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Inleiding 

Doel 

De rol van en daarmee de algemene doelstelling van KBO Berkel-Enschot is in het afgelopen 

decennium duidelijk veranderd. Naast het belangrijke sociale aspect van ontmoeting is  

gaandeweg meer het accent komen te liggen op algemene belangenbehartiging. De oorzaken 

hiervan zijn o.a. de onder invloed van de toenemende vergrijzing verder versterkte 

emancipatie van de senioren en het gegeven dat de rijksoverheid een steeds verdergaande 

decentralisatie van beleid heeft geëffectueerd. 

Denk hierbij binnen de sector Welzijn en Gezondheidszorg aan de introductie van de WMO  

(Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en de WLZ (Wet Langdurige Zorg).   

Er is sprake van een dubbele vergrijzing door wijzigingen in de bevolkingsopbouw en door de 

betere levenskansen voor ouderen.  

Dit heeft tot gevolg dat er steeds meer senioren een beroep zullen doen op zorgvoorzieningen 

en op culturele en recreatieve voorzieningen ter plaatse. KBO Berkel-Enschot wenst bij het 

ondersteunen van haar doelgroep senioren nadrukkelijk haar steentje bij te dragen. 

De vereniging ontwikkelt daarom, in nauwe samenspraak met KBO-Brabant, een visie op de 

toekomst en zoekt wegen om ook in de komende jaren haar taak adequaat te kunnen blijven 

vervullen. 

Functie 

Dit beleidsplan tracht aan te geven op welke wijze ervoor gezorgd wordt dat senioren in 

Berkel-Enschot in de toekomst zich kunnen “welbevinden”.  

Het beleidsplan formuleert de doelen en geeft aan op welke wijze de vereniging deze denkt te 

realiseren. 

KBO Berkel-Enschot wil dit doen in samenwerking met instanties als: 

1. Stichting Welzijn Ouderen Berkel-Enschot  

2. Stichting Vitaal UBE 

3. KBO-Kring Tilburg 

4. KBO-Brabant 

5. Torens St. Willibrordus en St. Caecilia van Parochie Johannes XXIII 

6. Dorpsraad Berkel-Enschot 

7. Gemeente Tilburg 

8. Het Platform Welzijn 

9. ContourdeTwern 

 

Inhoud 

Het beleidsplan geeft in het eerste hoofdstuk een omschrijving van de huidige situatie van 

KBO Berkel-Enschot. 

In het tweede hoofdstuk wordt de doelstelling van KBO Berkel-Enschot vermeld en wordt 

globaal ingegaan op de middelen om deze te bereiken. 

Het derde hoofdstuk omvat een nadere concretisering van de doelstelling. 

In het vierde hoofdstuk vindt u een verdere uitwerking van de wegen waarlangs KBO Berkel-

Enschot deze tracht te bereiken. 
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Hoofdstuk I 
 

Omschrijving van de huidige situatie 

 

Het werkgebied van onze KBO omvat Berkel-Enschot. 

Het aantal leden bedroeg per 1 januari 2020 circa 1700.  

De inwoners van Berkel-Enschot van 50 jaar en ouder vormen de doelgroep van KBO Berkel-

Enschot. 

 

Uit de demografische gegevens blijkt dat de doelgroep als volgt is samengesteld. 

 

Jaar Aantal inwoners B-E       45 tot 65 jaar   65 jaar en ouder 

    

2019 (per 1 januari)         12.076             3.414           2.619 

 

De getallen komen uit statistische gegevens Tilburg 2019.  

 

Snelle maatschappelijke veranderingen, verschuivingen in de samenstelling van de bevolking 

en meer behoefte aan zorg en veiligheid, vragen om beleidsmaatregelen die daar zeer tijdig op 

inspelen. Ook KBO Berkel-Enschot zal de overheid en andere maatschappelijke organisaties 

hiervan moeten overtuigen en zij zal bereid moeten zijn zelf actief mee te werken aan nieuwe 

beleidsontwikkelingen. 

 

Vormden enige jaren terug de 65-plussers de doelgroep waarvoor in perspectief een 

gemiddelde leeftijd gold van 73 jaar, intussen is die doelgroep sterk uitgebreid tot de 50-

plussers met een leeftijdsverwachting van rond de 80 jaar en hoger.    

