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1. Het bestuur 
 
a. Mutaties. 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 
21 maart 2019 werd Marianne Blits bij accla-
matie gekozen tot bestuurslid. Om persoon-
lijke redenen heeft zij haar taken als be-
stuurslid moeten beëindigen per 7 november 
2019. 
In de loop van het jaar is de ledenadministra-
tie versterkt met mevrouw Marie-Jose Duijs-
ters. 
 

b. Bestuursleden en bestuursmedewerkers 
(stand 31 december 2019). 

 
Bestuur:  
▪ Voorzitter: Léon Jansen (aftredend 2020) 
▪ Secretaris: vacant  
▪ Penningmeester: Jacques Meeuvis (aftre-

dend 2022) 
▪ Lid: Hans van der Starre (aftredend 2020) 
▪ Lid: Bert Palmen (aftredend 2023) 
▪ Lid: Ton Vervaart (aftredend 2021) 
▪ Lid: Jan van Leipsig (aftredend 2023) 

 
Bestuursmedewerkers: 
▪ Ledenadministratie: Jan Palmen en Ma-

rie-Jose Duijsters 
▪ Notulist: José Brouwers 
 

c. Bestuursvergaderingen. 
Het bestuur vergaderde iedere 3e maandag 
van de maand, m.u.v. de maand juli. Het da-
gelijks bestuur vergaderde naar behoefte. 
 

d. Vertegenwoordigingen. 
Leden van het bestuur participeerden in: 
▪ Een overleg ten einde te komen tot één 

onafhankelijke adviesraad Ouderenbeleid 
voor de gemeente Sittard-Geleen. 

▪ Regioraad Westelijke Mijnstreek van de 
KBO. 

▪ Activiteiten van KBO Limburg, waaronder 
de  Algemene Ledenvergadering. 

▪ Incidenteel overleg met andere soortge-
lijke organisaties. 

▪ Overleg met de gemeente over het ac-
commodatiebeleid en over de toekomsti-
ge accommodatie. 

 
2. Leden 
 

 
 

a. Ledenbestand. 
Aantal leden op 1 januari 2019: 352. 
Aantal leden op 31 december 2019: 341 
Het aantal nieuwe aanmeldingen in 2019               
bedroeg 47. 
Het aantal opzeggingen bedroeg 58. Hierbij 
inbegrepen 13 leden die zijn overleden in 
2019 en 4 leden die hebben opgezegd als ge-
volg van verhuizing. 
 
Van de 341 leden per 31 december 2019 wo-
nen er 324 binnen de gemeente Sittard-
Geleen en 17 buiten de gemeente. Van de 
341 leden zijn er 11 zogenaamd gastleden. 
Dat wil zeggen, dat zij lid zijn van onze ver-
eniging maar dat het lidmaatschap van KBO 
Limburg loopt via een andere KBO-afdeling.  

 
b. Algemene Ledenvergadering op donderdag 

21 maart 2019.  
Aan deze vergadering namen 53 leden deel. 
Met kennisgeving waren 7 leden afwezig. 
Volgens de statuten waren de heren Bert 
Palmen en Jan van Leipsig aftredend. Beiden 
stelden zich herkiesbaar voor een respectie-
velijk derde en tweede termijn. Beiden wer-
den bij acclamatie door de vergadering her-
kozen.  
 
 

http://www.kbosittardstad.nl/
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c. Benoeming “vrijwilliger van het jaar” 2019. 
Op voorstel van het bestuur is gestopt met 
het uitroepen van een zogenaamde “vrijwilli-
ger van het jaar”. De inzet van alle vrijwil-
ligers is essentieel voor het voortbestaan van 
de vereniging. Het bestuur was van mening 
dat alle vrijwilligers “vrijwilliger van het jaar” 
zijn.  
 

d. Kennismakingsbijeenkomst nieuwe leden op 
donderdag 28 februari 2019. 
Voor deze bijeenkomst nodigde het bestuur 
52 nieuwe leden uit, die sedert de vorige 
kennismakingsbijeenkomst van donderdag 20 
februari 2018 lid waren geworden van de 
vereniging. Van deze uitgenodigde leden be-
zochten 33 de bijeenkomst. Van de zijde van 
het bestuur waren de secretaris en de pen-
ningmeester aanwezig. Het doel van de bij-
eenkomst was om na te gaan of de vereni-
ging aan de verwachtingen van de nieuwe le-
den voldoen en welke wensen er onder de 
nieuwe leden leven. 

