Verslag over het jaar 2017
1. Algemeen
In het 2e jaar van haar bestaan heeft Senioren Belangen zich geprofileerd als een belangrijke belangenbehartiger van de senioren in de gemeenten Woudenberg, Scherpenzeel en Renswoude. Dankzij
de vele activiteiten en vertegenwoordiging in diverse overlegverbanden heeft Senioren Belangen
een vaste plaats verworven in de gemeenschap. Het ledental is gestaag verder gegroeid en naderde
aan het eind van het jaar de 500. De activiteiten werden goed bezocht en het aanbod van diensten is
verder uitgebreid.
Federatie van Algemene Seniorenverengingen (FASv) en NVOG.
Senioren Belangen is aangesloten bij de Federatie van Algemene Seniorenverenigingen (FASv).
De FASv coördineert en faciliteert onafhankelijke seniorenverenigingen in Nederland onder andere
bij collectieve zorgverzekeringen en belastinghulp. Op 12 mei 2017 is de Federatieraad van de
FASv geïnstalleerd en op 29 november 2017 heeft het interim-bestuur plaats voor een door de Federatieraad benoemd bestuur. De bestuurlijke optuiging is daarmee gerealiseerd.
Voor de landelijke belangenbehartiging is de FASv aangesloten bij de NVOG (Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden). De NVOG zet zich in brede zin in voor de belangen
van de ouderen met name op het gebied van pensioenen, zorg, welzijn wonen en koopkracht.
Via de FASv is Senioren Belangen ook automatisch lid van de NVOG.
2. Leden en Bestuur
Leden
Het aantal leden is in het verslagjaar gestegen van 452 op 1 januari tot 485 op 31 december. Het
merendeel van de leden woont in de gemeenten Woudenberg (83%), Scherpenzeel (12%) en Renswoude (3%). De resterende 2% komt uit omringende gemeenten.
Bestuur
Het bestuur bestond op 31-12-2017 uit de volgende personen:
G.K.O. Velker
G.J. Grotentraast
E.G.J. Kroonsberg
H. v.d. Berg
Mevr. A. Bontekoning
J. Harskamp
Mevr. T. Veenendaal
Mevr. A. van Werkhoven
Mevr. A. van Riet

voorzitter
secretaris
penningmeester
lid
lid
lid (ledenadministratie)
lid
lid
lid (contactpersoon Scherpenzeel / Renswoude)

In het verslagjaar hebben zich geen wijzigingen voorgedaan in de samenstelling van het bestuur.
3. Vergaderingen Senioren Belangen
Ledenvergadering
Op 17 februari werd de Algemene Ledenvergadering gehouden in mfc De Schans te Woudenberg.
De vergadering werd door 64 leden bijgewoond. De heren Jan Harskamp en Frits Velker en mevr.
Truus Veenendaal waren ingevolge het opgestelde schema aftredend. Allen stelden zich herkiesbaar
en werden door de vergadering herkozen.
Bestuursvergaderingen
Het bestuur heeft in het verslagjaar 11 keer vergaderd. De vergaderingen werden gehouden in de
kleine zaal van mfc. De Schans.
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4.

Vertegenwoordiging in/bij externe organen

SWO-Woudenberg
Op 22 maart en op 20 september werd deelgenomen aan het Klein Beraad van de SWOWoudenberg en op 5 april aan de deelnemersraad van de SWO-Woudenberg. Ook bij het gebruikersoverleg SWO-W op 26 oktober was Senioren Belangen vertegenwoordigd.
Coöperatie De Kleine Schans i.o.
In samenwerking met MEE en Youké heeft de gemeente Woudenberg in het verslagjaar gewerkt
aan de oprichting van Coöperatie De Kleine Schans. Deze coöperatie krijgt als taak het uitvoeren
van de wetgeving in het kader van de Participatiewet, Jeugdwet, Leerplichtwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In dit kader is in het verslagjaar door de gemeente een 4-tal
bijeenkomsten georganiseerd met betrokken instanties, verenigingen en organisaties. In wisselende
samenstelling heeft een afvaardiging van het bestuur steeds actief deelgenomen aan deze bijeenkomsten. Coöperatie De Kleine Schans zal op 1 januari 2018 officieel van start gaan.
Adviesraad Sociaal Domein gemeente Scherpenzeel
Alie van Riet heeft namens Senioren Belangen zitting in de Adviesraad Sociaal Domein in Scherpenzeel. Zij behartigt daar het ouderenbeleid. In het verslagjaar is zij voor een periode van 3 jaar
herbenoemd.
Breed Overleg Renswoude
Op 9 mei en 14 november werd deelgenomen aan het Breed Overleg van de gemeente Renswoude.