De verwachting is dat in het jaar 2020 in Noord-Brabant één op de vijf mensen ouder zal zijn 

dan 65 jaar, terwijl het aandeel 50-plussers ruim één derde van de Brabantse bevolking vormt: 

één op de drie. 

Over het algemeen vertoont de “nieuwe groep” senioren in veel opzichten een eigen karakter: 

zij hebben in het verleden meer onderwijs en scholing genoten, beschikken over een betere 

financiële basis, het zijn mondige burgers die zich bij voorkeur niet afhankelijk opstellen, niet 

afwachten, maar de regie over hun leven zolang mogelijk zelf in handen willen houden. 

Het zal duidelijk zijn: men kan eigenlijk niet meer spreken van één doelgroep “senioren” 

omdat deze net zo divers is als de doelgroep “mensen “. 

En dat heeft gevolgen voor een “senioren-organisatie”. 

Het ledenbestand van KBO Berkel-Enschot bestaat ook uit “oudere” senioren én de groep 

“jongere” senioren. Dit zal zeker vragen om en leiden tot een gedifferentieerd aanbod van 

activiteiten binnen het werkterrein van onze vereniging. Dit doet dan recht aan de diversiteit 

van het ledenbestand. 

Waren er in 1995 571 leden en per 1 januari 2005 1383 leden, in januari 2020 werd een 

ledenaantal van 1700 (!) bereikt. 

 

In Berkel-Enschot zijn de basisvoorzieningen voor ouderen aanwezig. Voor ziekenhuis- en 

verpleeghuisopname zijn de ouderen aangewezen op de voorzieningen in andere plaatsen, met 

name in Tilburg. In december 2019 werd bekend dat door Stichting De Wever in Berkel- 

Enschot een kleinschalige verpleegvoorziening voor dementerenden wordt gerealiseerd. 
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Hoofdstuk II 
 

Doelstelling en Middelen 

 

Doelstelling 

De vereniging stelt zich, overeenkomstig de gewijzigde statuten d.d. 30 augustus 2018, ten 

doel: 

Het behartigen van de belangen van ouderen in het algemeen en die van zijn leden in het 

bijzonder, in de meest ruime zin van het woord. 

Middelen 

KBO Berkel-Enschot tracht zijn doel te bereiken door: 

1. Het verlenen van diensten aan en de individuele belangenbehartiging van de leden; 

2. Het vertegenwoordigen van de belangen van senioren bij overheden en andere instanties; 

3. Samen te werken met organisaties en instellingen met een gelijk of aanverwant doel; 

4. Het organiseren van sociaal-culturele, sportieve, educatieve en informatieve activiteiten; 

5. Het aanwenden van wettige middelen. 

 

 

Hoofdstuk III 
 

Nadere uitwerking van doelstelling en middelen 

 

Dit hoofdstuk geeft een nadere uitwerking op welke wijze vorm wordt gegeven aan de 

voorstellen van hoofdstuk II. 

 

Levensbeschouwelijke en religieuze waarden en identiteit 

KBO Berkel-Enschot wil bevorderen dat haar leden met elkaar omgaan in respect voor de 

manier van geloven, voor de morele waarden en voor ieders eigenheid. KBO Berkel-Enschot 

heeft haar wortels in de christelijke visie op mens en samenleving die gebaseerd is op de 

normen en waarden: naastenliefde, solidariteit, gerechtigheid, zorg en verantwoordelijkheid 

voor elkaar.  

Expliciet dient te worden vermeld dat de vereniging autonoom en onafhankelijk is van enige 

godsdienstige of staatkundige groepering. 

 

Voor KBO Berkel-Enschot betekent dit het volgende: 

1. Zij zal bevorderen dat haar programma getoetst wordt aan bovenstaande uitgangspunten. 

2. Zij zal aan deze uitgangspunten gestalte geven in voorkomende vieringen / bijeenkomsten 

 

 

Sociaaleconomische belangen 

De sociaaleconomische belangen van senioren bestaan hierin dat senioren naar behoren in hun 

levensonderhoud kunnen voorzien en dat zij op volwaardige wijze kunnen deelnemen aan het 

maatschappelijke leven waaronder ook betaalde en onbetaalde arbeid wordt verstaan.  
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Senioren moeten derhalve in de gelegenheid gesteld worden zolang mogelijk volgens hun 

individuele wens aan het arbeidsproces deel te nemen. Zij dienen over een inkomen te 

beschikken dat, naast het normale levensonderhoud, de mogelijkheid biedt om de toegenomen 

vrije tijd zinvol te besteden en de eigen financiële risico’s voor zorg, met name bij ziekte of 

ongeval, te dragen. Voor de individuele senior mag er, in samenhang met zijn inkomen en 

levensomstandigheden, geen onaanvaardbare drempel zijn voor het deelnemen aan culturele, 

recreatieve en educatieve activiteiten. 

