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Algemene	  Ledenvergadering	  2017	  
Donderdag	  16	  maart	  	  

Plaats:	  RABO	  zaal	  in	  De	  Boodschap	  
Nassaulaan	  62-‐64	  
Aanvang	  13.30	  uur	  

	  
Na	  de	  pauze:	  optreden	  van	  	  

Muziekvereniging	  Da	  Capo	  
Blaasmuziek	  met	  een	  ontspannend	  karakter	  

	  
AGENDA	  
	  

1. Opening	  door	  de	  voorzitter	  Carel	  Gorissen	  

2. Verslag	  ledenvergadering	  24	  maart	  2016	  

3. Jaarverslag	  2016	  

4. Bestuursverkiezing	  

Aftredend	  en	  niet	  herkiesbaar	  Pauline	  Bormann	  (penningmeester)	  

Kandidaat	  bestuursleden:	  Joep	  Wouters	  en	  Hanneke	  Thielen	  

Tegenkandidaten	  kunnen	  zich	  tot	  5	  maart	  2017	  aan	  melden	  bij	  	  

secretaris	  Lenie	  Schuermans	  per	  brief	  naar	  het	  postvak	  in	  de	  Oase	  	  

of	  via	  e-‐mail	  info@sv-‐rijen.nl	  

5. Vaststellen	  exploitatierekening	  2016	  en	  balans	  2016	  

6. Verslag	  van	  de	  kascommissie	  

7. Benoeming	  nieuwe	  kascommissie:	  een	  lid	  en	  een	  reserve-‐lid.	  

8. Begroting	  2017	  

9. Contributie	  

10. Visie	  en	  beleid	  2016	  –	  2018	  

11. Mededelingen	  

12. Rondvraag	  en	  sluiting	  

	  

Het	  complete	  jaarverslag	  en	  financiële	  stukken	  2016	  liggen	  ter	  inzage	  in	  de	  Oase	  vanaf	  	  
2	  maart	  2017.	  Vragen	  over	  deze	  stukken	  kunnen	  schriftelijk	  worden	  ingediend	  tot	  uiterlijk	  8	  maart	  
2017	  bij	  het	  secretariaat.	  U	  kunt	  de	  jaarstukken	  aanvragen	  tot	  8	  maart	  bij	  de	  secretaris,	  info@sv-‐
rijen.nl	  

Lenie	  Schuermans,	  secretaris	  
	   	  



Stukken	  algemene	  ledenvergadering	  16	  maart	  2017	   3/10	  

	  
	  

	  
Verslag	  	  algemene	  ledenvergadering	  

SeniorenVereniging	  Rijen	  
	  

24	  maart	  2016.	  
	  
Aanwezig:	  100	  leden	  inclusief	  bestuur	  SV-‐Rijen	  
	  
1. Opening	  

Voorzitter	  Carel	  Gorissen	  opent	  om	  13.30	  uur	  de	  vergadering	  en	  heet	  alle	  leden	  welkom.	  
De	  voorzitter	  vraagt	  enkele	  minuten	  stilte	  voor	  het	  overlijden	  van	  Mieke	  Hoogervorst,	  
voormalig	  bestuurslid	  van	  wie	  we	  gisteren	  afscheid	  hebben	  genomen	  in	  de	  Oase	  en	  voor	  
alle	  overleden	  leden	  van	  onze	  vereniging	  in	  2015	  tot	  nu.	  
	  

2. Vaststellen	  verslag	  leden	  vergadering	  12	  maart	  2015.	  	  
Het	  verslag	  wordt	  vastgesteld.	  
	  

3. Jaarverslag	  2015	  
De	  voorzitter	  licht	  enkele	  punten	  uit	  het	  verslag	  toe.	  	  
• Sjef	  Douma	  

Kandidaat	  voor	  het	  bestuur	  heeft	  het	  afgelopen	  half	  jaar	  als	  toehoorder	  de	  
bestuursvergadering	  bij	  gewoond.	  Hij	  heeft	  in	  deze	  periode	  ondersteuning	  geboden	  
bij	  alle	  activiteitengroepen.	  Samen	  met	  Henny	  van	  den	  Udenhout	  gaat	  hij	  de	  
coördinerende	  taak	  vervullen	  voor	  alle	  activiteitengroepen	  van	  SV-‐Rijen.	  

