Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2020 van de afdeling Den Helder van de PCOB.
Voorwoord van de voorzitter
We waren er klaar voor om er weer een mooi creatief en actief verenigingsjaar van te maken.
Maar inmiddels weten we dat het een onaangenaam vreemd jaar is geworden. Een angstig rondwarend
virus heeft ons in z’n greep gehouden. De pandemie met lockdowns en quarantaines, door de steeds
oplopende besmettingen, werd een onverwachts dagelijks gespreksonderwerp op straat en in huis.
Het sociale leven kwam steeds meer stil te staan, vooral het uitgaansleven werd daar de dupe van,
maar ook cultureel en sportief ging alles op slot. Familiebezoekjes waren ineens niet zo
vanzelfsprekend meer, want overal lag besmetting op de loer. Ook de eenzaamheid begon vooral bij
alleenstaanden parten te spelen.
Even dachten we weer “los” te mogen gaan, hier en daar mocht er voor beperkte groepen weer het
één en ander georganiseerd worden. Er werd weer gewandeld, gesjoeld en bingo gespeeld. Ook werd
er nog een themamiddag gehouden.
Maar, het bleek uiteindelijk toch dat we te vroeg gejuicht hadden, want de versoepelingen moesten
door de wederom oplopende besmettingen worden teruggedraaid. De naar oktober uitgestelde
jaarvergadering met een mooie terugblik op 30 jaar PCOB Den Helder moest worden geannuleerd. De
jaarlijks drukbezochte kerstviering zou een mooie en gezellige afsluiting worden van het jaar, maar ook
dat mocht deze keer geen doorgang vinden.
Toch wil ik dit voorwoord afsluiten met de hoop uit te spreken dat het weer goed komt, niet alleen
omdat hoop doet leven, maar gewoon omdat ik erin geloof!
Jan van der Velde
Bestuurssamenstelling.
In 2020 bestond het bestuur uit: dhr. W. Bouw, mevr. A. Huiberts, mevr. A. Leemans, mevr. G. de
Ruijter, dhr. J.A. van Schijndel (penningmeester), dhr. C. van der Spek, dhr. J. Stam (secretaris), dhr. J.
van der Velde (voorzitter), mevr. F.J. van der Zee.
Mevr. R. Bok, mevr. M. R. Hoelandt hebben hun bestuurswerk voor de PCOB in de loop van dit jaar
beëindigd.
Bestuursvergaderingen.
Het bestuur heeft dit jaar negen keer vergaderd, een keer minder dan gebruikelijk ten gevolge van de
coronacrises. De vergaderingen werden alle gehouden in de Vredeskerk.
Leden
Het aantal leden is dit jaar met 23 afgenomen. Aan het begin van het jaar telden we 668 leden, aan
het eind 645.
In 2020

-

hebben we 25 nieuwe leden mogen verwelkomen;
hebben 22 leden bedankt;
zijn 26 leden overleden;
zijn 29 leden verhuisd binnen de gemeente zonder opzegging.

