Kennis maken met KBO-Brabant
23 oktober

Wat doet KBO-Brabant?

KBO-Brabant heeft twee grote pluspunten
❖ Gezamenlijk met alle Afdelingen: heel veel leden,
130.000 in heel Brabant. Dat betekent dat ongeveer een
kwart van de mensen ouder dan 50 lid bij KBO-Brabant
zijn! Door dit grote getal is KBO-Brabant een partij om
rekening mee te houden, qua belangenbehartiging.
Daardoor kunnen we ook collectieve afspraken maken
waardoor kortingen mogelijk zijn. Denk aan inkoop van
energie, (ziektekosten)verzekeringen, producten.
Daardoor kunnen we bijvoorbeeld ook een eigen
tijdschrift uitgeven.
❖ KBO-Brabant is een vrijwilligersorganisatie. Veel
vrijwilligers worden opgeleid en zijn actief. Dat betekent
dart je veel kunt bereiken met een klein bureau van
professionelen, die de vrijwilligers ondersteunen.

Vooraf

Taken KBO-Brabant
uitgevoerd door het bureau
1. Algemene taken voor de vereniging KBO-Brabant

2. Rechtstreekse dienstverlening aan leden
3. Ondersteuning voor Afdelingen en Kringen

Wat doet het bureau van KBO-Brabant?

Taak 1: KBO-Brabant algemeen
❖ Belangenbehartiging naar rijk en provincie toe, met name
op het gebied van wonen/zorg, pensioenen/inkomen,
mobiliteit
❖ Ondersteuning van Algemeen Bestuur, werkgroep,
commissies en expertteams van KBO-Brabant bij het
ontwikkelen en uitvoeren van beleid
❖ Scholing van Vrijwillige Ouderen Adviseurs (VOA’s),
Cliëntondersteuners (CO’s), Belasting-hulpen en
Administratie-hulpen, ongeveer 70 bijeenkomsten per jaar
❖ Alle administratie voor het functioneren van de vereniging
❖ Beheren bureau in ‘s-Hertogenbosch: met vergaderruimten
voor alle bijeenkomsten en 13 personeelsleden
(ca. 11 full time)
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Pensioenen
❖ Handtekeningen actie rekenrente met zeven partijen
❖ Dagvaarden Nederlandse Staat
❖ Geldinzamelactie voor deze rechtsprocedure
❖ Contacten met Eerste en Tweede Kamerleden
Wonen/zorg
❖ Congres 3 oktober in Oirschot over wonen/zorg, met
minister De Jonge van VWS en gedeputeerde Marianne
van der Sloot; binnenkort koppen bij elkaar!
Mobiliteit
❖ CBR rijbewijzen: continu vinger aan de pols. KBOBrabant helpt mensen met problemen, Vaak binnen uur
opgelost, soms duurt het een paar dagen. We hebben
directe lijn met CBR.

Belangenbehartiging actueel

Taak 2: dienstverlening rechtstreeks aan leden
❖ Produceren van maandblad Ons
❖ Leveren van informatie via Website, Facebook en Twitter

❖ Algemene vraagbaak via e-mail en telefoon
❖ Juridische hulp (met name bij Wmo-zaken) via de Helpdesk
❖ Publiceren tweewekelijkse nieuwsbrief KBO Actueel (ook voor leden
toegankelijk, men kan zich daarvoor inschrijven via de website)
❖ Organiseren van culturele bijeenkomsten (o.a. kerstconcert),
bijeenkomsten Identiteit & Zingeving, cursussen, jaarcongres

❖ Collectiviteitskortingen op ziektekostenverzekeringen en energie,
kortingen via Webvoordeelshop, korting toegang Seniorenbeurzen
❖ Verstrekken ledenpassen, waaraan plaatselijke voordelen zijn
verbonden
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Taak 3: ondersteuning Afdelingen en Kringen (1)
❖ Coördineren scholing VOA’s, CO’s, Belasting-hulpen en
Administratie-hulpen
❖ Informatiebijeenkomsten en workshops voor bestuurders van
Afdelingen en Kringen (bijv. over gebruik social media,
ledenwerving, kennis maken)
❖ Extra juridische hulp bij aanvragen of kortingen Wmo
voor CO’s
❖ Algemene vraagbaak voor bestuurders en vrijwilligers
van Afdelingen en Kringen via e-mail en telefoon
❖ Beheren besloten website voor bestuurs-/kaderleden
❖ Ondersteunen van webmasters bij inrichten van eigen
website (al dan niet gekoppeld aan die van KBO-Brabant)
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Taak 3: ondersteuning Afdelingen en Kringen (2)
❖ Leveren van boekhoud- en ledenadministratieprogramma’s
❖ Publiceren tweewekelijkse nieuwsbrief KBO Actueel (ook voor leden
toegankelijk, men kan zich daarvoor inschrijven via de website)

❖ Ondersteunen van aanvragen voor Voor-de-Ouderen-subsidies, 2.000
euro per Afdeling per jaar mogelijk; veel aanvragen voor bijvoorbeeld
kerstdiners
❖ Ondersteunen/aanbieden van cursusaanbod voor Kringen/Afdelingen,
bijvoorbeeld Tabletcursus, bijeenkomsten Identiteit & Zingeving, om
aan hun leden te kunnen aanbieden
❖ Verzorgen van onderscheidingen voor (bestuurs)leden van
Afdelingen, jubilea
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Taak 3: ondersteuning Afdelingen en Kringen (3)
❖ Organiseren van het jaarlijkse congres over een
bepaald thema, dit keer 3 oktober wonen/zorg
❖ Afsluiten en financieren van vrijwilligers- en
aansprakelijkheidsverzekeringen voor besturen
en vrijwilligers

❖ Afkoop rechten Buma/Stemra en Sena voor muziek
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Bezetting bureau in ‘s-Hertogenbosch
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❖ Directeur

❖ Beleidsmedewerkers (3)
❖ Financieel medewerker
❖ Communicatiemedewerkers (3)

❖ ICT medewerker
❖ Secretaresses/administratieve medewerkers (3)
❖ Medewerker huishoudelijke dienst
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Medewerkers bureau KBO-Brabant

Het kantoor van KBO-Brabant
is in ‘s-Hertogenbosch
Adres:

Albert Luthulilaan 10
5231 HV 's-Hertogenbosch

Telefoon:

073-6444066

E-mail:

info@kbo-brabant.nl

Website:

www.kbo-brabant.nl

Facebook:

www.facebook.com/kbobrabant

Twitter:

www.twitter.com/kbo_brabant

Contact