Hoewel de zorg voor senioren in genoemde zaken vooral ligt op het terrein van de landelijke 

overheid, heeft het gemeentebestuur soms ruimte in de toepassing van regelgeving en kan het 

via subsidies sociaaleconomische knelpunten ter plaatse bestrijden.  

Daarom zal KBO Berkel-Enschot: 

1. Bij de gemeentelijke overheid pleiten voor een seniorenvriendelijke uitvoering van sociale 

regelingen en voor betaalbare mogelijkheden voor ontwikkeling en ontspanning. 

2. Bij de gemeentelijke overheid pleiten voor een op het individu toegesneden aanvullende 

financiële regeling indien de algemene voorzieningen niet toereikend zijn. 

3. De mogelijkheden van financiële regelingen voortdurend als punt van aandacht in de 

voorlichting aan de leden betrekken. 

 

Ontmoeting, Recreatie en Cultuur 

Ontspanning van lichaam en geest wordt recreatie genoemd. Juist voor de ouder wordende 

mens is deze zeer belangrijk. Recreatie kan zowel individueel als in groepsverband gebeuren. 

Er kunnen een vormend aspect en geestelijke verrijking aan worden toegevoegd; we spreken 

dan van cultuur. 

Recreatie en cultuur hebben in hoge mate een sociaal aspect, wanneer zij mensen bij en tot 

elkaar brengen. Dit sociale aspect is voor vele senioren het hoofdmotief om deel te nemen aan 

recreatieve en culturele gebeurtenissen die een groepskarakter hebben. Juist naarmate zij nog 

ouder en dikwijls nog gebrekkiger worden, lijkt die behoefte te stijgen terwijl de 

toegankelijkheid voor hen juist minder wordt. Adequate mantelzorg is niet voor iedereen een 

optie. Zij zijn dan aangewezen op de hulp van anderen om aan het sociale leven te kunnen 

deelnemen. Hierbij is zeker een rol voor KBO Berkel-Enschot weggelegd.  

Vanouds heeft KBO Berkel-Enschot de zorg voor recreatie van senioren, en vooral van de 

categorie oudere senioren, hoog in het vaandel gevoerd. Men spreekt wel eens van de drie 

K’s; kaarten, kienen, keuvelen.  De huidige zorg voor recreatie en cultuur stelt echter hogere 

eisen in zowel kwantitatieve als kwalitatieve zin. 

De Stichting Welzijn Ouderen Berkel-Enschot geeft o.a. hierbij financiële ondersteuning. 

KBO Berkel-Enschot begeeft zich niet op terreinen van recreatie en cultuur waarin reeds 

bestaande plaatselijke verenigingen en clubs ook voor senioren in voldoende mate voorzien. 

Wel rekent zij het tot haar taak om: 

1. Gebruik makend van de financiële middelen een zo gevarieerd mogelijk scala van 

ontspanningsvormen aan te bieden en in te spelen op de wensen van haar leden ten 

aanzien van recreatie en cultuur.     

2. De toegankelijkheid van recreatieve en culturele gebeurtenissen voor haar leden financieel 

en lichamelijk te bevorderen (b.v. voor rolstoelgebruikers). 

3. De leden te stimuleren om zelf initiatieven te ontplooien op recreatief en cultureel terrein 

en hun hierin hulp te bieden. 

4. Een beroep te doen op de leden om zich actief in te zetten voor andere senioren die zonder 

die inzet hun vorm van ontspanning zouden moeten missen. 
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Educatieve activiteiten 

Educatieve activiteiten richten zich op ontwikkeling en groei van de persoonlijkheid door 

verbreding en verdieping van kennis en sociale vaardigheden.  

KBO Berkel-Enschot beschouwt deze doelstelling als een van de speerpunten van haar beleid 

omdat de senioren door deze persoonlijke ontplooiing beter in staat zijn een volwaardige 

plaats in de samenleving te verwerven en te behouden. 

