Roermond 12 november 2020

PERSBERICHT
Algemene Vergadering 2020

KBO Limburg roept op tot meer verbinding tussen generaties
Donderdag 12 november hield seniorenorganisatie KBO Limburg de jaarlijkse Algemene Vergadering (AV),
dit jaar voor de eerste keer digitaal! Er werd o.a. gesproken over het nieuwe Beleidsplan 2021-2024. Daarin
een oproep aan de afdelingen en zeker ook aan de leden om zich in te zetten voor de verbinding tussen de
verschillende generaties en groepen binnen onze samenleving. We kunnen immers veel voor elkaar
betekenen. Die positieve lering trekt KBO Limburg uit de coronacrisis. Daarom is het zoeken van verbinding
een belangrijk thema in het nieuwe Beleidsplan 2021-2024.
De vergadering begon met een videoboodschap van gouverneur Theo Bovens. Hij sprak zijn dank en
waardering uit voor de inzet van de KBO-afdelingen tijdens de coronacrisis. Aan het einde van de vergadering
verraste André Rieu de Limburgse senioren met alvast een wens voor het nieuwe jaar.
Het jaar 2020 is uiteraard het jaar van Corona en dat heeft een grote impact binnen de KBO. Er zijn dit jaar
ongeveer 100 leden meer overleden dan in andere jaren. En natuurlijk zijn ook veel leden geconfronteerd met
eenzaamheid. Door het wegvallen van veel activiteiten van de KBO-afdelingen, maar ook door het missen van
contacten met kinderen en kleinkinderen. De coronacrisis laat echter ook zien hoe belangrijk het omzien naar
elkaar is én het hebben van een goed sociaal netwerk in eigen dorp of wijk. De KBO-afdelingen spannen zich
enorm in om er ook in deze coronatijd te zijn voor hun leden. Er worden attenties rondgebracht, kaartjes
gestuurd, boodschappen- en maaltijdservices opgezet, belrondes gehouden en sommige afdelingen hebben
ook activiteiten digitaal aangeboden. Rondom de feestdagen zullen er vast en zeker weer nieuwe initiatieven
zijn.
Samen vooruit kijken
KBO Limburg kijkt daarom met ambitie naar de toekomst zo blijkt uit het nieuwe Beleidsplan 2021-2024:
Verjongen, vernieuwen en versterken! Kernwaarden daarin zijn o.a.: Gelukkig ouder worden en Samen
optrekken: senioren met elkaar, maar ook met andere groepen/generaties. Met dit plan wil KBO Limburg
senioren nog steviger op de kaart zetten. Samen met de afdelingen en met alle senioren zelf. In het voorwoord
schrijft voorzitter Marcel Ballas: “We moeten steeds laten zien wie we zijn en waar we voor staan.
Verantwoordelijkheid nemen, onze toegevoegde waarde in de samenleving laten zien, zorgen dat we serieus
worden genomen. Niet klagen, maar verbinding zoeken en samen oplossingen aandragen. Daar zijn we goed in
en ook druk mee bezig. Niet alleen binnen en vanuit de KBO maar ook op tal van andere terreinen, als
vrijwilligers, mantelzorgers en als opa’s en oma’s. Belangrijk is dat de maatschappij dat ook ziet en hoort, zeker
via social media. Daar liggen de verbindingen, ook met andere groepen en generaties, voor het oprapen.”
De coronacrisis heeft er overigens wel voor gezorgd dat veel senioren een stevige stap hebben gezet in hun
digitale ontwikkeling. Daardoor kon ook de Algemene Vergadering digitaal worden gehouden. Daar zat
overigens ook een voordeel aan. In de vergaderzaal is maar plaats voor maximaal 2 bestuursleden per afdeling,
maar nu konden alle bestuursleden van de 125 afdelingen digitaal meekijken. Dat is dan toch een lichtpuntje in
een ingewikkelde tijd.
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KBO Limburg Beleidsplan 2021-2024
Videoboodschappen Gouverneur Theo Bovens en André Rieu zijn te vinden op het
YouTubekanaal van KBO Limburg
https://www.youtube.com/channel/UC5IlBQM8q2BI3nNkl6tuyag