 
3. Vaste activiteiten 
 

 
 
a. Soosmiddagen op de maandag- en vrijdag-

middag. 
Op deze dagen waren er in onze sociëteit ac-
tiviteiten van 13.30 uur tot 16.30 uur. 
▪ Op de maandagmiddagen werd er vrij ge-

speeld, nl. bridge, jokeren en rummikub. 
Gemiddeld kwamen er 80 leden spelen. 
Tevens hield de kaartenmakersgroep haar 
wekelijkse bijeenkomst; zie punt 3.c.  

▪ Op de vrijdagmiddagen werden er brid-
gedrives georganiseerd. Enige malen 
werd een speciale drive georganiseerd. 
Gemiddeld waren 80 leden die deelna-
men aan de wekelijkse bridgedrive. 

Door een groepje van 8 tot 10 personen 
werd Rummikub gespeeld. Tevens hield 
een van de computergroepen zijn weke-
lijkse bijeenkomst; zie punt 3.d. 

 
b. Happy Hour. 

Op de vierde vrijdag van de maand werd er 
een Happy Hour georganiseerd van 16.00 tot 
17.30 uur (m.u.v. december), aansluitend aan 
de Soosmiddag. Gemiddeld waren 65 leden 
en introducés aanwezig. 
 

c. Kaartenmakersgroep. 
Op maandagmiddag hield de kaartenmakers-
groep haar wekelijkse bijeenkomst. In deze 
groep maakte men diverse wenskaarten. Het 
aantal deelnemers per week was wisselend, 
gemiddeld 10 deelnemers. 
 

d. Computeradviesgroepen. 
Er waren twee computeradviesgroepen. Eén 
op vrijdagmiddag met 8 deelnemers en één 
op woensdagmiddag met 14 deelnemers. 
Vanuit de basiskennis werden de leden onder 
deskundige leiding geholpen, hoe (verder) 
om te gaan met computerprogramma’s. Ge-
bleken was dat er onder de leden een grote 
behoefte bestond aan voortdurende bijscho-
ling op dit gebied. Kenmerkend was het on-
dersteunende karakter van deze bijeenkomst, 
dat wil zeggen dat er geen scholing werd ge-
geven door het geven van een cursus van “A 
tot Z”, maar gekozen was voor de formule 
van “vraag en antwoord”. 
 

e. Tabletcoaching. 
Twee vrijwilligers van onze vereniging heb-
ben de opleiding tot tabletcoach gevolgd bij 
KBO Limburg. Met behulp van een derde ta-
bletcoach werden leden van onze vereniging 
begeleid in het gebruik van tablets, zowel 
iPads als tablets met Android. Deze coaching 
vond tweewekelijks op donderdag plaats en 
27 leden maakten incidenteel daarvan ge-
bruik. 
 

f. Koersbalgroep 
Iedere woensdagmiddag werd er koersbal ge-
speeld in de grote zaal. De groep bestond uit 
23 leden.  
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g. Bridgen onder begeleiding. 
Gedurende het hele jaar werd op maandag-
middag in groepjes het bridgen geoefend on-
der begeleiding van een vrijwilliger. Het doel 
was de beginnende bridgespelers op een ho-
ger niveau te brengen. Aan deze vorm van 
bridgen namen gemiddeld 24 leden deel. 

 
h. Operamiddag. 