• 	  Het	  bestuur	  heeft	  een	  huishoudelijk	  reglement	  opgesteld	  dat	  op	  de	  website	  kan	  
worden	  ingezien.	  Belangstellende	  kunnen	  dit	  ook	  opvragen	  bij	  de	  secretaris:	  
info@sv-‐rijen.nl.	  

• Jolanda	  Valkenburg	  is	  al	  enige	  maanden	  actief	  bij	  de	  redactie	  van	  de	  Nieuwsbrief	  en	  
Weekblad.	  Zij	  verzorgt	  samen	  met	  Jeanne	  de	  Hoon	  (tot	  24	  maart	  2016)	  en	  Maria	  
Beesems	  alle	  PR.	  Op	  deze	  wijze	  worden	  leden	  optimaal	  op	  de	  hoogte	  gehouden	  van	  
het	  reilen	  en	  zeilen	  van	  SV-‐Rijen.	  Over	  het	  innemen	  van	  de	  plaats	  van	  Jeanne	  komen	  
we	  terug	  bij	  punt	  5	  bestuursverkiezing.	  	  

• Joost	  Scheifes	  verzorgt	  de	  website.	  	  
• Alle	  SV-‐Rijen	  activiteiten	  staan	  in	  het	  jaarverslag	  2015.	  	  

Een	  nieuwe	  taak	  wordt	  hier	  uitgelicht	  en	  dat	  is	  de	  onafhankelijke	  
cliëntondersteuning	  Wmo-‐zaken.	  Voor	  deze	  functie	  die	  mede	  in	  overleg	  met	  de	  
gemeente	  tot	  stand	  is	  gekomen	  hebben	  vier	  cliëntondersteuners	  via	  KBO-‐Brabant	  
een	  cursus	  gevolgd.	  Zij	  kunnen	  worden	  gevraagd	  bij	  een	  keukentafelgesprek.	  
Hiervoor	  is	  een	  folder	  gemaakt	  die	  door	  de	  gemeente	  bij	  een	  Wmo	  -‐aanvraag	  wordt	  
mee	  gezonden.	  

• Op	  de	  vraag	  van	  Joke	  Aarts	  over	  het	  jaarverslag	  2015,	  dat	  SV-‐Rijen	  al	  jaren	  minder	  en	  
geen	  gemeente	  subsidie	  ontvangt	  antwoordt	  de	  voorzitter	  dat	  dit	  al	  vanaf	  2012	  het	  
geval	  is.	  Met	  het	  nieuwe	  subsidiebeleid	  van	  de	  gemeente	  ontstaat	  ook	  voor	  SV-‐Rijen	  
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een	  nieuwe	  situatie.	  Hierover	  vindt	  overleg	  plaats	  en	  er	  wordt	  op	  dit	  moment	  een	  
subsidieaanvraag	  voorbereid	  die	  op	  1	  april	  2016	  bij	  de	  gemeente	  binnen	  moet	  zijn.	  
Tot	  1	  juli	  2016	  ontvangen	  we	  subsidie	  zoals	  voorheen	  is	  afgesproken.	  Na	  1	  juli	  2016	  
weten	  we	  pas	  wat	  dan	  het	  subsidiebedrag	  wordt	  voor	  SV-‐Rijen.	  Wij	  houden	  u	  via	  de	  
nieuwsbrief	  op	  de	  hoogte.	  	  

• Bingo	  en	  kaarten	  zijn	  ondergebracht	  bij	  de	  activiteitengroepen,	  maar	  hebben	  geen	  
bestuur,	  zoals	  bij	  de	  overige	  activiteitengroepen.	  
	  