SWO-SR en PCOB afd. Scherpenzeel en Renswoude
Op 4 april vond overleg plaats met de SWO-SR en de PCOB afd. Scherpenzeel/Renswoude. Belangrijkste doel van deze bijeenkomsten is informatie-uitwisseling en waar nodig onderlinge afstemming van standpunten en activiteiten.
Lokaal Comité ‘Dag van de Ouderen’ Scherpenzeel
Op 4 oktober werd in Scherpenzeel de Dag van de Ouderen gehouden. Deze dag werd georganiseerd door het Locaal Comité Dag van de Ouderen. Senioren Belangen was hierin vertegenwoordigd door Alie van Riet en Anneke van Werkhoven.
5. Overige bijeenkomsten
- Begin januari was het bestuur vertegenwoordigd op de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente Woudenberg en op de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente Scherpenzeel.
- Het Steunpunt Scherpenzeel organiseerde op 19 januari en 14 september een netwerkbijeenkomst
in de Breehoek in Scherpenzeel. Een afvaardiging van Senioren Belangen was hierbij aanwezig.
- Op 4 april heeft een delegatie van de dagelijks bestuur overleg gevoerd het bestuur van de PCOB
afd. Woudenberg om onderling informatie uit te wisselen.
- Op 21 en 22 april was Senioren Belangen vertegenwoordigd met een stand op de Vitaalbeurs 55+
in Partycentrum Schimmel, georganiseerd door Van Krimpen Uitvaart onderneming en A.N.J.A.
Assisteert.
- In samenwerking met SWO-SR werd op 3 mei een mobiliteitsbeurs georganiseerd in Scherpenzeel. De belangstelling hiervoor was helaas gering.
- De installatie van de Federatieraad van de FASv op 12 mei in Maarssen werd door een afvaardiging van het bestuur bijgewoond.
- Vallei Wonen hield op 18 september een informatieavond met betrekking tot Doorstroomproject
van Vallei Wonen. Senioren Belangen was hier met een stand aanwezig.
- Op uitnodiging van Gemeente Belangen Woudenberg werd deelgenomen aan een Informatieuitwisseling- en Dialoogsessie in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen in 2018.
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- Een viertal vrijwilligers van Senioren Belangen was op 8 november aanwezig op de vrijwilligersavond van de gemeenten Scherpenzeel en Renswoude in restaurant De Dennen.
6. Belangenbehartiging, Dienstverlening en Activiteiten
Commissie Wonen & Zorg
De Commissie Wonen & Zorg (W&Z) is samengesteld uit vertegenwoordigers van Senioren Belangen en PCOB. Senioren Belangen is in deze commissie vertegenwoordigd door Henk van den Berg
(voorzitter) en Adri Leeuwenburg. De commissie vergaderde 4 keer (21 maart, 20 juni, 12 september en 14 november). Enkele door leden aangedragen problemen o.a. met betrekking tot de verkeersveiligheid en verwerking van afval bij appartementen konden door bemiddeling van de commissie naar tevredenheid worden opgelost. Verder was er aandacht voor woningbouw op inbreilocaties en de problematiek van huurwoningen. In de nabije toekomst zal hiertoe nauw samen worden gewerkt met de huurdersbelangen vereniging.
In oktober heeft Henk van den Berg aan het bestuur van Senioren Belangen te kennen gegeven dat
hij om gezondheidsredenen zich genoodzaakt ziet om met ingang van 1 januari 2018 te stoppen met
zijn werkzaamheden voor de Commissie Wonen en Zorg. Het bestuur respecteert zijn besluit en
gaat op zoek naar een geschikte opvolger.
Wooncommissie Senioren Scherpenzeel
De commissie is ingesteld om het belang van het bouwen van woningen voor senioren onder de
aandacht te brengen van de gemeente Scherpenzeel en van Woonstede. In dit kader is in 2013 het
rapport ‘Woonwensen Senioren’ aan de gemeente aangeboden.
Vanaf maart 2014 bestaat de commissie uit Anthon van Es (belanghebbende), Rinus van Bommel
(SWO) en Elly Pelser (Senioren Belangen). De commissie heeft meerdere keren overleg gehad met
de gemeente Scherpenzeel en Woonstede
In 2017 is Rinus van Bommel gestopt met zijn werkzaamheden voor de SWO, en zijn Rianne van
Ginkel (ouderenwerkster) , Chris v.d. Berg (voorzitter SWO) en Bep Mastenbroek (voorzitter
KBO/PCO-SR) toegetreden tot de Wooncommissie Senioren. De commissie is in deze samenstelling in het verslagjaar 2x bijeen geweest; 1 maal met een vertegenwoordiger van Woonstede. Besproken zijn onder andere de plannen voor de bouw van seniorenwoningen aan de Walstrolaan,
Lindenlaan en Bruinhorsterlaan.