Iedere derde zondagmiddag van de maand 
werd er een DVD getoond van een opera, 
operette of musical op een groot scherm, 
met muziek via de professionele geluidsin-
stallatie. In het kader van samenwerking tus-
sen de “Sittardse” en “Bornse” KBO-
afdelingen bezochten het afgelopen jaar ook 
leden van deze afdelingen de “operamiddag”. 
Deze middagen werden door gemiddeld 40 
personen bezocht. 
 

i. Wandelgroep. 
Iedere dinsdagmorgen werd er gewandeld 
vanuit de Sociëteit of vanuit een ander ver-
trekpunt, waar men middels carpooling 
heenging. Aangezien er geen vaste afspraken 
waren, was het deelnemersaantal wisselend. 
In totaal hebben 15 leden wisselend gebruik 
gemaakt van deze activiteit.  
 

j. Biljarten. 
In januari 2019 is het biljarten van start ge-
gaan. Wekelijks troffen de spelers elkaar op 
dinsdagmiddag om de keu ter hand te ne-
men. In een ontspannen sfeer werd het spel 
gespeeld. Eind 2019 namen 10 leden deel aan 
deze nieuwe activiteit. 
 

e. Sjoelen. 
Sinds de zomer 2019 was er tweewekelijks op 
donderdagmiddag de mogelijkheid om te 
sjoelen. Een 10-tal leden nam deel aan deze 
activiteit. 

 
4. Incidentele activiteiten 
 
a. Nieuwjaarsborrel. 

Op zondag 5 januari 2019 vond de jaarlijkse 
Nieuwjaarsborrel plaats. De bijeenkomst 
werd bezocht door 75 leden en introducés. 

 
 

b. Dagtocht. 
 

 
 

De jaarlijkse dagtocht vond plaats op dinsdag 
4 juni 2019. We bezochten het Wereldpavil-
joen in Steyl en het Museum Klok en Peel in 
Asten. Na aankomst in Steyl zijn wij gestart in 
“La Cantina” van het Wereldpaviljoen met 
koffie/thee en vlaai. Daarna begon de rond-
leiding in het Wereldpaviljoen, waar culturen 
elkaar ontmoeten.  
Na de rondleiding gebruikten we een kloos-
terlunch in het Missiehuis St. Michaël, dat te-
genover het Wereldpaviljoen ligt.  

 
Na de lunch vertrokken wij naar het Museum 
Klok en Peel in Asten. Hier zag men klokken 
uit de Lage Landen en uit Azië. Gezichtsbepa-
lend was een indrukwekkend astronomisch 
kunstuurwerk.  
Er was veel aandacht voor de bijzondere, in 
Asten gegoten klok voor de Notre Dame.  
Na het bezoek aan het Museum Klok en Peel 
reden we naar restaurant de Turfhoeve in Se-
venum, waar we van een warm en koud buf-
fet hebben genoten. Het aantal deelnemers 
aan deze dagtocht bedroeg 40 personen.  
 

c. Openingsbijeenkomst.  
Op zondag 1 september 2019 om 15.00 uur 
begon onze jaarlijkse openingsbijeenkomst. 
De partners van leden waren als introducés 
welkom. Er waren 78 deelnemers aanwezig. 
De middag werd begonnen met koffie en ge-
bak, waarna het openingswoord volgde door 
de voorzitter. Tijdens deze middag was er een 
optreden van Gerrit Christiaens. Gerrit wordt 
het best omschreven als zanger, gitarist, 
troubadour en muzikant. De openingsbijeen-
komst werd afgesloten met een gevarieerd 
koud buffet. 
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d. Vrijwilligersmiddag 
Op dinsdag 12 november 2019 werd de jaar-
lijkse vrijwilligersmiddag gehouden.  
De vrijwilligers hebben zich ingezet om de 
vereniging draaiende te houden. Ze organi-
seerden en begeleidden activiteiten, klussen, 
brachten het magazine KBO-PCOB met Soos-
krant  rond, waren gastvrouw/-heer, deden 
dienst aan de receptie of verrichtten tal van 
andere taken. Als dank voor de werkzaamhe-
den, die de vrijwilligers belangeloos voor de 
vereniging hebben gedaan, werd deze vrijwil-
ligersmiddag georganiseerd. Op informele 
wijze, onder het genot van een drankje en 
een hapje, werd van gedachten gewisseld 
over het reilen en zeilen van de vereniging. 
Dit jaar werd er een presentatie gegeven 
door Marijke Geilen, secretaris van de vereni-
ging Sittards Verleden. Zij vertelde interes-
sante verhalen over Sittard, de stad waar on-
ze vereniging geworteld is. 
Het aantal deelnemers aan deze middag be-
droeg 45. De middag werd afgesloten met 
een hapjesbuffet, dat was verzorgd door een 
van  onze leden. 