4. Besluit	  ledenvergadering	  aantal	  bestuursleden	  SV-‐Rijen	  
• Conform	  artikel	  12	  lid	  2	  van	  de	  statuten	  vraagt	  de	  voorzitter	  instemming	  met	  de	  

verhoging	  van	  het	  aantal	  bestuursleden	  van	  8	  naar	  9.	  Tevens	  legt	  hij	  uit	  dat	  dit	  te	  
maken	  heeft	  met	  de	  vele	  taken	  als	  coördinator	  voor	  24	  activiteitengroepen.	  De	  
ledenvergadering	  gaat	  akkoord	  met	  dit	  voorstel.	  

• Hierna	  richt	  de	  voorzitter	  het	  woord	  tot	  Jeanne	  de	  Hoon	  die	  vandaag	  na	  3	  maal	  3	  
jaar	  afscheid	  neemt	  van	  het	  bestuur.	  Jeanne	  heeft	  9	  jaar	  op	  een	  voortreffelijke	  wijze	  
haar	  functie	  binnen	  het	  bestuur	  uitgevoerd	  met	  als	  bijzonder	  aandachtsgebied:	  PR,	  
cursussen	  en	  activiteitencommissie.	  Voor	  deze	  bijzondere	  inzet	  biedt	  de	  voorzitter	  
Jeanne	  een	  bloemetje	  aan.	  Jeanne	  zal	  nog	  tot	  september	  2016	  het	  PR	  werk	  voor	  de	  
SVR	  verzorgen,	  samen	  met	  Jolanda	  Valkenburg	  en	  Maria	  Beesems,	  waarvoor	  dank.	  
	  

5. Bestuursverkiezing	  
• Adriaan	  Brouwers	  is	  herkiesbaar.	  	  
• Sjef	  Douma	  en	  Trudy	  Frickel	  zijn	  kandidaat	  bestuurslid.	  	  
Na	  een	  toelichting	  door	  de	  voorzitter	  over	  de	  functie	  binnen	  het	  bestuur	  van	  Sjef	  als	  
ondersteuning	  voor	  activiteitengroepen	  is	  het	  de	  bedoeling	  dat	  Trudy	  de	  functie	  van	  
Jeanne	  in	  het	  bestuur	  wat	  betreft	  het	  PR	  werk	  over	  gaat	  overnemen.	  	  
De	  voorzitter	  vraagt	  of	  de	  leden	  kunnen	  instemmen	  met	  de	  herverkiezing	  van	  Adriaan	  
Brouwers	  en	  de	  verkiezing	  in	  het	  bestuur	  van	  Sjef	  Douma	  en	  Trudy	  Frickel.	  	  
De	  leden	  stemmen	  in	  met	  applaus.	  	  
Voorzitter	  Carel	  zegt	  blij	  te	  zijn	  dat	  het	  bestuur	  compleet	  is.	  Er	  is	  veel	  werk	  te	  doen.	  
	  

6. Vaststellen	  exploitatierekening	  2015	  en	  balans	  2015	  
De	  voorzitter	  nodigt	  de	  penningmeester	  Pauline	  Bormann	  uit	  voor	  een	  toelichting.	  	  
Door	  middel	  van	  een	  powerpoint	  presentatie	  geeft	  Pauline	  een	  uitgebreide	  toelichting	  
op	  de	  exploitatierekening	  2015	  en	  de	  balans	  2015.	  Gebleken	  is	  dat	  de	  toegevoegde	  
bestemmingsreserve	  in	  2015	  niet	  geheel	  nodig	  is	  geweest.	  Zij	  deelt	  mee	  terug	  te	  komen	  
op	  de	  bespreking	  van	  de	  begroting	  2016	  op	  de	  vraag	  aan	  de	  ledenvergadering	  m.b.t.	  de	  
bestemmingsreserve.	  
Vragen	  worden	  gesteld:	  
• Door	  Joke	  Aarts	  worden	  vragen	  gesteld	  over	  de	  kosten	  van	  docenten	  wie	  zijn	  dit	  en	  

welke	  bedrag	  ontvangen	  zij.	  Pauline	  zegt	  toe	  hierin	  schriftelijk	  inzicht	  te	  geven	  als	  zij	  
dit	  wenst.	  

