
     

Maart 2022, week 10 

Dit is de tweewekelijkse nieuwsbrief van KBO-Brabant,  

belangenvereniging van 120.000 senioren in Brabant. 

Nieuwe lezers heten wij hierbij van harte welkom! 

 



 

Voor inschrijven/uitschrijven/e-mail wijzigen: 

kijk onderaan deze nieuwsbrief. 

 

 

 

Herhaling: teken petitie Stop regeldruk 

KBO-Brabant is samen met andere vrijwilligersorganisaties een 

petitie gestart: Stop onnodige regeldruk voor vrijwilligers in 

besturen. Als u zich kunt vinden in deze oproep, teken dan de petitie! 

 

Vrijwilligers in besturen lijden onder onnodige overregulering. Denk 

aan registratie in het UBO-register, het verplicht aanpassen van 

statuten aan de WBTR of vragen van banken vanwege het ‘risico’ op 

witwassen of terrorismefinanciering. De overlast maakt het 

vrijwilligerswerk soms zelfs onmogelijk. 

 

Wij stuurden alle Afdelingen en Kringen hier al een mail over. Het is 

fijn als u niet alleen namens het hele bestuur tekent, maar ook 

individueel. Op die manier komen er meer handtekeningen binnen! 

 



 

Wij zullen op diverse momenten een tussenstand aanbieden aan de 

politiek. Het eerste moment is 27 maart 2022, de dag waarop iedere 

bestuurder in het UBO-register zou moeten staan. 

 

Klik hier om de petitie te ondertekenen: 

Stop onnodige regeldruk voor vrijwilligers in besturen 

Meer info? 

In dit document vindt u meer achtergrondinformatie. 

 

 

 

  

Graag ontvangen wij nieuwsbrieven van 

Afdelingen! 

Wij blijven graag op de hoogte van activiteiten van alle KBO-

Afdelingen in heel Brabant. Van veel Afdelingen krijgen wij 

al  nieuwsbrieven toegestuurd, maar nog niet van allemaal. Wij 

verzoeken Afdelingen om ons op de mailinglist te zetten. Bij voorbaat 

dank! Graag uw digitale versie sturen aan info@kbo-brabant.nl. 

 

 

https://kbo-brabant.us20.list-manage.com/track/click?u=d99b1193af416fb75a3ae4f4f&id=5974fd15a7&e=20dc372863
https://kbo-brabant.us20.list-manage.com/track/click?u=d99b1193af416fb75a3ae4f4f&id=2a335a14d7&e=20dc372863


  

Eerste vitaliteitsdagen voor dit jaar van 

start 

Op 10 maart wordt in Lieshout na de periode van lockdown de aftrap 

gegeven van de eerste vitaliteitsdag van KBO-Brabant in dit jaar. 

KBO Lieshout krijgt alle medewerking van Vitaal Laarbeek, GGD 

Brabant-Zuidoost, een (oud-)huisarts, een fysiotherapeut, de 

LEVgroep, Van Boxtel hoorwinkels, mbo-studenten en De Zorgboog 

om een inspirerende dag met allerlei vitaliteitsmetingen te 

organiseren. Het doel is dat deelnemers door de metingen inzicht 

krijgen in hun vitaliteit en gezondheid. Een soort van APK voor de 

gezondheid, waarbij het niet alleen gaat om de fysieke aspecten, 

maar zeker ook om de mentale gezondheid en zingeving. Er worden 

diverse gesprekstafels ingericht zoals een gezelligheidstafel waarbij 

op luchtige wijze levensvragen besproken worden en uiteraard is er 

een gesprekstafel over voeding en drinken.  

Op 20 april vindt in Helmond en op 3 mei in Beek en Donk ook een 

vitaliteitsdag plaats. 

 

Wilt u als Afdeling en/of Kring ook een vitaliteitsdag organiseren? 



 

Neem dan contact op met Ellen Willemsen, e-mail: ewillemsen@kbo-

brabant.nl, of bel met: (073) 644 40 66. 

 

 

 

  

Hebt u uw UBO's al ingeschreven? Dit 

kan tot 27 maart 2022 

UBO's (Ultimate Beneficial Owners, oftewel uiteindelijk 

belanghebbenden) zijn de mensen die de uiteindelijke eigenaar zijn 

van of zeggenschap hebben over een organisatie. Dit zijn óók 

organisaties zoals KBO-Afdelingen en -Kringen. Een organisatie kan 

één of meer UBO's hebben. Organisaties moeten vóór 27 maart 2022 

hun UBO's in het register ingeschreven hebben. 

 

Hebt u dit nog niet gedaan, dan krijgt u van de Kamer van 

Koophandel een herinneringsbrief. Maar het kan zijn dat de brief uw 

aanmelding in het register heeft gekruist. U kunt controleren of uw 

aanvraag is verwerkt, klik hier: 

https://www.kvk.nl/bestellen/#/?productfilter=ubo  

 

 

https://kbo-brabant.us20.list-manage.com/track/click?u=d99b1193af416fb75a3ae4f4f&id=f41c42b80a&e=20dc372863


 

 

Corona-informatiepunt geactualiseerd 

Het corona-informatiepunt van Vilans, waarvoor KBO-Brabant vragen 

indient, is zojuist geactualiseerd met informatie over de tweede 

boosterprik, maar ook hoe senioren en mensen met een beperking 

eerder kunnen stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. 