Tal van activiteiten die onder een andere noemer dan educatie vallen, bijvoorbeeld recreatie 

en cultuur, bevatten educatieve elementen en dragen dus ook bij tot persoonlijke ontplooiing. 

KBO Berkel-Enschot stelt zich tot doel te bevorderen dat senioren deelnemen aan educatieve 

activiteiten en zodoende werken aan hun persoonlijke ontplooiing. 

KBO Berkel-Enschot zal trachten dit te realiseren door: 

1. Het geven van voorlichting over en het verwijzen naar concrete vormings- en 

scholingsmogelijkheden die buiten afdelingsverband voor senioren georganiseerd worden. 

2. Het organiseren van cursussen, thema- en studiebijeenkomsten voor eigen leden. 

3. Het bieden van mogelijkheden voor sociaal contact. 

4. Het stimuleren tot deelname aan de hierboven genoemde educatieve activiteiten. 

 

Veiligheid 

Mensen willen hun lichamelijke en geestelijke gezondheid en hun persoonlijke bezittingen 

beschermen. Als die gewaarborgd zijn, spreken wij van veiligheid. Het geeft je een veilig 

gevoel. 

Er zijn echter nogal wat factoren die deze veiligheid en dat gevoel van veiligheid bedreigen.  

Dit geldt des te sterker naarmate men ouder wordt, want het verouderingsproces maakt een 

mens kwetsbaarder. Zijn reactievermogen neemt immers af en ook andere vermogens kunnen 

in kwaliteit verminderen, zoals het gehoor, het gezichtsvermogen en het geheugen. Daarnaast 

kunnen ook waarneembare lichamelijke kwalen een rol spelen; denk hier met name aan 

senioren die slecht ter been zijn. Voor zijn eigen veiligheid moet de senior zich bewust zijn 

van zijn kwalen en er naar leven. Dat kan betekenen dat hij noodzakelijke hulpmiddelen 

aanschaft of hulp van een ander aanvaardt. Een senior kan ook een kwaal krijgen waarvan hij 

zich niet of nauwelijks bewust is. Met name denken wij hier aan dementie. In zo’n geval is het 

de taak van degenen die in contact staan met die senior om passende maatregelen te (laten) 

nemen. 

De (on)veiligheid van senioren wordt bepaald door allerlei factoren. Dit kunnen concrete zijn 

zoals verkeersregels, voetpaden, bushaltes, drempels, trappen, verlichting. Maar ook spelen 

menselijke eigenschappen en menselijk gedrag hierbij een belangrijke rol. Voorbeelden zijn: 

haast, gemakzucht en eigenwijsheid. Iedereen kan daardoor nadelige gevolgen veroorzaken 

zowel voor zichzelf als voor anderen. Met name in het verkeer wordt de oudere mens 

gemakkelijk de dupe van eigen of van andermans gedrag. Een speciale vermelding dienen de 

vormen van criminaliteit waarvan vooral  ouderen het slachtoffer kunnen worden, namelijk 

tasjesroof, insluiping, babbeltrucs, phishing en oplichting. 

 

Tegen alle negatieve factoren kunnen senioren zich slechts beschermen door met grote 

zorgvuldigheid hun gedrag aan te passen aan de eigen mogelijkheden en aan de 

omstandigheden alsmede door nauwgezette medewerking aan maatregelen die overheden en 

instanties hebben genomen. 

 

KBO Berkel-Enschot zal de veiligheid van ouderen mede bevorderen door: 

1. Het geven van voorlichting aan de senioren zelf hoe zij hun leven in en om de woning en 

in het verkeer veiliger kunnen maken. 
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2. Het uitoefenen van inspraak ten aanzien van veiligheidsaspecten bij woningbouw voor 

senioren, zowel met betrekking tot de locatie als de inrichting en de te gebruiken 

materialen, alsook bij renovatie van seniorenwoningen. 

3. Het deponeren van wensen en verlangens bij de bevoegde instanties. 

4. Het beïnvloeden van de regelgeving en maatregelen die door de overheden en instanties 

met betrekking tot openbare orde en veiligheid genomen worden.  