 
e. Deelname aan bijeenkomsten van de Regio 

KBO Westelijke Mijnstreek. 
KBO Westelijke Mijnstreek is een regioafde-
ling van KBO Limburg. Deze regioafdeling ver-
gadert vier maal per jaar. Deze vergaderingen 
worden benut voor uitwisseling van ideeën 
en ervaringen van afdelingen binnen de regio. 
De ontwikkelingen in de samenwerking tus-
sen KBO en PCOB worden hier besproken. De 
voorjaarsvergadering wordt altijd gebruikt als 
een voorbereiding voor de jaarlijkse jaarver-
gadering van KBO Limburg. In het najaar tref-
fen de afdelingen elkaar met als doelstelling 
de bestuursleden van de verschillende afde-
lingen informeel nader met elkaar van ge-
dachte laten wisselen. 
 

f. Kerstmodeshow. 
Op dinsdag 19 november 2019 hebben wij 
een bezoek gebracht aan de Kerstmodeshow 
van Marcienne Breimode in Heinsberg. Zowel 
leden als introducés waren welkom. 
Om 15.15 uur werden wij bij Marcienne ont-
vangen met koffie/thee en gebak. Na de mo-
deshow was er gelegenheid om de collectie 

te bekijken, te passen en eventueel te kopen. 
Er was gelegenheid om achter de schermen 
te kijken in de productie door aan te sluiten 
bij een rondleiding. Om ca. 18.30 uur waren 
we weer terug in Sittard. Het aantal deelne-
mers bedroeg 27. 

 
 
 

g. Kerstbijeenkomst. 
Op vrijdag 20 december 2019  hielden we 
met 70 leden de Kerstviering. Na koffie met 
cake en de kersttoespraak van de voorzitter, 
was er een gezellig samenzijn onder het ge-
not van een drankje. Er waren twee muzikale 
intermezzo’s van “Route 66”, een a capella 
mannenkoor. Na het optreden werd een aan-
tal nummers op de piano gespeeld door één 
van onze leden.  Niet gepland pakte een an-
der lid van de vereniging de microfoon en 
bracht verschillende liederen ten gehore.  
De viering werd afgesloten met een 3 gan-
gendiner, waarbij voor- en nagerecht werden 
uitgeserveerd. De hoofdmaaltijd (vis of vlees) 
was in buffetvorm. 

 
5. Overige aangelegenheden 
 
a. Kroonjarigen. 