Gemeenteraadsverkiezingen 2018
Met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezing in 2018 is door de KNVG (Koepel van Nederlandse Verenigingen Van Gepensioneerden) en de NVOG (Nederlandse Verenigingen van Organisaties van Gepensioneerden) een actie voor seniorvriendelijk gemeentebeleid opgezet. Senioren
Belangen onderschrijft deze actie en heeft een brief met voorstellen voor een seniorvriendelijk gemeentebeleid verzonden aan de fractievoorzitters van alle politieke partijen in de gemeenteraden
van Woudenberg, Scherpenzeel en Renswoude.
In dit kader is ook een onderzoeksrapport van Regioplan met de resultaten van een onderzoek naar
gemeentelijke verschillen die van invloed zijn op de koopkracht van senioren aan de fractievoorzitters toegezonden.
Reiscommissie
Op 6 januari werd tijdens de nieuwjaarsreceptie het reisprogramma voor 2017 gepresenteerd.
Op 18 mei vertrokken ruim 90 deelnemers voor een dagreis naar Hoek van Holland en het Westland. Het was een interessante en geslaagde reis.
De 5-daagse reis voerde dit jaar naar Bilstein in het Sauerland. Vanwege de te verwachten grote
belangstelling werd een aparte inschrijfmiddag belegd waar de belangstellenden zich konden aanmelden voor deze reis. Met 56 personen vertrok men op 28 augustus naar het Sauerland. Het was
een zeer geslaagde reis mede dank zij de voortreffelijke service van touringcarbedrijf Van Deelen
en een zeer gastvriendelijke en deskundige chauffeur.
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Op 21 december hebben 62 deelnemers genoten van een sprookjesachtige kerstsfeer in de Orchideeënhoeve in Luttelgeest in de Noordoostpolder. Ook dit was een zeer geslaagde reis waar de
reiscommissie bestaande uit de heren Frits Velker en Arie Steinmann (en hierin ondersteund door
hun beider echtgenotes) met voldoening op terug kan kijken..
Belastingservice Ouderen
Ook in 2017 heeft het team van belastinghulpen zich weer ingezet om mensen te helpen bij het invul van de belastingaangiften. In totaal zijn ca. 200 belastingaangiftes voor de leden verzorgd. In
voorkomende gevallen verlenen de medewerkers van de Belastingservice desgevraagd ook hulp bij
het aanvragen of bijstellen van zorgtoeslag en/of huurtoeslag of vragen over zorgverzekeringen.
Het team van de Belastingservice wordt gevormd door Jan Harskamp en Nico Molijn van Senioren
Belangen, Dick Lokhorst en Peter Voerman van de PCOB afd. Woudenberg. Jaap Koopman van de
PCOB afd. Scherpenzeel is gestopt als belastinginvuller. In verslagjaar is het team versterkt met
dhr. Paul Reijinga (Senioren Belangen) die vanaf 2018 zijn bijdrage zal leveren.
Jan Harskamp fungeerde weer als coördinator van de Belastingservice en was tevens aanspreekpunt
en adviseur met betrekking tot de collectieve zorgverzekering via de FASv.
Activiteitencommissie
De activiteitencommissie wordt gevormd door Elly Pelser, Truus Veenendaal, Ada Bontekoning en
Anneke van Werkhoven. De commissie kwam dit jaar 4 keer bij elkaar. Alles wordt samen geregeld, maar de globale taakverdeling is als volgt: Ada Bontekoning en Truus Veenendaal verzorgen
de catering en Anneke van Werkhoven en Elly Pelser verzorgen de persberichten en publiciteit.
Door het budget dat de activiteitencommissie is toegewezen, konden de commissieleden bij iedere
bijeenkomst de leden verwennen met iets lekkers bij de koffie/thee en de deelnameprijs gratis houden.
Er zijn 5 themamiddagen georganiseerd:
- Optreden combo Verjazzd op 17 maart 2017. Een zeer geslaagde middag voor ongeveer 65 leden.
- Op 16 juni werd de film, “Marina” van Rocco Granata vertoond voor ongeveer 50 leden. Ook nu
vooral tevreden leden.
- Een fietstocht, uitgeschreven door ons bestuurslid Alie van Riet. Er fietsten ruim 60 deelnemers
mee. Onder gunstige weersomstanden op 21 juli werd een prachtige tocht gefietst, waarbij de
deelnemers verrast werden met een stop, waar een drankje met iets lekkers werden uitgedeeld.
- Presentatie Mediator en Zora (de zorgrobotpop) op 20 oktober 2017 met wederom een hoge opkomst namelijk 74 leden. Het werd een leerzame middag, Henrie Pastoor gaf een duidelijke presentatie, over het werk van een mediator en ondanks technische problemen, kon Zora toch laten
zien, wat zij allemaal kan en hoe vertederend zij kan zijn.