 

Woonvoorzieningen    

Ouderen hebben er recht op om zolang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Het 

regeringsbeleid is hier de laatste jaren op geënt. Daarom is het van belang dat er voor hen in 

voldoende mate geschikte en betaalbare woonmogelijkheden zijn. Er is sprake van voldoende 

mate wanneer woonmogelijkheden beschikbaar zijn zonder onaanvaardbare wachttijden. De 

woningen zijn geschikt voor senioren wanneer zij zijn aangepast aan hun fysieke 

mogelijkheden. Zij heten betaalbaar wanneer de ouderen van deze woonmogelijkheden 

gebruik kunnen maken zonder dat daardoor de andere redelijke levensbehoeften in het 

gedrang komen.  

In aansluiting op de  landelijke belangenbehartiging door KBO-Brabant ziet KBO Berkel- 

Enschot in eendrachtige afstemming met de Dorpsraad en Stichting Welzijn Ouderen zich 

geplaatst voor de volgende taken: 

1. Zij volgt de behoeften van senioren aan woonvoorzieningen op korte en op middellange 

termijn. 

2. Zij volgt en tracht het gemeentelijk ruimtelijk- en volkshuisvestingsbeleid te beïnvloeden. 

Bijzondere aandacht verdienen hierbij de plannen voor woonbestemming opdat daarin 

voldoende mogelijkheden voor seniorenhuisvesting worden opgenomen, zowel in de 

sociale als in de vrije sector. Ook de bereikbaarheid van winkels, van het openbaar 

vervoer en van andere voorzieningen is hier een aandachtspunt. 

3. Zij helpt desgevraagd senioren bij pogingen om financiële ondersteuning van de bevoegde 

instanties te verkrijgen voor aanpassing van hun woning. 

4. Zij houdt de aandacht gevestigd op het woningtoewijzingsbeleid. 

5. Zij tracht door voorlichting de veiligheid in huis te bevorderen. 

 

Zorgvoorzieningen en Sociaal-Hygiëne 

Om zolang mogelijk zelfstandig te kunnen functioneren is voor senioren ook een goede 

lichamelijke en geestelijke conditie belangrijk. Het naleven van sociaal-hygiënische 

gebruiken is daartoe een vereiste. Onder die gebruiken verstaan wij het betrachten van 

zindelijkheid, goede eet- en drinkgewoonten, rust, lichaamsoefening. 

Wanneer zich echter problemen gaan voordoen op lichamelijk en geestelijk gebied, moet de 

oudere een beroep kunnen doen op een goed functionerende medische, verpleegkundige en 

huishoudelijke hulpverlening, zodanig dat de senior in de door hem zelf gekozen omgeving 

kan blijven wonen. Zorg van senioren voor elkaar, mantelzorg en burenhulp kunnen hierbij 

een onontbeerlijke aanvulling zijn. Pas in een later stadium kan, met medewerking van de 

senior zelf, zolang deze daartoe geestelijk in staat wordt geacht, opname in een verpleeghuis  

of een andere instelling worden overwogen. Een belangrijke rol is hierbij weggelegd voor de 

Vrijwillige Ouderen Adviseurs en de Cliëntondersteuners die binnen het aandachtsgebied 

Belangenbehartiging vanuit de vereniging beschikbaar zijn. 

Van KBO-Brabant verwachten wij de grootst mogelijke inspanning om de rijksoverheid en de 

provinciale overheid te overtuigen van de noodzaak van gegarandeerde zorg van senioren.  
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Dit wil zeggen dat deze overheden zich verplicht moeten weten om extra- en intramurale 

zorgvoorzieningen mogelijk te maken en in stand te houden. Deze moeten zowel in 

kwantitatieve als in kwalitatieve zin aan de eisen voldoen.  

KBO Berkel-Enschot verwacht van de gemeentelijke overheid een uiterste inspanning voor 

goede zorgvoorzieningen voor senioren, dit vooral bij een ontbrekende adequate mantelzorg. 

Voor zichzelf ziet KBO Berkel-Enschot de volgende taken weggelegd: 

1. Zij bevordert een goede relatie met de instanties die een taak hebben inzake 

zorgvoorzieningen voor senioren. 

2. Zij geeft voorlichting aan de leden inzake sociaal-hygiëne en de mogelijkheden van 

zorgvoorziening.  

3. Zij bemiddelt desgevraagd voor leden bij het verkrijgen van hulp bij het naleven van 

sociaal-hygiënische voorwaarden en bij het inschakelen van zorgvoorzieningen. 

4. Zij bevordert de toegankelijkheid van de zorgvoorzieningen door de invoering en de 

instandhouding van een “één-loket-functie” te stimuleren en door op de bevoegde plaats 

aandacht te vragen voor eventuele knelpunten of tekorten (VOA’s, Cliëntondersteuners, 

Loket Berkel-Enschot). 