• Nel	  van	  Wanrooij	  stelt	  een	  vraag	  over	  het	  bedrag	  voor	  de	  Bingo	  van	  1500,00	  euro.	  
Ook	  voor	  de	  Bingo	  worden	  kosten	  gemaakt	  voor	  huur	  ed.	  Bezien	  zal	  worden	  hoe	  in	  
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de	  toekomst	  alle	  huurkosten	  voor	  elke	  activiteit	  inzichtelijk	  kunnen	  worden	  gemaakt.	  
Het	  bestuur	  neemt	  dit	  punt	  mee.	  
	  

7. Verslag	  van	  de	  kascommissie	  
In	  de	  jaarstukken	  2015	  zijn	  de	  bevindingen	  van	  de	  kascommissie	  opgenomen.	  Iedereen	  
heeft	  	  hiervan	  kennis	  kunnen	  nemen.	  Riet	  Jonkers	  lid	  van	  de	  kascommissie	  doet	  
mondeling	  verslag	  en	  complimenteert	  de	  penningmeester	  voor	  het	  vele	  werk	  dat	  op	  een	  
zorgvuldige	  wijze	  is	  gedaan.	  Ook	  geeft	  ze	  namens	  de	  kascommissie	  aan	  het	  een	  pluspunt	  
te	  vinden	  dat	  de	  onderliggende	  bescheiden	  zijn	  ondertekend	  door	  de	  verantwoordelijke	  
personen.	  Zij	  vraagt	  de	  ledenvergadering	  aan	  de	  penningmeester	  respectievelijk	  bestuur	  
decharge	  te	  verlenen.	  Dit	  gebeurt	  door	  een	  luid	  applaus.	  Cor	  Andeweg,	  ook	  lid	  van	  de	  
kascommissie,	  voegt	  hier	  aan	  toe,	  dat	  in	  het	  kader	  van	  subsidie	  verstrekking	  door	  de	  
gemeente	  het	  erg	  belangrijk	  is	  dat	  de	  financiën	  goed	  op	  orde	  zijn.	  Ook	  vraagt	  hij	  
aandacht	  bij	  het	  bestuur	  voor	  het	  opstellen	  van	  een	  gebruikersovereenkomst	  als	  het	  
gaat	  om	  SV-‐Rijen	  materialen.	  Tot	  slot	  zegt	  hij	  tegen	  het	  bestuur:	  “Ga	  zo	  door!”	  Het	  
bestuur	  neemt	  deze	  complimenten	  graag	  in	  ontvangst.	  
	  

8. Benoeming	  kascommissie	  en	  reserve	  lid.	  
Riet	  Jonkers	  verlaat	  de	  kascommissie	  en	  Nel	  van	  Wanrooij	  en	  Cor	  Andeweg	  nemen	  
zitting	  in	  de	  kascommissie.	  Piet	  van	  Kuijk	  is	  reserve	  lid.	  
	  

9. Begroting	  2016	  
De	  penningmeester	  Pauline	  geeft	  een	  toelichting.	  Prijsstijgingen	  zijn	  hierin	  verwerkt.	  
Joke	  Aarts	  stelt	  een	  vraag	  over	  het	  bedrag	  dat	  is	  opgenomen	  voor	  aankoop	  koffie	  en	  
drank.	  Daar	  staat	  tegenover	  dat	  meer	  is	  omgezet	  in	  2015.	  Ook	  de	  huren	  van	  de	  Oase	  bij	  
De	  Boodschap	  en	  sportzaal	  zullen	  omhoog	  gaan	  in	  2016.	  Tevens	  kunnen	  er	  nog	  
verschuivingen	  plaatsvinden	  in	  2016.	  
Op	  de	  vraag	  van	  de	  voorzitter	  aan	  de	  ledenvergadering	  of	  zij	  kunnen	  instemmen	  met	  de	  
exploitatierekening	  2015,	  de	  balans	  2015	  en	  de	  begroting	  2016	  wordt	  bevestigend	  
geantwoord.	  Hierna	  vraagt	  de	  voorzitter	  of	  de	  ledenvergadering	  kan	  instemmen	  met	  het	  
voorstel	  van	  het	  bestuur	  	  ten	  aanzien	  van	  de	  bestemmingsreserve.	  Hiermee	  wordt	  
ingestemd.	  
	  

