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Het coronavirus en de coronamaatregelen hebben een grote weerslag op de zorg en de 
economie, op ons mentaal welzijn en onze fysieke gezondheid, en helaas ook op ons 
verenigingsleven. Vooral de eerste golf heeft veel slachtoffers geëist in onze provincie, 
met name onder ouderen. KBO-Brabant, zelfstandige vereniging van 284 lokale senioren
verenigingen en circa 125.000 senioren met een gemiddelde leeftijd van 76 jaar, werd 
geconfronteerd met een hoog percentage oversterfte onder zijn leden. Het jaar 2020 
stond in het teken van angst, verdriet, eenzaamheid en overleven, en voor het jaar 2021 
is dat tot nu toe niet veel beter. Pas wanneer een substantiële verhoging van de 
vaccinatiegraad en bijgevolg een afschaling van coronamaatregelen is bereikt, zal daar 
verandering in komen. Hopelijk laat die fase nu niet lang meer op zich wachten.
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Maar onze hoop wordt om meerdere redenen overschaduwd door de vrees voor het 
voortbestaan van onze lokale seniorenverenigingen.

Doordat sinds het begin van de pandemie nagenoeg alle groepsactiviteiten stil zijn 
komen te liggen, zijn ouderen hun vertrouwde weekritme en vaak ook contacten 
kwijtgeraakt. Krijgen we hen nog geactiveerd?
De gebruikelijke ledenwerving waarmee normaliter het natuurlijk verloop getalsmatig 
wordt gecompenseerd, kon in coronatijd niet plaatsvinden.
Onze vereniging is bij uitstek een vrijwilligersvereniging. Zo'n 10.000 vrijwilligers 
maken de KBO in Brabant tot een fijnmazige organisatie, uniek in Nederland. Helaas 
bereiken ons signalen dat vrijwilligers, zelf ook vaak op gevorderde leeftijd, besluiten 
om na ruim een jaar van inactiviteit maar helemaal te stoppen.
Tenslotte zijn er verenigingen met een eigen accommodatie of in ander opzicht 
substantiële vaste lasten die financieel in de problemen komen na ruim een jaar van 
sluiting.

En dat terwijl we alles en iedereen straks zo hard nodig hebben om weer op te starten, 
teneinde het langdurig isolement en de explosief toegenomen eenzaamheid onder 
ouderen met vereende kracht te kantelen.

Daarom doen wij ook een beroep op u als gemeentebestuur. Lokale seniorenverenigingen 
en leden daarvan zijn actief in senioren- en adviesraden sociaal domein, zetten zich in 
voor goede voorzieningen en organiseren tal van ontmoetings-, ontspannings- en
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educatieve activiteiten. In normale tijden zijn dagelijks vele vrijwilligers belangeloos op 
pad voor onderlinge hulp zoals ziekenbezoek, ouderenadvisering, Wlz-advisering, Wmo- 
cliëntondersteuning en belastingservice, thans doen ze dat veelal telefonisch of digitaal. 
De sterke toename van het aantal ouderen - en dus ook van het aantal kwetsbare en 
dementerende ouderen - betekent dat professionele zorg meer en meer aangevuld moet 
worden met vrijwilligerswerk. Lokale seniorenverenigingen bieden daarvoor al meer dan
75 jaar een uitstekend, ontwikkelend kader in Brabant. In bijgaand bewaargidsje 2021 
vindt u een overzicht van de individuele dienstverlening die (de vrijwilligers van) onze 
lokale seniorenverenigingen, ondersteund door KBO-Brabant, bieden aan ouderen in onze 
provincie.

Ons pleidooi moge duidelijk zijn: koester uw lokale seniorenverenigingen, juist nü. Het 
zijn uw beste bondgenoten bij de bevordering van het welzijn en een gezonde leefstijl 
van ouderen in uw gemeente. Ondanks corona hebben ze zich van hun beste kant laten 
zien en waar mogelijk op alternatieve wijze getracht het contact met ouderen te 
onderhouden. We zijn trots op de performance van onze lokale verenigingen in de 
landelijke actie #eenkleingebaar, geïnitieerd door het ministerie van VWS, gecoördineerd 
door de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) en uitgevoerd door 
een zestal landelijke en provinciale organisaties, waaronder KBO-Brabant en zijn lokale 
verenigingen. Van de 120.000 senioren die met deze actie in heel Nederland zijn bereikt, 
waren er dankzij de inzet van circa 3.000 vrijwilligers maar liefst 84.000 van "ons" in 
Brabant.

En nu vragen we u om een klein gebaar richting onze lokale seniorenverenigingen. 
Nederlandse gemeenten hebben van de rijksoverheid onlangs een maatschappelijk 
coronasteunpakket van 150 miljoen euro gekregen, te besteden op drie hoofdthema's: 
welzijn jeugd, welzijn kwetsbare groepen (waaronder ouderen) en gezonde leefstijl. Bij 
de besteding van de gelden staat samenspraak met het veld centraal. 
Wij hopen van harte dat u in dat grote veld ook oog hebt voor de lokale senioren
verenigingen. Een uitgestrekte hand van uw kant kan voor de vrijwilligers en de leden 
het verschil maken in financieel maar vooral in motiverend opzicht. Wij zouden het 
toejuichen als u actief in contact treedt met bestuurders van lokale seniorenverenigingen 
en hen de vraag stelt of en hoe u hen bij kunt staan om samen deze crisis te boven te 
komen.
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