Het aantal beëindigingen van het lidmaatschap is hiermee 48, waar 25 nieuwe aanmeldingen
tegenover staan. De vorig jaar uitgesproken hoop dat de terugloop van het aantal leden minder zou
worden is hiermee helaas teniet gedaan.
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Op 31 december was de verdeling van het aantal leden over de wijken als volgt:
Centrum:
162
Nieuw Den Helder:
125
De Schooten:
243
Julianadorp:
111
Buiten Den Helder:
4
Het verloop van het ledental is als volgt over de wijken verdeeld:
Centrum:
-4
Nieuw Den Helder:
-10
De Schooten:
-15
Julianadorp:
+7
Buiten Den Helder:
-1
Het aantal van 645 leden op 31 december bestond uit 349 individuele leden en 148 paren.
Per 31 december was de gemiddelde leeftijd van alle leden 78,2 jaar, wat 0,4 jaar jonger is dan vorig
jaar. De leeftijd die het meest voorkomt, de modus, was 81 jaar. De mediaan was 78,0, gelijk aan die
van vorig jaar, hetgeen wil zeggen dat de helft van het aantal leden jonger is dan 78,0.
Lief en leed.
In het afgelopen jaar hebben de dames van de bezoekcommissie, voor zover de omstandigheden dit
toelieten, toch veel bezoeken afgelegd.
Er waren 13 echtparen die een huwelijksjubileum vierden.
3 echtparen waren 50 jaar getrouwd.
7 echtparen vierden hun 55-jarig huwelijk.
3 echtparen waren 60 jaar getrouwd.
Verder werden veel jarigen bezocht en voor zover wij hiervan op de hoogte waren enkele zieken.
Reflexief.
Ons ledenblad, het Reflexief, is in 2020 iedere keer verschenen op de afgesproken tijden. Op deze
manier werden onze leden toch zoveel mogelijk geïnformeerd over het wel en wee binnen onze
vereniging. Dit was juist in dit jaar belangrijk. Vele activiteiten werden geannuleerd door de
coronaregels. We hopen dat in 2021 alles toch weer zo snel mogelijk op de oude voet verder kan gaan.
Aan het eind van het jaar werd het samenstellen van de Reflexief ten gevolge van ziekte van mevr.
Huiberts overgenomen door dhr. Ellermeijer.
Belastinghulp.
Ondanks de coronacrisis zijn weer veel mensen geholpen met het doen van aangifte. Door het virus
was voorzichtigheid geboden, maar het is allemaal goed gegaan. De systematiek was hierbij gelijk aan
die van vorig jaar.
Thuisadministratie
Een paar leden zijn geholpen met het op orde brengen van de thuisadministratie. Ook deze keer werd
er niet al te vaak een beroep gedaan op deze service.
Commissie reizen en excursies
Onze eerste reis van 2020 was de dagreis ‘Dekselse Pannetjes’, alles was geregeld, betalingen binnen
maar toen kwam de lockdown en werd de dagreis geannuleerd. Dagreizen naar bijvoorbeeld de
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Nieuwe Sint Bavo en een rondvaart door de Oude Venen stonden op het programma en natuurlijk de
meerdaagse reis naar de Moezel, allemaal vanwege de coronacrisis niet doorgegaan!
Themamiddagen
Veel themamiddagen zijn geannuleerd vanwege de regels die de corona ons oplegde. In september,
toen alle regels wat versoepeld waren, is Jan Broekhuizen nog 1x gekomen. Door de lage opkomst, en
de later weer verscherpte regels, zijn de themamiddagen voor de rest van het jaar geannuleerd. Verder
is het afwachten wanneer we weer kunnen herstarten.
Onze commissie is nog meer uitgedund. Mevr. Huiberts is momenteel de enige ingewerkte kracht.
Mevr. van Amerongen wordt nog steeds ingewerkt en gelukkig heeft mevr. Leemans toegezegd ook
een bijdrage te willen leveren. Hopelijk kunnen we na de herstart met deze commissieleden de
themadagen weer verzorgen zoals u van ons gewend was.
Museumbezoek
De museumcommissie heeft besloten haar activiteiten te beëindigen. De huidige musea zijn wel te
bezoeken maar voor een groep is het voorlopig toch wel lastig. Daar komt bij dat de animo tanende
was. Mevr. Hoelandt die namens deze commissie in het afdelingsbestuur zat, gaf aan het bestuur van
de afdeling te willen verlaten. Haar laatste vergadering vond plaats op 3 juni. Op de eerstvolgende
ledenvergadering die gehouden kan worden, willen we haar bedanken voor de bijdragen die zij heeft
geleverd gedurende een groot aantal jaren.
Bingo
Onze bingomiddagen worden gewaardeerd en we hebben een trouw aantal bezoekers. De
coronamaatregelen lieten het grootste deel van het jaar bingospelen toe al zijn we wel in de loop van
het jaar naar de kleine kerkzaal verhuisd die was ingericht op de 1,5 meter afstand. Gelukkig hadden
de bingobezoekers begrip voor de situatie, hielden zich keurig aan de regels en zijn het toch hele
gezellige middagen geworden. Mevr. Bouw hield de bezoekerslijst bij, dat schrijft het protocol voor en
voor ieders veiligheid houden we ons aan de regels.
Sjoelen ”Laat ons maar Schuiven”
Het was alweer het derde jaar dat er iedere maand een sjoelmiddag werd gehouden in de Draaikolk,