10. Contributie	  
De	  voorzitter	  deelt	  mee,	  dat	  het	  voorstel	  van	  het	  bestuur	  is	  om	  de	  contributie	  in	  2017	  
niet	  te	  verhogen	  en	  te	  houden	  op	  22	  euro	  per	  jaar.	  Hiervan	  wordt	  12	  euro	  afgedragen	  
aan	  KBO-‐Brabant.	  De	  ledenvergadering	  gaat	  hiermee	  akkoord.	  	  
Hierna	  gaat	  de	  voorzitter	  in	  op	  situaties	  die	  zijn	  ontstaan	  doordat	  leden	  hun	  incasso	  
terug	  storten	  en	  toch	  lid	  blijven.	  Dit	  heeft	  tot	  gevolg,	  dat	  dit	  SV-‐Rijen	  geld	  gaat	  kosten,	  
omdat	  het	  bedrag	  dat	  moet	  worden	  afgedragen	  aan	  KBO	  Brabant	  berekend	  wordt	  op	  
het	  aantal	  leden	  per	  1	  januari.	  Hij	  vraagt	  hiervoor	  aandacht.	  
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11. Visie	  en	  beleid	  
Het	  huidige	  visie	  en	  beleidsplan	  wordt	  aangepast	  en	  daarna	  op	  de	  website	  geplaatst,	  
zodat	  de	  leden	  hier	  kennis	  van	  kunnen	  nemen.	  Vóór	  1	  april	  2016	  moet	  een	  subsidie	  
aanvraag	  binnen	  zijn	  bij	  de	  gemeente.	  Het	  aangepaste	  beleidsplan	  zal	  als	  bijlage	  worden	  
meegezonden.	  Iedere	  KBO	  stuurt	  een	  subsidie	  aanvraag	  is.	  
	  

12. Mededelingen	  
De	  voorzitter	  schetst	  kort	  activiteiten	  die	  binnenkort	  op	  de	  rol	  staan.	  
	  

13. Rondvraag	  
Hiervan	  wordt	  geen	  gebruik	  gemaakt.	  

14. Sluiting	  
De	  voorzitter	  dankt	  allen	  voor	  hun	  komst	  en	  inbreng	  en	  sluit	  om	  15.00	  uur	  de	  
vergadering.	  Hij	  nodigt	  de	  leden	  uit	  voor	  een	  kopje	  koffie	  in	  de	  pauze	  en	  daarna	  verzorgt	  
Ritmo	  Rosario	  een	  optreden.	  

	  	  
Lenie	  Schuermans	  	  
Secretaris	  SV-‐Rijen	  
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Jaarverslag	  2016	  
	  

SV-‐Rijen	  blikt	  terug	  in	  2016	  en	  kijkt	  vooruit	  in	  2017	  
Vernieuwend,	  springlevend,	  gezellig	  samen	  en	  met	  behoud	  van	  het	  goede.	  

	  
	  
Algemeen	  
Er	  zijn	  22	  activiteitengroepen,	  die	  allen	  goed	  worden	  bezocht	  door	  775	  deelnemers.	  Bij	  een	  aantal	  
groepen	  ontstond	  zelfs	  een	  wachtlijst.	  Veel	  interesse	  is	  er	  ook	  voor	  de	  13	  cursussen	  met	  144	  
deelnemers.	  Jaarlijks	  wordt	  een	  boekje	  verspreid	  met	  een	  gevarieerd	  cursusaanbod.	  Er	  zijn	  drie	  bus	  
uitstapjes	  geweest,	  waaronder	  een	  bezoek	  aan	  Leuven.	  
	  