- Muzikale quiz op 17 november 2017, verzorgd door Hans Vesterink met zijn accordeon.
Opkomst ongeveer 85 leden. Een zeer gezellige ontspanningsmiddag, waarbij de aanwezigen, per
tafel gezamenlijk vragen over muziek en algemene vragen over Nederland konden beantwoorden.
De activiteitencommissie is dit jaar voor het eerst in deze samenstelling aan het werk geweest en
heeft als doelstelling om meer leden te bereiken.Gezien de hoge opkomst kan gesteld worden dat
deze doelstelling gehaald is.
Sociale activiteiten
- De eerste activiteit was de nieuwjaarsreceptie op 6 januari. Ca. 80 bezoekers kwamen bijeen en
onder het genot van een hapje en een drankje werden de beste wensen uitgewisseld.
- Op 21 april was de grote zaal van mfc De Schans gevuld met 92 mensen die van een overheerlijk
Koud- en Warmbuffet genoten dat was bereid door restaurant Boschzicht uit Scherpenzeel.
- De traditionele Chinese maaltijd, weer prima verzorgd door Chinees Indisch restaurant Hong
Kong uit Woudenberg, trok op 15 september 84 deelnemers naar mfc De Schans.
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- Op 15 december kon men genieten van een ouderwetse boerenkool- en zuurkool maaltijd, uit de
keuken van restaurant Boschzicht uit Scherpenzeel. Ook nu was de zaal met … deelnemers weer
tot de laatste plaats bezet.
Hulpfonds
In het verslagjaar zijn voor het eerst gelden gereserveerd in een hulpfonds. Dit fonds is bedoeld om
mensen die (financiële) problemen ondervinden en waarvoor de reguliere wet- en regelgeving (nog)
geen uitkomst kan bieden, onder bepaalde voorwaarden financiële ondersteuning te bieden. In het
verslagjaar is geen beroep gedaan op dit hulpfonds.
Leden helpen Leden
Leden kunnen voor het verrichten van bepaalde klusjes of werkzaamheden gebruik maken van deze
ledenservice. Leden kunnen hiertoe een verzoek indienen bij de coördinator dhr. Frits Velker die de
aanvrager dan zo mogelijk in contact brengt met leden die de betreffende werkzaamheden kan en
wil verrichten. In het verslagjaar is weinig gebruik gemaakt van deze service
Project Seni-jongeren
In samenwerking met Jeugd-Punt Woudenberg wordt gekeken of het wellicht mogelijk is jongeren
meer te betrekken bij dagelijkse bezigheden die door leden van Senioren Belangen lastiger uitgevoerd kunnen worden. Te denken valt aan boodschappen doen, hond uitlaten, auto wassen of kleine
knutselklusjes. In ruil voor hun diensten ontvangen de jongeren dan een kleine vergoeding.
Het overleg over de opzet van dit project was aan het eind van het verslagjaar nog niet afgerond
‘Wees loyaal, koop lokaal’
Leden van Senioren Belangen krijgen op vertoon van hun ledenpas korting of voordeel op artikelen
en/of diensten bij een groot aantal winkeliers en bedrijven in Woudenberg, Scherpenzeel en Renswoude. In het verslagjaar konden weer een aantal bedrijven aan de lijst worden toegevoegd. De
totale lijst omvat ca. 20 bedrijven en winkeliers.
Leesgroepen
Onder de vlag van Senioren Belangen zijn 2 leesgroepen actief met in totaal 15 deelnemers.
Senioren Belangen neemt, onder bepaalde voorwaarden, voor de deelnemers die lid zijn van Senioren Belangen de helft van de kosten van leeskringboxen van de bibliotheek voor haar rekening.
7. Communicatie en voorlichting
Nieuwsbrief
De Nieuwsbrief verscheen 11 keer. De redactie werd verzorgd door Henk van den Berg met medewerking van Ed Kroonsberg, die de lay-out voor zijn rekening nam.
Om de nieuwsbrief interessant en up-to-dat te houden voor de leden, is de opzet van de nieuwsbrief
in het laatste kwartaal wat meer gestructureerd met een aantal vaste rubrieken.
De coördinatie van de bezorging van de Nieuwsbrief aan degenen die deze niet per email krijgen
toegezonden was in handen van Jan Harskamp.
8. Vrijwilligers
Een woord van dank is verschuldigd aan de vele vrijwilligers die zich ook in 2017 weer belangeloos
hebben ingezet voor Senioren Belangen. Mede dankzij hun inzet kan het bestuur terugkijken op
succesvol jaar en vol vertrouwen uitkijken naar 2018.
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