georganiseerd door de PCOB. Maar na de eerste maanden ging de boel op slot in verband met het
coronavirus. Gelukkig mochten we vanaf de maand juli weer sjoelen, maar dat was helaas van korte
duur. Weer ging alles op slot vanwege de Lockdown. Hierdoor hebben er dit jaar maar 6 sjoelmiddagen
plaatsgevonden.
Nu maar hopen dat er in het nieuwe jaar toch weer snel gesjoeld mag worden, nadat we allemaal
gevaccineerd zijn. De liefhebbers van sjoelen doen er goed aan de website van de PCOB in de gaten te
houden om op tijd te zien wanneer het weer kan. Maar de data worden ook in de Reflexief vermeld.
Graag tot ziens bij het sjoelen.
Wandelclub “Weer of geen Weer”
We zullen het jaar 2020 snel vergeten. Iedere dinsdagmorgen om 9.30 uur stond iedereen klaar om
met elkaar een rondje te wandelen. De eerste 2 maanden was het steeds heel gezellig om met een
flink aantal wandelaars op pad te gaan, maar toen gooide Corona roet in het eten. Maar vanaf maart
tot begin juli werd er toch met wat kleine groepjes iedere dinsdag gewandeld.
In oktober kwamen we in een lockdown te zitten; eerst konden we nog met een groepje van 4 personen
wandelen maar dat werden er al snel 2. In groepsverband wandelen was niet meer mogelijk. Toch
werd er vanaf verschillende locaties gewandeld met in acht name van de nodige 1,5 meter afstand en
andere regels.
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Hopelijk kunnen we in het nieuwe jaar 2021 weer met de volledige groep aan de wandel met na het
wandelen gezellig koffie drinken. Zodra het weer kan worden de startplaatsen weer iedere maand in
de Reflexief vermeld alsook het email adres en telefoonnummer voor inlichtingen.
Ontmoetingslunch
Inmiddels heeft de lunch een vast plaatsje ingenomen op onze activiteitenlijst. In januari en februari
hebben we genoten van een lunch verzorgd door Betsie, de beheerder van de Vredeskerk. Het was
gezellig en we keken allemaal uit naar de volgende datum maar dat laat nog even op zich wachten
totdat het met de coronamaatregelen weer mogelijk is om de lunch te organiseren.
Vrijwillige Ouderen Adviseurs (VOA’S)
Dit jaar is er weer verschillenden keren een beroep gedaan op de Vrijwillige Ouderenadviseur en
gelukkig hebben we deze leden kunnen helpen met hun problemen. Ook dit jaar hebben we weer via
de Reflexief kunnen informeren over actuele zaken zoals bijvoorbeeld de problematiek rond de
bankfraudes en actuele informatie en problematiek rond het coronavirus.
LSBO
Vanwege de coronacrisis was het niet mogelijk om informatiemiddagen en de 55+ Beurs te organiseren
en ook de gesprekken met de wethouder over de stand van zaken over de WMO hebben dit jaar niet
plaats gevonden. De KBO-PCOB en de FNV hebben via hun communicatiekanalen de leden zo goed
mogelijk geïnformeerd over allerlei zaken maar ook een hart onder de riem gestoken om positief naar
de toekomst te blijven kijken en mogelijkheden aangereikt om via andere kanalen contacten te
onderhouden met familie en vrienden.
Hulpdienst.
Afgelopen jaar is er minder beroep gedaan op de hulpdiensten vermoedelijk door het corona virus,
waardoor mensen minder snel een hulpvraag doen.
PCOB-autodienst.
In 2020 werd er weer een beroep gedaan op de autodienst. Maar uiteraard niet zo veel als in andere
jaren.
PCOB-computerhulp.
Waarschijnlijk door de corona-maatregelen zijn er minder hulpvragen geweest dan in 2019 en is, waar
mogelijk, meer op afstand geprobeerd de problemen op te lossen.
In totaal is er door 21 personen één keer of vaker hulp ingeroepen, 28 keer is er een bezoek geweest
en is er 20 keer per telefoon (deels met op afstand overnemen van de pc) of per e-mail een oplossing
gevonden of advies gegeven.
Aan deze hulpvragen is in totaal circa 66 uur besteed.
Voor de meeste vragen is een oplossing gevonden; bij enkele vragen is er advies gegeven voor een
mogelijk vervolg of was een oplossing niet mogelijk.
Ter vergelijking: het aantal verschillende personen dat in 2019 jaar om hulp vroeg was 27 en er is toen
44 keer een bezoek geweest en 6 keer per telefoon/mail; de tijdsbesteding bedroeg toen 85 uur.
Klusdienst
Er is een aantal keren beroep gedaan op de klusdienst.
De hulpvragen waren zeer diverse van het in elkaar zetten van een schommelbank tot het plaatsen van
een net over een balkon.
Bezorgdienst
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Afgelopen jaar hebben zich geen bijzonderheden voorgedaan. De bezorging van het Magazine en het
drukwerk van de Reflexief was op tijd.
Website
De website heeft een kleine verandering ondergaan. De knop Nieuw is er bij gekomen om berichten te
kunnen plaatsen die niet direct in de agenda passen. Om dat mogelijk te maken moesten de
bestuursleden onder de knop ‘Contact’ worden geschoven.
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Financieel jaarverslag

