
Secretariaat: C,M. Bukman-Lagendijk  

Boesemsingel 85, 2411 KW Bodegraven 
tel 0172-618486  

e-mail: cmbukman@casema.nl Jaarverslag over het jaar 2009. 

De PCOB afdeling Bodegraven kijkt terug op een jaar waarin veel is gebeurd. 

Leden: 
Het ledenaantal van de afdeling per 1 januari 2009 was 232 en 13 begunstigers. 
Door opname van personen in verpleeg- of verzorgingshuis .hebben wij afscheid moeten nemen van 4 leden 
en 2 leden zijn begunstigers geworden en 4 PCOB-leden zijn overleden. 
In 2009 hebben we 29 nieuwe leden mogen inschrijven, ook zijn er 3 leden bijgeschreven van andere 
afdelingen. Het ledenaantal per 31 december 2009 was 253 en 13 begunstigers. 

Ook in 2009 was Tiny Zwijnenburg druk met lief en leed. Zieken, jarigen en huwelijksjubilarissen mochten een 
kaart van haar ontvangen en ook bij overlijden betuigde zij haar medeleven namens het bestuur. Dankzij haar 
inzet, weet zij de betrokkenheid van het bestuur naar de leden toe, goed te vertalen. 

Bestuur: 
In maart 2009 traden nam de heer Joop Veraar afscheid als voorzitter. Vele jaren was hij actief in het bestuur van 
de PCOB afd Bodegraven, als gewoon bestuurslid en de laatste 2 jaar als voorzitter. Zijn opvolger is de heer 
Hans Verkaik. Daarmee is het bestuur in 2009 weer compleet: 

Voorzitter: Hans Verkaik •     2e Penningmeester: Sief Kamerling 
•     2

e
 voorzitter: Hans Hoek •     Alg. adjunct: Corry Gijsbertse-Bekker 

Secretaris: Corrie Miep Bukman-Lagendijk •     Lid (bezoekdame):Tiny Zwijnenburg-Kasteleijn 
Penningmeester: Ineke Post  
 

In 2009 vergaderde het bestuur 9 maal. 

Contactbijeenkomsten: 
In het seizoen is er, buiten de zomervakantie om, de iedere dinsdagmiddag een bijeenkomst waarin meditatie, 
zang en bingo centraal staan. Deze goed bezochte bijeenkomsten worden begeleid en verzorgd door een 
aantal vrijwilligers en staat bekend als de theemiddag. Driemaal is de theemiddag ingewisseld voor een 
contactbijeenkomst. 
De 8 maandelijkse contactbijeenkomsten in 2009, hadden zeer uiteenlopende onderwerpen. Zoals: 

"Natuur in Israël", Dia’s en vertelling door de heer J. Trapman uit Hardinxveld-Giessendam 
"Historie van Bodegraven" met diaserie uit de vorige eeuw door Cock Karssen. 
"Het Leger des Heils" met Kapitein de Brouwer 
"Iconen, hun Betekenis en hun Verhaal" door de heer S.F.Buijze uit Rockanje •                

“      “Een kleine school in een grote wereld" door de heer J. Labordus uit Bodegraven. 
"De Meidenkist" door de heer C. Prinsen uit Hilvarenbeek 
de jaarlijkse kerstviering op woensdag 16 december in de Mondriaanzaal. Medewerking werd verleend 
door de Zangvereniging Nieuwerbrug o.l.v. Pia Schütz. 

Het jaarlijkse reisje was op 13 mei naar de Veluwe (Putten en Garderen). De organisatie was in handen van Jan 
Bergsma en Sief Kamerling. 

Perspectief en de Nieuwsbrief: 
Verantwoording voor verdeling van Perspectief en de Nieuwsbrief: de heer Hans Hoek en mevrouw R. Muilwijk. 
De bladen worden afgeleverd in Rijngaarde zij zorgen voor de verdeling naar de 12 bezorgers. Voor 2010 
moet een nieuw team worden gezocht, beiden moeten afhaken vanwege ziekte. 

Externe activiteiten: 
Binnen en buiten het dorp is de afdeling betrokken geweest bij verschillende activiteiten. 
Vergaderingen en trainingen van en door het PCOB Gewest en de Regio zijn bezocht. Dit vraagt veel energie 
en inzet van de bestuursleden. De PCOB vergaderingen worden bezocht, voor trainingen wordt een selectie uit 
het aanbod gemaakt, dat groot en erg veel is, niet altijd is er tijd voor vrij te maken. 
Themabijeenkomsten van de SBO-RNO ZH (samenwerkende ouderenbonden) zijn niet allen bezocht. 
In 2009 is er, namens de samenwerkende ouderenbonden, geen afvaardiging geweest in het Wmo platform 
Bodegraven. Wel was er 2 maal een bespreking tussen de 3 ouderenbonden. Op de "Van Deur tot Deur bus" 
staat een sticker van de 3 bonden. 

Afsluiting: 
Het bestuur wil d.m.v. het jaarverslag verantwoording afleggen aan de leden over dat wat omgaat in het bestuur 
en de afdeling van de PCOB en vertrouwen op een goed contact over en weer. 

Bodegraven, 24 maart 2010 
Voorzitter, L.J. Verkaik, voorzitter C.M. Bukman-Lagendijk, secretaris. 

 


