Jaarverslag 2021 van de KBO, afdeling Aalten.
Begonnen we het vorige jaarverslag met de opmerking, dat 2020 een bijzonder jaar
was geweest, van 2021 kunnen we zeggen, dat het wel een héél bijzonder jaar is
geweest. Niet alleen vanwege de nog steeds heersende corona-pandemie, maar ook
vanwege het overlijden van onze voorzitter Jan Hofman.
Half juli werden we verrast door zijn mededeling, dat hij om gezondheidsredenen
moest aftreden als voorzitter. En al in november overleed hij. Een groot verlies voor
onze afdeling.
Naast Jan Hofman zijn in 2021 ook nog de volgende leden overleden:
de heer van Geuns;
mevrouw Wevers-Nijman;
de heer van Os;
mevrouw Reusen-Wensing;
mevrouw Hummelink-Hubers;
mevrouw Scheffers-Malherbe;
mevrouw Hilt;
de heer Donselaar;
mevrouw Bennink-Mijnen;
de heer Lohschelder;
mevrouw Wansing;
de heer Pieterse;
de heer Roerdink;
mevrouw Bennink-Hogenkamp;
de heer Rots.
Dat zij mogen rusten in vrede.
Het jaar startte met 241 leden en per 31 december 2021 bedroeg het ledenaantal
226.
Vanwege de coronapandemie konden er helaas geen activiteiten plaatsvinden.
Alleen de jaarvergadering kon doorgaan. Deze vond plaats op 13 oktober onder
voorzitterschap van Henk Eijkelkamp, die voorlopig als waarnemend voorzitter van
onze afdeling optreedt.
Tijdens deze vergadering werden al de aftredende bestuursleden herbenoemd, ook
zij die in 2020 al aftredend waren. Dat was formeel nog niet gebeurd omdat er toen
geen ledenvergadering kon worden gehouden.
En ook werd tijdens deze vergadering Jan Hofman benoemd tot erelid.
Vanwege zijn vele verdiensten voor zowel onze afdeling als voor de Aaltense
senioren in het algemeen is hem door KBO Gelderland de zilveren erepenning met
goud toegekend. Deze werd op 24 augustus door de secretaris van de provinciale
bond uitgereikt.
De fietstochten, die de SOBA jaarlijks organiseert, zijn wel doorgegaan. Voor het
laatst was het parochiecentrum het startpunt omdat volgend jaar de RK Kerk en dus
ook het parochiecentrum gesloten zullen worden.
Bestuursvergaderingen konden alleen maar plaatsvinden met inachtneming van de
coronamaatregelen. In 2021 waren dat er 6. Dringende zaken zijn per email
afgehandeld.

KBO Gelderland vergaderde slechts 1 keer. Deze vergadering is bijgewoond,
evenals een regiovergadering van KBO Gelderland (1keer), de clustervergaderingen
(2 keer), de SOBA-vergaderingen (4 keer) en een bespreking van het
ouderenplatform (1 keer).
De SOBA heeft ook dit jaar weer begin oktober alle bewoners en het personeel van
de verzorgingshuizen in Dinxperlo, Bredevoort en Aalten op een gebakje getrakteerd
in het kader van de Dag van de Ouderen.
Het meedoen aan de Rabo Club Support Actie heeft een bedrag van € 108,29
opgeleverd.
De wekelijkse spelmiddag moest in de loop van 2020 helaas worden stopgezet en is
niet meer opgestart. Alleen het biljarten is in de loop van 2021 weer van start
gegaan.
Het KBOekje is 10 maal verschenen, samen met het KBO-PCOB Magazine.
Sinds mei hebben we een eigen website: www.kboaalten.nl. Daarop is informatie en
nieuws over onze afdeling te vinden.
De bezoekersgroep, die desgewenst leden vanaf hun 85e verjaardag en vervolgens
om de 5 jaar bezoekt, is gewoon haar werk blijven doen.
De verjaardagskaarten werden ook gewoon bezorgd en de leden hebben ook in
2021 weer een eigen gemaakte kerstkaart ontvangen.
De “Bejaarden Soos”, de voorloper van onze KBO-afdeling, is opgericht in 1971. Dit
jaar bestonden we dus 50 jaar. Normaal gesproken had 2021 dus een feestelijk jaar
moeten zijn. Maar vanwege het aftreden en kort daarna overlijden van onze
voorzitter, alsmede vanwege al de coronamaatregelen was het dat beslist niet.
Integendeel.
Bij de afsluiting van dit verslagjaar ziet het er nog niet naar uit, dat we op korte
termijn een nieuwe voorzitter zullen hebben en dat de coronamaatregelen zullen
worden opgeheven.
Maar we willen dit verslag toch optimistisch afsluiten en de hoop uitspreken, dat 2022
een jaar zal worden, waarop na afloop wel positief zal kunnen worden teruggekeken.
Het bestuur.

