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Jaarverslag 2022 

 

Algemeen: 
Afgelopen jaar is wat aarzelend opgestart in verband met Corona, maar na enkele maanden 
konden alle activiteiten weer van start. In het begin merkten we dat nog niet iedereen zich 
veilig genoeg voelde om te komen. Geleidelijk aan kwam ieder weer terug en momenteel 
draait alles weer als vanouds. Het is heel plezierig om te zien dat er door zoveel mensen 
gebruik gemaakt wordt van de Oase, andere ruimtes in de Boodschap, De Leemput en Den 
Butter. Ook aan de buitenactiviteiten wordt volop deelgenomen. Het werd een druk jaar en 
er is door iedereen hard gewerkt: een nieuwe huurovereenkomst met De Boodschap, 
voorbereiding op het 70-jarig bestaan en restylen van de Oase. Er zijn uitstapjes, excursies 
en workshops georganiseerd. Voor de gastvrouwen vroeg een nieuwe werkwijze betreffende 
de financiën extra inspanning. Enkele nieuwe leden hebben zich aangemeld als 
gastvrouw/gastheer en zijn inmiddels ingewerkt door de bestaande ploeg. De communicatie-
groep heeft weer geweldig werk geleverd met de Nieuwsbrief [rondgebracht door onze 
bodes], alle overige berichtgeving, foto’s en technisch beheer. We hebben afscheid 
genomen van het Oasekoor en van de Seniorengym. Een nieuw koor is opgestart evenals 
stoelyoga. Ook hebben we een nieuwe bridgegroep mogen verwelkomen. De Wmo-
cliëntondersteuners en de belastinginvullers hebben veel leden kunnen helpen.  
We kunnen constateren dat we een goed jaar achter de rug hebben! 

 
Bestuur:  
Samenstelling bestuur  

Truus Noij  Voorzitter  

Ingrid Scheifes-Coenen  Vicevoorzitter en Beleid  

Louise Keijzers  Secretaris  

Charles Verhoosel  Penningmeester  

Marian Heesbeen  Bestuurslid Communicatie  

Christ Maas   Bestuurslid Activiteitengroepen  

Hanneke Thielen-Seelen  Bestuurslid Speciale Activiteiten  

Ed Balkenende Bestuurslid Sociaal Domein 

Wil Simons-de Nijs Bestuurslid Cursussen en contact De Oase  
(Afgetreden in oktober ) 
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Enkele onderwerpen uit de bestuursvergaderingen in 2022:  

• Een nieuwe huurovereenkomst met De Boodschap in april 

• Gevolgen van RIVM-regels voor De Boodschap en de Oase, de     

       buitenactiviteiten, de uitstapjes en overige bijeenkomsten. 

       Gelukkig was dit maar van korte duur 

• Het 70-jarig bestaan 

• Project Oase: restylen van de Oase in samenwerking met De Boodschap  

• Besteding Coronagelden 

• Opstarten nieuwe activiteiten 

• Afspraken bij het beëindigen van een activiteit 

• Scholing door KBO-Brabant voor bestuursleden en voor het Sociaal Domein  

• Aanschaf materialen 

• Speciale activiteiten als 80+ dag, vrijwilligersdag, kerstviering, uitstapjes 

• Workshops, waarvan een deel in samenwerking met Theek 5 

• Financiële zaken  

 
Communicatie  
Alle leden zijn regelmatig op de hoogte gehouden van de verschillende onderwerpen via de 

fysieke en digitale Nieuwsbrief. Op de website kan uitgebreide informatie gevonden worden. 

Ook in het Weekblad werd geregeld informatie geplaatst. Waar snelle informatie nodig was, 

zijn de leden via e-mail op de hoogte gebracht.   

  

Activiteiten 2022 

SeniorenVereniging Rijen heeft 28 activiteitengroepen, de meesten met een eigen bestuur. 

Er is aanbod op het gebied van ontspanning, beweging, informatie en educatie. 

Op het gebied van ontspanning vind je het volgende: biljarten (competitie en recreatief), 

bingo, verschillende kaartgroepen (rikken, jokeren, bridgen), creatieve handvaardigheid, 

fotograferen, zingen, quilten, sjoelen en schilderen/tekenen.  

Wil je graag bewegen dan kun je terecht bij: country-line-dance 50+, fietsen, jeu de boules, 

koersbal, midgetgolf, pitch & putt, sportgroep 50+, stoelyoga en verschillende wandel-

groepen (wandelen en Nordic walking). 