5. Zij stimuleert de senioren zelf om, waar dat nodig en mogelijk is, elkaar hulp te bieden of 

een beroep te doen op burenhulp. 

 

Hoofdstuk IV 
 

Realiseren van doelstellingen en middelen, genoemd in hoofdstuk III 

 

Werkgroepen 

Om zoveel mogelijk leden van de vereniging te betrekken bij de organisatie, de voorbereiding 

en de uitvoering van de vele activiteiten heeft het bestuur werkgroepen ingesteld. 

De werkgroepen werken onder de uitdrukkelijke verantwoording van het bestuur. 

In elke werkgroep is het bestuur vertegenwoordigd door tenminste één bestuurslid, doch deze 

vervult daarin bij voorkeur niet de functie van voorzitter. 

Minimaal éénmaal per jaar hebben de werkgroepen overleg met het bestuur. Hierbij worden 

de activiteiten van het afgelopen jaar geëvalueerd, knelpunten besproken en nieuwe 

activiteiten voorgesteld. 

 

De volgende werkgroepen zijn ingesteld: 

• Ontspanning 

• Publiciteit 

• Theaters Tilburg 

• Sportieve activiteiten 

• Vorming en scholing 

• Ledenwerving 

• Project Solidariteit 

• Jaarlijkse busreis 

• Zomerschool 

• Sociaal Maatschappelijk (SocMa) 

• Belangenbehartiging 

• Distributie en bezorging ONS en KBO-nieuws 
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In totaal zijn in deze werkgroepen ruim 130 vrijwilligers actief. Zonder hun inzet zouden de 

doelstellingen niet gerealiseerd kunnen worden. 

 

Hieronder volgt een verdere uitwerking van de onderwerpen, genoemd in hoofdstuk III. 

 

Levensbeschouwelijke en religieuze waarden en identiteit 

 

1. Identiteit is meer dan religie. Het is onze geschiedenis, onze cultuur. Voor KBO Berkel-

Enschot is de christelijke visie op mens en samenleving het uitgangspunt. Dat wil zeggen 

dat KBO Berkel-Enschot wil bijdragen aan de onderlinge verbondenheid, de solidariteit 

en de eigen verantwoordelijkheid van de mensen. 

De wijze waarop mensen met elkaar omgaan, zou daarvan een uiting moeten zijn. Het 

geformuleerde uitgangspunt betekent dat de vereniging openstaat voor toetreding door 

andersdenkenden. Wederzijds respect voor elkaars levensovertuiging wordt dan ook van 

alle leden verwacht. De vereniging is autonoom en onafhankelijk van enige godsdienstige 

of staatkundige groepering. 

2. Alle bijeenkomsten van de vereniging kunnen hun inspiratie vinden in “algemeen 

christelijke zin”. 

3. Er wordt in de maand december een Kerstbijeenkomst verzorgd. 

4. Bij overlijden van leden zal een passende blijk van medeleven getoond worden, b.v. door  

een schriftelijke uiting van medeleven. Jaarlijks worden zij herdacht aan het begin van de 

Algemene Ledenvergadering. 

5. Intensieve aandacht wordt gegeven aan eenzame en/of zieke leden. 

  

Sociaaleconomische belangen 

Er zullen thema-middagen gehouden worden die handelen over onderwerpen als inkomen, 

wonen, zorg, mobiliteit en welzijn. 

Onderzocht zal worden in hoeverre er mogelijkheden zijn om onze leden binnen dat kader 

daadwerkelijk van dienst te zijn (belangenbehartiging in algemene zin). 

Zo kan gedacht worden aan: 

• Instelling van een dienstengroep/klussendienst in samenwerking met de Hulpcentrale voor 

U. 

• Bekeken zal moeten worden welke bijdrage KBO Berkel-Enschot m.b.t de bemensing zal 

kunnen leveren. 

• Afstemming met “ContourdeTwern” (organisatie voor vrijwilligerswerk te Tilburg). 

• Contacten met Stichting Welzijn Ouderen, Platform Welzijn en met de Dorpsraad. 

• Ondersteuning van de Vrijwillige Ouderenadviseurs, Belasting-invulhulpen en 

Cliëntondersteuners. 