85 Kroonjarigen werden verrast met een 
handgemaakte felicitatiekaart.  
Kroonjarigen in 2019: 

▪   4  leden werden 70 jaar 
▪ 24 leden werden 75 jaar 
▪ 17 leden werden 80 jaar 
▪ 16 leden werden 85 jaar 
▪   7 leden werden 90 jaar 
▪ 17 leden werden ouder dan 90 jaar! 
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b. Aandacht voor de zieken. 
Door de inzet van vrijwilligers, werd aan 
(langdurig) zieken en bij ziekenhuisopnamen, 
een collectieve beterschapskaart bezorgd. 
 

c. Condoleancekaarten 
Namens de vereniging werden condoleance-
kaarten verstuurd na ontvangst van een over-
lijdensbericht van een lid. 
 

d. Inzamelpunt plastic doppen voor KNGF Ge-
leidehonden. 
Sedert 2016 fungeerde onze Seniorensocie-
teit als inzamelpunt voor de plastic-doppen-
actie ten behoeve van de KNGF Geleidehon-
den. In de loop van 2019 hebben wij deze ac-
tie helaas moeten beëindigen en wel om de 
volgende redenen: 
▪ De opbrengst in euro’s werd bepaald 

door de hoeveelheid ingezamelde dop-
pen en de prijs per kilo. De kiloprijs was 
in 2019 drastisch gedaald. 

▪ De gehele logistieke operatie van inzame-
ling, in het bijzonder het transport van 
doppen naar de centrale inzamelings-
plaats in Tilburg, gaf te veel problemen. 

Voor de hierboven genoemde redenen kon 
geen oplossing worden gevonden, waardoor 
de verhouding tussen de geleverde inspan-
ning van de vrijwilligers en de opbrengst, to-
taal uit verhouding kwam te liggen. Het was 
voor ons het argument te stoppen als inza-
melpunt.  
 

e. Klussengroep. 
De klussengroep was actief met het verrich-
ten van reparaties en  onderhoudswerk-
zaamheden in en om het gebouw. De klus-
groep bestond uit zeven leden, die wekelijks 
bij elkaar kwamen. 

 
f. Communicatie. 

De communicatie verliep hoofdzakelijk via de 
Sooskrant, website www.kbosittardstad.nl  en 
de Narrowcasting in de centrale hal. Soos-
krant, website en de Narrowcasting werden 
samengesteld door vrijwilligers. De distributie 
van het Magazine KBO-PCOB met de Soos-
krant geschiedde eveneens door vrijwilligers. 
Naast artikelen over onze eigen vereniging 
werden er in de Sooskrant ook artikelen op-

genomen m.b.t. activiteiten van andere KBO-
afdelingen, Cultura Vita en andere organisa-
ties.  
 

g. Automatische incasso en pinnen. 
De afgelopen jaren werd overgegaan tot het 
invoeren van automatische incasso. Tevens 
werd begonnen met de mogelijkheid pinbeta-
lingen te verrichten. Voor de leden een voor-
deel, omdat er geen contant geld meer hoeft 
te worden meegenomen. Bovendien is het 
veiliger, omdat het voor de vereniging niet 
meer nodig is om grote bedragen naar de 
bank te brengen.  
 

h. Samenwerking Kindcentrum Sittard. 
Het Kindcentrum Sittard is voortgekomen uit 
de OBS De Sjtadssjool, basisschool De Tover-
tuin en BS De Baandert. Tweewekelijks be-
zochten een zestal kinderen van de basis-
school onze sociëteit en namen deze kin-
deren deel samen met onze leden aan de ac-
tiviteiten: kaarten maken en Rummikub. Deze 
samenwerking werd door beide partijen als 
zeer positief ervaren en versterkte de band 
met de wijk waarin wij zijn gehuisvest. 
 

6. Inzet vrijwilligers. 
Binnen de vereniging waren 70 leden als vrijwilli-
ger actief om de vereniging draaiende te houden. 
Aan alle bestuursleden en medewerkers, coördi-
natoren van activiteiten, gastvrouwen en gasthe-
ren, receptiemedewerkers en iedereen die on-
dersteunende taken verrichtten, zoals klussers, 
interieurverzorgers, bezorgers magazine en allen 
die we onverhoopt vergeten mochten zijn:  
 
Hartelijk dank voor uw inzet. 
 

 
Sittard, 1 maart 2020 
Bestuur KBO Sittard Stad 

http://www.kbosittardstad.nl/

