter 6,5% over de 
nominale waarde van € 26.250, na aftrek van kosten. Het bestuur 
van de Rabobank beslist hier jaarlijks over. 

De incidentele baten bestaan uit te besteden opbrengsten van Rabo-
bank Club Support uit voorgaande jaren. 

Het Fonds Baarn, ontstaan uit een legaat, wordt aangewend voor 
een ledenbijeenkomst in het raadhuis van Baarn. 

 De evenementen bestaan uit: Nieuwjaar 2023, Grijze Borrel, Vrije 
Tijdsymposium, Kerstviering Soesterberg, Dansen, diverse lezin-
gen en het project uit Rabobank Club Support 2023. 

Voor ledenwerving zijn in 2022 nieuwe flyers en vanen aangekocht, 
welke zullen worden gebruikt bij de diverse evenementen. 
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Activiteiten Agenda OC 
Klaarwater 
W. Beckmanstraat 475 Soest, tel. 
035 – 60 10 607 
 
7 april paaslunch aansl. gezellige 
vrijdagmiddag 12.30 u.  
7 april buurtrestaurant 18.00 u. 
15 april  repair café  10.00 u 
19 april  themamiddag 14.00  u. 
20 april  inloopspreekuur be-
weegmakelaars 10.00 u. 
21 april  bingo 19.30 u. 
27 april  oranjeborrel met burge-
meester 10.00 u. 
29 april  dansen 20.00 u. 
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Colofon  
Maandblad KBO -afdeling Soest - Soesterberg - Baarn  

Soester Venster april 2023 
 

Redactie:  
Bart Verreĳt (eindredactie) 

Ria Lamé  
e-mail: redactie@soestervenster.nl 

post: Redactie SoesterVenster 
p/a Krommeweg 3 

3762DN 
 

Druk:  
Colourprint, Veenendaal 

  
Contact KBO Soest-Soesterberg-Baarn  

T. 0346-353565  
kbossb@xs4all.nl  

 
Postadres KBO-afdeling  
Soest - Soesterberg - Baarn  
Postbus 139, 3760 AC Soest  

 
Het e.v. KBO-PCOB Magazine  
en Soester Venster verschĳnt  

op 2 mei 2023  
 

Foto omslag: KBO Soest 
 
 

Oplossingen 
SUDOKU: 8464 

puzzel: 
Pas wanneer je stopt met vangen 
komt de vlinder op je hand zitten 
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Nuttige adressen KBO 
 
 
 
Bankrekening Algemeen en contributie:  
NL73 RABO 0379 900 599 t.n.v.  
KBO Soest - Soesterberg - Baarn  
Betaling reizen  
NL71 RABO 0359 9782 90 t.n.v.  
KBO Soest - Soesterberg - Baarn  
m.v.v– Reizen  
 
Bestuur KBO SSB  
Voorzitter: Yvonne Dijkhuis-Blessing  
(yvonnedijkhuis@hotmail.com -  
06-19 62 54 25)  
Vice-voorzitter: Paul Sparnaaij 
(gon.paul@kpnmail.nl - 035-601 06 23)  
Secretaris: Anton den Ouden  
(kbossb@xs4all.nl - 0346-35 35 65)  
Penningmeester: Wim van Ruth  
(van.ruth@kpnmail.nl - 035-601 70 97) 
Bestuurslid:  
John Biesaart  
(jbiesaart@icloud.com - 06-20 03 50 08)  
Ria Lamé (lame@xs4all.nl- 035-602 87 26  
Betsy Seure (ecm.seure@ziggo.nl -  
06-29 23 48 78)  
 
 
KBO Werkgroepen  
Belastinghulp  
Henk Kok  
henkkok1950@gmail.com 06-51 89 38 85  
COSBO  
Yvonne Dijkhuis 035-602 75 04   
Anton den Ouden 0346-35 35 65   
Paul Sparnaaij 035-601 06 23  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Evenementen  
Ria Lamé - lame@xs4all.nl 035-602 87 26  
Lief en Leed  
Gusta Borgts -gborgts@planet.nl  
035-601 38 48  bgg 035 602 87 26 
KBO-Soos  
Winnie Schuin, bridgen -  
winnie.schuin@hotmail.com  
06-44 43 87 67  
Yvonne Landman, klaverjassen  
Yvonlandman@gmail.com  
06-12 94 24 44  
 
Ledenadministratie  
Anton Simonis - antonsimonis@casema.nl  
035-601 99 20  
Liturgie  
Joke van den Breemer  
jokevdbreemer@hotmail.com  
035-602 02 06  
Ouderenadviseur  
Ria Roelants  
riaroelants@live.nl 035-887 85 63  
Reizen  
Betsy Seure  
ecm.seure@ziggo.nl - 035-531 01 29  
Tonny Hilhorst   
tonnyhilhorst@hotmail.com 035-602 57 03  
Verspreiding SV  
Paul Sparnaaij  
gon.paul@kpnmail.nl 035-601 06 23  
Website: www.kbosoest.nl  
Webmaster: Paul Sparnaaij  
gon.paul@kpnmail.nl 035-601 06 23  

Wij zijn dag en nacht persoonlijk bereikbaar 
voor advies en hulp: 

 Soest  •  035 - 601 30 86

 Soesterberg  •  0346 - 351 223                  

www.smorenburguitvaart.nl  

Smorenburg
uitvaartverzorging

Afscheid naar wens sinds 1938

• Elke wens is bespreekbaar   • Nauwe betrokkenheid

• Ook als u verzekerd bent     • Complete ontzorging
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