 

 

Ontmoeting, Recreatie en Cultuur 

1. Gestreefd wordt om bestaande activiteiten waarbij de vereniging zelf is betrokken, te 

handhaven en zo nodig daar verbetering in aan te brengen en/of uit te breiden. 

Genoemd kunnen worden: 

a. De soos-middag 

b. Fiets- en wandeltochten 

c. Middagen in de Stulp 
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d. Jaarlijkse busreis 

e. Kerst- en Nieuwjaarsbijeenkomst 

f. Diverse toernooien zoals biljarten, rikken en jeu de boules 

2. Onderzocht zal worden in hoeverre er behoefte is aan uitbreiding of wijziging van deze 

activiteiten. 

3. Soms zijn aan bepaalde activiteiten kosten verbonden. Het bestuur zal er voor moeten 

zorgen dat bijdragen voor leden betaalbaar blijven.  

4. De werkgroep Theaters Tilburg stelt leden in de gelegenheid gezamenlijk tegen 

aantrekkelijke voorwaarden voorstellingen in de Schouwburg  en de Concertzaal in 

Tilburg te bezoeken. Daartoe worden afspraken gemaakt met het management van de 

Schouwburg/Concertzaal. 

Educatieve activiteiten 

1. Er bestaat een werkgroep “Vorming en Scholing”. Deze werkgroep is verantwoordelijk 

voor het organiseren van cursussen en andere scholingsactiviteiten voor de leden. 

Hieronder vallen de cursussen op cultureel gebied, cursussen ter vergroting van 

vaardigheden, computercursussen en de maatschappijkring. Daarnaast worden 

themabijeenkomsten georganiseerd, al of niet in samenwerking met Stichting Welzijn 

Ouderen en eventueel andere organisaties. 

2. De leden zullen gestimuleerd worden om deel te nemen aan de vormings- en 

scholingsmogelijkheden die door of vanwege de vereniging worden georganiseerd. 

Veiligheid 

Ten aanzien van dit onderwerp zal door het bestuur aan de navolgende aspecten aandacht 

worden besteed: 

Onderhoudstoestand van de trottoirs, toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers, veiligheid in 

en om de woning (preventieve maatregelen), informatie over het gemeentelijk rampenplan. Zo 

nodig zal de gemeente Tilburg direct of indirect met name via de Dorpsraad worden verzocht 

de noodzakelijk gebleken maatregelen/voorzieningen te treffen c.q. de gewenste informatie te 

verstrekken. 

Woonvoorzieningen 

In afstemming met de Dorpsraad, Stichting Welzijn Ouderen en het Platform Welzijn zal er 

intensief op worden toegezien dat Berkel-Enschot aandacht krijgt en houdt bij de 

ontwikkeling van voldoende seniorenwoningen. 

Zorgvoorzieningen en Sociaal-Hygiëne 

Het bestuur zal contacten blijven onderhouden met o.m. organisaties als Thebe, de Wever, het 

Heem, Stichting Welzijn Ouderen en de Zonnebloem over diverse onderwerpen, zoals: de 

ontwikkeling van extra- en intramurale voorzieningen voor kwetsbare senioren in haar 

gemeenschap, mantelzorg, maaltijdenservice e.d. Een belangrijke rol wat betreft de 

afstemming wordt door KBO Berkel-Enschot toegedicht aan het Platform Welzijn met haar 

inmiddels 18 deelnemende organisaties. 

Public Relations 

Aan publiciteit zal de nodige aandacht worden besteed, met name de website zal actueel 

moeten worden bijgehouden. De werkgroep Publiciteit is verantwoordelijk voor de interne en 

externe informatievoorziening aan de leden. Daartoe behoren de publicaties in het KBO-

nieuws en De Schakel over geplande activiteiten en van verslagen over die activiteiten, 
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alsmede het verzorgen van mededelingen. Daarnaast wordt jaarlijks een informatieboekje 

verspreid. 

Ledenwerving 

In het jaar 2000 telde KBO Berkel-Enschot circa 900 leden, in januari 2005 bedroeg dit aantal 

1383 en in januari 2020 werd de mijlpaal van 1700 leden bereikt. 

Hoewel het aantal leden de afgelopen jaren sterk is gegroeid, blijft ledenwerfactie gewenst, 

zeker nu er nieuwe woonwijken in Berkel-Enschot worden gerealiseerd. 

 

 

Berkel-Enschot, januari 2020. 

 