BALAN S PER 31 DEC EMBER 2020
2019
Liquide middelen:
Kas
Rabo-rek.courant.
Rabo spaarrekening
Rabo- Reiscommissie
Rabo-Reiscomm.Spaar
Vorderingen

€
66,77
€ 2.526,64
€ 22.002,35
€ 1.294,36
€ 768,84
€
64,00

2020

€
3,82
€ 2.935,00
€ 22.006,99
€ 1.294,36
€ 768,84
€
-

2019
Eigen Vermogen
Voorzieningen
Kortl. Schulden
Vooruitontv. bedr.
Voorz. Reiscomm.
Voorziening Bingo
Resultaat 2020

€ 26.722,96 € 27.009,01

2020

€ 18.807,79 € 18.807,99
€ 5.368,53 € 5.368,53
€
51,44 €
€
432,00 €
372,50
€ 2.063,20 € 2.063,20
€
€
265,00
€
131,99

€ 26.722,96 € 27.009,21

R E S U L T A T E N R E K E N I N G 2 0 2 0 en
BE G ROTIN G 2021
Resultaat Begroting
2020
2021
KOSTEN:
OPBRENGSTEN:
Afdracht PCOB
€ 13.617,50 € 13.180,00 Contributies
Ledenbijeenkomsten € 1.443,60 € 1.500,00 Subsidies Zwolle
Zaalhuur
€ 1.260,00 € 1.260,00 Overige inkomsten
Vergaderkosten
€
18,00 €
10,00 Advertenties
Nieuwsbrieven
€ 2.433,60 € 2.600,00 Giften/donaties
Voorlichting/PR
€ 381,86 € 250,00 Negatief Resultaat
Administratiekosten € 116,54 € 125,00
Algemene kosten
€
€
Lief en Leed
€ 707,85 € 400,00
Oninbare bedragen
€ 250,00 € 300,00
Positief Resultaat
€ 131,99 €
€ 20.360,94 € 19.625,00

Resultaat
2020

Begroting
2021

€ 18.661,00 € 18.000,00
€
€
€
109,64 €
€
850,00 €
850,00
€
740,30 €
200,00
€
575,00

€ 20.360,94 € 19.625,00
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