De	  informatiebijeenkomsten	  lijken	  steeds	  meer	  te	  voorzien	  in	  een	  dringende	  behoefte	  en	  zijn	  niet	  
meer	  weg	  te	  denken	  uit	  onze	  vereniging.	  Dit	  jaar	  presenteerden	  we	  Cesartherapie,	  
Dementievriendelijke	  Gemeente	  en	  Slecht	  Horen.	  
	  
In	  oktober	  was	  er	  voor	  de	  140	  vrijwilligers	  een	  bijzonder	  geslaagde	  feestmiddag.	  	  Vanwege	  dit	  succes	  
gaan	  we	  dit	  jaarlijks	  doen.	  
	  
Van	  het	  vrijdagmiddag	  inloop	  spreekuur	  voor	  computerproblemen	  hebben	  ook	  in	  2016	  weer	  veel	  
leden	  gebruik	  gemaakt.	  In	  2017	  starten	  we	  op	  vrijdagmorgen	  met	  een	  inloop	  en	  gratis	  koffie.	  Op	  
deze	  ochtend	  zijn	  er	  geen	  vaste	  activiteiten.	  Het	  vraagt	  wel	  uitbreiding	  van	  de	  bezetting	  van	  
gastvrouwen.	  
	  
Het	  aantal	  leden	  bij	  de	  SV-‐Rijen	  stabiliseert	  rond	  1400	  
	  
Sociëteit	  De	  Oase	  
Het	  aantal	  bezoekers	  in	  de	  Oase	  was	  dit	  jaar	  13.281	  
	  
Bestuur	  
	  
Carel	  Gorissen	   Voorzitter	  
Lenie	  Schuermans	   Secretaris	  
Pauline	  Bormann	   Penningmeester	  
Trudy	  Frickel	   Coördinator	  communicatie	  
Wil	  Simons	   Coördinator	  gastvrouwen	  en	  cursussen	  
Trudy	  Eisinga	   Coördinator	  speciale	  activiteiten,	  informatieochtenden	  en	  busreizen	  	  
Sjef	  Douma	  	   Coördinator	  activiteitengroepen	  
Henny	  van	  den	  Udenhout	   Coördinator	  activiteitengroepen	  
Adriaan	  Brouwers	   Coördinator	  sociale	  domein	  (seniorenadviseurs	  en	  cliëntondersteuning)	  
	  
Tijdens	  de	  algemene	  ledenvergadering	  van	  maart	  2016	  is	  op	  gepaste	  wijze	  afscheid	  genomen	  van	  
Jeanne	  de	  Hoon	  en	  zijn	  Trudy	  Frickel	  en	  Sjef	  Douma	  benoemd	  in	  het	  bestuur.	  
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Het	  bestuur	  is	  16	  maal	  bij	  elkaar	  geweest	  in	  een	  goede	  harmonie	  en	  sfeer.	  
	  

Aan	  de	  orde	  zij	  o.a.	  geweest:	  
• Opstellen	  van	  een	  huishoudelijk	  reglement	  
• Diverse	  bestuurlijke	  zaken	  
• Ontwikkelingen	  rondom	  Wmo	  en	  de	  benoeming	  van	  onafhankelijke	  

cliëntenondersteuners	  
	  

Contacten	  binnen	  onze	  organisatie:	  
• Twee	  maal	  overleg	  met	  de	  voorzitters	  van	  de	  activiteitengroepen	  
• Jaarlijkse	  bijeenkomst	  voor	  nieuwe	  leden	  
• Tweemaal	  overleg	  met	  de	  gastvrouwen	  

	  
Contacten	  met	  derden:	  