Ben je uit op informatie en/of educatie dan kun je deelnemen aan de kunstkring, de 

leeskring, de schrijfgroep en aan de info-ochtenden. De info-ochtenden hebben in 2022 niet 

plaatsgevonden, maar gaan weer van start in 2023. 

Iedereen die lid is kan vrij inlopen in de Oase om daar anderen te ontmoeten.  

Daarnaast heeft SeniorenVereniging Rijen een Communicatiegroep en een Digitaal 

inloopcafé.  
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Jaarlijks worden er cursussen en workshops georganiseerd voor onze leden. Cursussen op 

digitaal gebied vonden plaats in samenwerking met Theek 5.   

Er worden speciale activiteiten georganiseerd. Jaarlijks een dag voor alle vrijwilligers en een 
middag voor onze 80-plussers. Door het jaar heen zijn er allerlei uitstapjes en excursies.  

Nieuwe leden worden verwelkomd op een speciaal voor hen georganiseerde ochtend. 
Op deze dag krijgen ze uitgebreide informatie over wat SeniorenVereniging Rijen te bieden 
heeft.   
 
Genoeg te kiezen en te doen dus voor al onze leden; dit zijn er rond de 1400. Onze 150 

vrijwilligers maken dit allemaal mogelijk. 

 

Het Sociaal Domein neemt een aparte plaats in. Op dit gebied werken de senioren-

verengingen van de gemeente samen in De Kring. De Kring omvat alle vier de dorpskernen 

van onze gemeente. Onder het Sociaal Domein vallen cliëntondersteuners die hulp bieden 

bij Wmo-vragen, Vrijwillige Ouderen Adviseurs [VOA’s] die ouderen helpen om zelf regie 

over hun leven te krijgen of te houden, en er zijn belastinginvullers die door onze leden 

ingeschakeld kunnen worden. Al deze adviseurs zijn opgeleid door KBO-Brabant.  

In 2022 hadden we, zeker in de 1e helft van het jaar, nog volop te maken met beperkende 
maatregelen in verband met Covid. Daarvan ondervonden de adviseurs veel hinder in het 
uitvoeren van hun werkzaamheden, voorzichtigheid was geboden. Gesprekken bij mensen 
thuis, die vaak noodzakelijk zijn om een cliënt goed te kunnen ondersteunen, waren 
onmogelijk. Ondanks deze beperkingen is het met de nodige afstemming, toch gelukt.                                                                                                                 
In 2022 waren 9 Wmo-cliëntondersteuners, 3 VOA’s en 7 belastinginvullers actief. 
Er werden, naast de vele vragen om informatie en/of toelichting, 98 verzoeken om 
ondersteuning bij een Wmo-aanvraag behandeld en door de belastinginvullers werden er 
ruim 180 aangiften ingevuld. Het mag duidelijk zijn dat daarmee in een grote behoefte wordt 
voorzien. Uit de reacties van cliënten blijkt dat de ondersteuning zeer gewaardeerd wordt. 
Voor de verschillende adviseurs werden er door KBO-Brabant terugkomdagen georganiseerd 
om de kennis actueel te houden. Ook hebben de Wmo-clientondersteuners regelmatig 
onderling overleg gehad en is er overleg geweest met de contactpersoon van de Wmo-
consulenten van de gemeente.  
 
Een organisatie  als SeniorenVereniging Rijen biedt ‘onderdak’ aan activiteitengroepen en 
organiseert zelf ook activiteiten zoals cursussen, uitstapjes en dergelijke. Belangrijk daarbij is 
te weten in welke mate deze activiteiten voorzien in een behoefte. Op activiteitenniveau 
wordt dat door de besturen en organisatoren gevolgd. Zakt het ledental van een activiteiten-
groep, of de verwachte deelname aan een activiteit, onder een bepaald niveau, dan wordt er 
gekeken hoe te handelen: wel of niet doorgaan met deze activiteit.  
 
Per activiteit is precies bekend in welke mate wordt voorzien in een behoefte. Maar in zijn 
totaliteit is dat niet duidelijk. Als alle activiteiten en deelnames hieraan bij elkaar worden 
opgeteld tot hoeveel deelnames kom je dan? Nadat alle organisatoren hun gegevens hadden 
aangereikt, werden we zelf ook nog verrast! Alles bij elkaar opgeteld komen we op ruim 
40.000 deelnames per jaar. Per week zijn dat dan dus 800 leden die op de een of andere 
manier deelnemen aan een activiteit van Seniorenvereniging Rijen.   
 


