
Verslag vergadering Algemeen Bestuur KBO-Zeeland

Het Algemeen Bestuur van KBO Zeeland bestaat uit het Dagelijks Bestuur en de vertegenwoordigers van de 4
kringen. Bij de bijeenkomst van 14 september waren ook de werkgroep PR en Communicatie en de commissie
Ontwikkeling en Ontspanning aanwezig. Enkele punten uit de vergadering:

● Werkgroep PR en communicatie: in 2020 zijn 21 nummers van de NieuwsFlitZ verzorgd. Dit ondanks
het feit dat veel activiteiten zijn afgelast en dus ook weinig verslagen opgenomen konden worden. In
2021 zijn tot nu toe 16 nummers verzorgd.

● Commissie O en O: bijna alle activiteiten zijn afgelast; alleen de reis naar Karinthië kon doorgaan. Het
was een zeer geslaagde reis. Het programma voor 2022 komt in december.

● Kring West Zeeuws Vlaanderen: 19 november viert de afdeling AES het 10-jarig bestaan.
● Kring Groot Terneuzen: hier wordt samen met de PCOB gewerkt aan de voorbereiding voor de inbreng

van KBO-PCOB bij de gemeenteraads-verkiezingen. Er is een goede samenwerking met de PCOB en
aan-z (de welzijnsorganisatie van de gemeente Terneuzen).

● Kring Noord- en Midden-Zeeland: De afdeling Goes viert het 100-jarig bestaan: 60 jaar KBO plus 40
jaar PCOB. Dit wordt op 13 oktober met de leden gevierd. De afdeling Vlissingen bestaat 15 jaar.

● Kring Land van Hulst: mogelijk wordt de vacature van kringvoorzitter binnenkort ingevuld.
● Afdelingen hebben moeite om bestuurders te vinden die bereid zijn de kar te trekken.
● Vitaal en weerbaar na corona.

Na de coronaperiode moeten activiteiten weer opgestart worden. Om hierin te ondersteunen
organiseert KBO-PCOB op 28 september het online inspiratie evenement. Het is bedoeld voor alle
leden die zich actief inzetten binnen de afdelingen. Het kan vanuit huis gevolgd worden, maar beter is
dit met een groep vrijwilligers te doen.
Informatie: Zie hier het nieuwsbericht op de website van KBO-Zeeland of
www.kbo-pcob.nl/lokaalontmoeten/
U kunt de presentatie ook later terugkijken op academie.kbo-pcob.nl/

● Op uitnodiging van KBO Zeeland brengen 56 leden van KBO Valkenburg een bezoek aan Neeltje Jans.
Dit is een gebaar van solidariteit met de gedupeerden van de watersnood dit voorjaar. Afdelingen
kunnen een bijdrage leveren in de kosten.

● WBTR: de statuten en huishoudelijk reglement van KBO Zeeland zullen aangepast moeten worden.
KBO-PCOB komt landelijk met aanbevelingen, daarna wordt dit ingebracht in de ledenvergadering.
Afdelingen hebben nog 5 jaar de tijd om hun eigen stukken aan te passen.

● Voor de workshop Website KBO Zeeland op 30 september in Sluiskil hebben zich 13 afdelingen
aangemeld met 17 deelnemers.
Aanmelden kan nog steeds via de mail naar langerakm@zeelandnet.nl

● De begroting 2022 en het jaarverslag 2020 komen op de ledenvergadering van 9 november op de
agenda.
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