• Organisaties	  die	  zich	  inzetten	  voor	  senioren:	  
Vrijwilligers	  organisaties	  in	  Rijen	  en	  Molenschot,	  zoals	  Steunpunt	  Mantelzorg,	  
werkgroep	  dementie,	  Vita	  vrijwilligers	  en	  de	  KBO’s	  
Professionele	  organisaties,	  zoals	  de	  Zonnebloem	  en	  VIP	  

• Seniorenplatform	  
Viermaal	  is	  overleg	  gevoerd	  met	  de	  gemeente	  over	  uiteenlopende	  zaken	  die	  voor	  
senioren	  van	  belang	  zijn.	  Dit	  doen	  we	  samen	  met	  de	  andere	  KBO’s	  uit	  onze	  gemeente.	  
Adriaan	  Brouwers	  en	  Lenie	  Schuermans	  vertegenwoordigen	  ons	  bestuur	  

• Kringbijeenkomsten	  van	  Kringorganisaties	  KBO	  Brabant	  
De	  Kring	  is	  van	  groot	  belang	  gezien	  de	  belangrijke	  taken	  die	  gemeenten	  van	  de	  centrale	  
overheid	  heeft	  toebedeeld	  gekregen	  met	  name	  over	  de	  Wmo.	  In	  de	  Kring	  zijn	  de	  KBO’s	  
binnen	  onze	  gemeente	  vertegenwoordigd.	  Vanuit	  ons	  bestuur	  neemt	  voorzitter	  Carel	  
Gorissen	  deel.	  

	  
Financiën	  
In	  2016	  is	  het	  subsidiebeleid	  van	  de	  gemeente	  gewijzigd	  en	  is	  een	  kanteling	  doorgevoerd	  met	  als	  
doel	  dat	  alle	  verenigingen	  die	  gemeentelijke	  subsidie	  ontvangen	  eerst	  kijken	  wat	  ze	  zelf	  kunnen.	  In	  
het	  nieuwe	  subsidiebeleid	  is	  opgenomen	  dat	  ‘huisvestingskosten	  worden	  vergoed’,	  mits	  gebruik	  
gemaakt	  wordt	  van	  een	  cultureel	  centrum	  (De	  Boodschap).	  
Voor	  enkele	  groepen	  die	  gebruik	  maken	  van	  ruimten	  buiten	  de	  Boodschap	  heeft	  het	  bestuur	  
besloten	  in	  2017	  en	  2018	  een	  bestuursbijdrage	  toe	  te	  kennen.	  Daarna	  wordt	  de	  bijdrage	  herzien.	  
	  
PR	  	  
Ook	  in	  2016	  zijn	  maandelijks	  nieuwsbrieven	  verspreid	  samen	  met	  het	  KBO	  blad	  ONS.	  De	  leden	  
worden	  hierdoor	  geïnformeerd	  over	  wat	  er	  speelt	  in	  onze	  vereniging	  en	  welke	  activiteiten	  
plaatsvinden.	  Wekelijks	  wordt	  in	  het	  weekblad	  Gilze	  en	  Rijen	  een	  artikel	  aangeleverd	  van	  een	  
hoogtepunt	  	  en	  geven	  we	  een	  overzicht	  van	  de	  komende	  activiteiten.	  Op	  de	  website	  staat	  deze	  
informatie	  ook	  vermeld.	  Wij	  hopen	  dat	  steeds	  meer	  senioren	  deze	  site	  zullen	  bezoeken.	  
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Enkele	  cijfers	  uit	  het	  verslagjaar	  2016	  
	  
Aantal	  leden	  van	  de	  Activiteitengroepen.	  	  
	  
