Beleidsplan KBO Malden 2019-2022.

Doelstelling:
Het in stand houden van de huidige activiteiten en het behartigen van de belangen van ouderen,
collectief en individueel.
Vrijwilligersbeleid:
- Iedere groep (kegelen, bingo etc.) heeft een vast aanspreekpunt binnen het bestuur.
Hierdoor zijn er korte lijnen naar het bestuur. Functioneert een groep niet naar wens, dan
direct ingrijpen en het gesprek aan gaan en indien nodig veranderingen aanbrengen.
- Iedere activiteit heeft zijn eigen budget. Overschrijding van het budget alleen met
toestemming van het bestuur.
- Aanbieden van cursussen, indien gewenst.
- Jaarlijks aanbieden van een vrijwilligersmiddag, als dank voor de inzet.
Financiën:
- Verantwoording voor de financiën ligt bij het voltallige bestuur.
- Wij houden ten aanzien van onze vaste verplichtingen een reserve van 1 jaar aan.
- Verhoging van de contributie zal weloverwogen worden gedaan met toestemming van de
ledenvergadering. Wij willen zo laagdrempelig mogelijk blijven. Ook toegankelijk voor
iemand met een kleine beurs.
- Afdracht aan KBO Gelderland en UnieKBO blijft zorgelijk. Wij hebben geen grip op dit bedrag.
- Ons inzetten om de subsidie van de gemeente te behouden.
- Het in stand houden van een “gezonde” financiële situatie.
Individuele belangenbehartiging:
- Inzetten ouderenadviseurs.
- Inzetten woonadviseurs.
- Inzetten belastinginvulhulp.
- Ziekenbezoek.
- Bezoek bij jubilea.
- Bezoek na overlijden.
- Indien noodzakelijk regelen vervoer naar activiteiten.
Collectieve belangenbehartiging:
- Het in stand houden en goed organiseren van onze activiteiten. Zij hebben een grote sociale
functie.
- Participatie in de netwerkgroep: Wij Leven Samen. (zorgaanbieders en gemeente)
- Participatie in de werkgroep: Wij blijven hier wonen.
- Participatie in de werkgroep: valpreventie/gezondheid.
- Participatie in de werkgroep: kleinschalig wonen voor dementerenden.
- Participatie in de werkconferentie.
- Overleg in de burgeradviesraad.
- Regelmatig overleg met Malderburch.
- Regelmatig overleg met de wethouder.
- Onderhouden van contacten met de provinciale bond KBO-Gelderland.
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Communicatie:
- De doelstellingen en activiteiten van KBO Malden bekend maken via bestaande en nieuwe
media.
- De website actueel houden.
- Het bevorderen van interne communicatie.
- Het werven van een bestuurslid met affiniteit met PR.
- Het onderhouden en uitbreiden van contacten met andere organisaties in de gemeente
Heumen en de regio die aansluiten bij de doelstellingen van de KBO.
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