 

Rubriek: Vaccineren/Boosterprik - Informatie over extra prik 

Vraag: Wat is de boosterprik en hoe vaak moet ik een prik krijgen? 

(vilans.nl) 

 

Rubriek: Sociale contacten en dagbesteding 

Vraag: Ik woon in een instelling. Mag ik bezoek ontvangen? 

(vilans.nl) 

  

Rubriek: Verkiezingen 

Verkiezingen (vilans.nl): Antwoorden aangepast op de huidige 

maatregelen en voorzieningen om veilig te kunnen stemmen. 

 

https://kbo-brabant.us20.list-manage.com/track/click?u=d99b1193af416fb75a3ae4f4f&id=37e21b52ee&e=20dc372863
https://kbo-brabant.us20.list-manage.com/track/click?u=d99b1193af416fb75a3ae4f4f&id=37e21b52ee&e=20dc372863
https://kbo-brabant.us20.list-manage.com/track/click?u=d99b1193af416fb75a3ae4f4f&id=c76c9a07ec&e=20dc372863
https://kbo-brabant.us20.list-manage.com/track/click?u=d99b1193af416fb75a3ae4f4f&id=c76c9a07ec&e=20dc372863
https://kbo-brabant.us20.list-manage.com/track/click?u=d99b1193af416fb75a3ae4f4f&id=fc2eefecaa&e=20dc372863


 

 

Tv-serie over vijf ouderen die digitaal 

vaardig worden 

In een nieuwe tv-serie van het Ouderenfonds, Ziggo, Vodafone, 

ASML en productiemaatschappij CCCP vertellen ouderen in vijf 

afleveringen hoe ze met behulp van het programma Welkom 

Online beter leren omgaan met internet. De reeks is vanaf 13 maart 

om 16.00 uur te zien op Ziggo kanaal 13.  

 

In de vijfdelige tv-serie Welkom Online zien we hoe vijf verschillende 

ouderen in een groepsles of met een vrijwilliger aan de slag gaan. Ze 

proberen uiteenlopende activiteiten, zoals videobellen met familie, 

online recepten opzoeken en nieuwe apps installeren. Met deze 

praktische kennis vergroten zij hun internetwijsheid en hun wereld. 

Alle vijf de afleveringen worden vanaf 13 maart om 16.00 

uitgezonden op Ziggo TV, kanaal 13. Daarna zijn ze terug te kijken 

via YouTube en de website van Welkom Online: welkomonline.nl. Op 

die website kan men zich ook aanmelden voor een lesprogramma. 

https://kbo-brabant.us20.list-manage.com/track/click?u=d99b1193af416fb75a3ae4f4f&id=f0f05c569f&e=20dc372863


 

 

Klik hier voor meer informatie op de website van Ouderenfonds. 

 

 

 

 

Meer informatie over privacywetgeving 

Wij krijgen wel eens vragen van Afdelingen hoe het nu zit met de 

privacy-wetgeving. Op de website van NOV (Vereniging Nederlandse 

Organisaties Vrijwilligerswerk) staat een en ander uitgelegd, met een 

praktisch stappenplan hoe je als vereniging met gevoelige informatie 

moet omgaan. 

 

Klik hier.  

 

 

https://kbo-brabant.us20.list-manage.com/track/click?u=d99b1193af416fb75a3ae4f4f&id=a85a2f9aed&e=20dc372863
https://kbo-brabant.us20.list-manage.com/track/click?u=d99b1193af416fb75a3ae4f4f&id=53e7c62a9d&e=20dc372863


 

Communiceren met uw leden is 

belangrijk! 

U wil graag dat uw leden op de hoogte zijn van de activiteiten die 

uw Afdeling aanbiedt, maar ook van de landelijke en plaatselijke 

ontwikkelingen die senioren raken? Een mooi middel hiervoor is een 

gedrukte nieuwsbrief of een magazine. 

 

Begin 2020 hebben we samen met Editoo workshops samengesteld 

om hierover kennis op te doen of te vergroten. Zo'n 75 bestuurs- en 

redactieleden namen deel. Naar aanleiding van deze workshops heeft 

Editoo een mooi informatiemagazine gemaakt, als voorbeeld. Wellicht 

is dit ook iets voor uw Afdeling? 



 

 

Klik hier om het digitale voorbeeld (een bladerbare versie, klik steeds 

rechtsonder om te bladeren) te bekijken van een fysieke nieuwsbrief. 

Uiteraard zijn er meer mogelijkheden (zoals blijven werken in Word), 

alles wordt afgestemd op uw eigen wensen. 

 

Klik hier voor een pdf-versie. 

 

Editoo is graag bereid om een persoonlijke demonstratie te geven om 

hun opmaaksysteem én persoonlijke ondersteuning toe te lichten. Bel 

met Riëtte van Rooij op telefoonnummer (085) 773 77 42 of mail 

naar info@editoo.nl om een afspraak te maken.  

    

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

Copyright © 2019 KBO-Brabant, Alle rechten voorbehouden.  

Uitschrijven/aanmelden/e-mail wijzigen 

 

Wilt u zich uitschrijven, dat kan door op deze link te klikken. 

 

Wilt u zich aanmelden, dat kan door op deze link te klikken. 

 

Wilt u uw e-mail wijzigen, dan kunt u hier uw voorkeuren aanpassen. 

 

Wilt u oude edities inzien, klik hier. 
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