	   Activiteitengroep	   31-‐12-‐

2015	  
31-‐12-‐2016	  

1. 	   Biljarten	   35	   34	  
2. 	   Bingo	  	  	   35	   35	  
3. 	   Bridge	   100	   98	  
4. 	   Country	  line	  dance	   73	   73	  
5. 	   Creatief	  Handwerken	   23	   21	  
6. 	   Fietsen	   27	   22	  
7. 	   Gym	   23	   24	  
8. 	   Jeu	  de	  boules	   71	   73	  
9. 	   Kaarten	   48	   48	  
10. 	   Koersbal	   18	   22	  
11. 	   Koor	  Oase	   26	   26	  
12. 	   Kunstkring	   79	   91	  
13. 	   Leeskring	   26	   26	  
14. 	   Midgetgolf	   13	   20	  
15. 	   Nordic	  Walking	   18	   22	  
16. 	   Pitch	  en	  put	   39	   34	  
17. 	   Quilten	   13	   13	  
18. 	   Schilder/tekengroep	   17	   16	  
19. 	   SchrijveRijen	   -‐-‐	   8	  
20. 	   Sportgroep	  50+	  	   43	   43	  
21. 	   Sjoelen	  	   24	   24	  
22. 	   Wandelen	   26	   32	  
	   Totaal	   	  777	   	  805	  
	  
Aantal	  deelnemers	  bij	  de	  cursussen	  
	  
Architectuur	  	   9	  
Aquarellen	   12	  
Beeldhouwen	  1	   11	  
Beeldhouwen	  2	   15	  
Boetseren	  1	   9	  
Boetseren	  2	   7	  
Kunstcursus	  7	   19	  
Seniorfit	   10	  
Thema	  koken	  Indisch	   9	  
Thema	  koken	  Italiaans	   12	  
Thema	  koken	  Spaans	   10	  
Thema	  koken	  Vegetarisch	   12	  
Wijncursus	   9	  
Totaal	   144	  
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Aantal	  deelnemers	  speciale	  activiteiten	  
	  
Alleen?	  En	  toch	  gezellig	  samen	  
eten	  
(in	  6	  maanden)	   167	  
April	  middag	  80	  plussers	   	   60	  
Bustocht	  Concert	  Den	  Bosch	   	   20	  
Bustocht	  Leuven	   	   50	  
Seniorenexpo	  Veldhoven	   	   50	  
Voorjaarswandeling	   	   20	  
Voorjaarswandeling	   	   12	  
	  
	  
Clientondersteuning	  
	  
Persoonlijke	  contacten	   	   38	  
	  	  Telefonisch	  advies	   	   16	  
	  
Aantal	  contacten	  ouderenadviseurs	  en	  belastingservice	  	  
	  
	  	  Belasting	  aangiften	  
	  	  t/m	  1	  mei	  2016	   	   179	  
	  	  Belasting	  aangiften	  na	  1	  mei	   	   18	  
	  	  C.A.K.	  en	  Thebe	   	   6	  
	  	  Huur-‐	  en	  zorgtoeslag	   	   24	  
	  	  Woonstichting	  de	  Leystromen	  	   6	  
	  	  Gemeente	  

• Bijzondere	  bijstand	  
• Vrijstelling	  
• Gemeentebelasting	  
• Regiotaxi	  
• Verhuiskosten	   	   6	  

	  	  Zorgverzekering	   	   14	  
	  	  Huisbezoek	   	   26	  
	  	  Per	  Telefoon	   	   56	  
	  	  Adm.	  ondersteuning	   	   6	  
	  
Toelichting	  Oudenadviseurs	  en	  belastingservice	  	  
Veel	  tijd	  wordt	  besteed	  aan	  de	  belastingaangiften.	  De	  wijze	  van	  invullen	  en	  verzenden	  van	  de	  
aangiften	  veranderd	  steeds.	  
Een	  gemiddeld	  huisbezoek	  duurt	  ca.	  een	  uur.	  Vaak	  komen	  er	  ook	  andere	  onderwerpen	  ter	  
sprake	  en	  een	  luisterend	  oor	  kan	  belangrijk	  zijn.	  
Het	  aantal	  vragen	  voor	  informatie	  neemt	  toe,	  vooral	  per	  telefoon.	  
	  
=========================================================================	  
	  
	  


