Editie 17-2 maart - april 2017

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Nieuwsbrief maart - april 2017

In de linde voor ons huisje
Zong een aardig vogelijn
’t wist van zorgen noch van kommer
’t zong van lente en zonneschijn.
Ja de lente staat er aan te komen, de eerste voorjaarsstorm hebben we
gehad en nu maar hopen dat we spoedig een mooie lente krijgen.
Beste leden,
Voor u ligt de tweede Nieuwsbrief van 2017 met daarin de uitnodiging en
de agenda voor de eerste Algemene Ledenvergadering van onze vereniging. De vergadering waarin het bestuur rekening en verantwoording aflegt aan u, leden. U mag het gevoerde beleid beoordelen en het toekomstige beleid bepalen. Een belangrijk moment voor ons allen en daarom
rekent het bestuur ook op uw aller opkomst. Zie verder in deze Nieuwsbrief.
Woensdag 15 maart wordt een belangrijke dag, want dan mag u twee
keer uw stem uitbrengen, nl. 1 x voor de samenstelling van de Tweede
Kamer en 1 x voor de samenstelling van ons bestuur. Tijdens de oprichtingsvergadering, 20 januari 2016 is besloten dat het toen gekozen bestuur na één jaar in zijn geheel zou aftreden en dat er dan een nieuw bestuur zou worden gekozen. Dat gaat nu gebeuren. De agenda van de
vergadering vermeldt de voordracht van het bestuur. Wij zullen geen verkiezingscampagne en debatten gaan voeren en zo ook niet van alles
gaan beloven. Dat doen de dames en heren politici wel. Er worden weer
van allerlei beloftes en mooie dingen over u uitgestrooid en daar mag u
dan de weg in weten te vinden. De een belooft nog meer dan de ander.
De economie draait weer goed, de regering heeft een begrotingsoverschot en dus kan er overal veel geld worden beloofd, maar wat zullen we
daar zo straks na de verkiezing van krijgen??
En dan, als u lid bent van de Rabobank Graafschap, mag u tussen 7 en
21 april een aantal stemmen uitbrengen voor de verdeling van de inhoud
van de Rabobank Clubkas 2017. Wij doen weer mee en rekenen op uw
stemmen. Ook hierover meer in deze Nieuwsbrief.
Dus op naar de stembus en laat uw stem niet verloren gaan!
Met deze Nieuwsbrief willen wij u informeren over de ontwikkelingen binnen de SBOIJ en de komende activiteiten.
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Informatie bij de agenda
Wandelen.
Voor dinsdag 7 maart, dinsdag 4 apri en dinsdag 2
mei worden wandeltochten uitgezet in Varsseveld
e.o. of buiten Varsseveld. De wandelingen beginnen om 13.30 uur. We vertrekken vanaf de “van
Pallandthal”. Of we starten de wandeling bij de
“van Pallandthal” of we reizen samen naar een plek
buiten Varsseveld om daar te gaan wandelen.
Bij twijfels of e.e.a. door kan gaan vanwege weersomstandigheden kunt
u bellen met Toos Geers, tel. 0315-346526
Wij hopen weer velen te ontmoeten bij deze wandelingen.

Fietsen.
De eerste fietstocht van dit seizoen wordt woensdagmiddag 26 april 2017
gehouden. De coördinatoren Fietsen gaan voor dit seizoen weer mooie
tochten uitzetten.
De start van de fietstochten is altijd bij de “van Pallandthal” te Varsseveld. Met als vertrektijd 13.30 uur.
Bij twijfels of e.e.a. door kan gaan vanwege weersomstandigheden kunt u bellen met Henny ten Barge, tel.
0315-242488 of Henny Tuenter, tel. 0315-298457.
Bij deze fietstochten hopen wij ook vele bekende en
nieuwe gezichten te zien.
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Soosbijeenkomsten.
De Soos komt op woensdag 1 maart weer samen. De daarop volgende
zijn op woensdag 5 april en woensdag 3 mei.
De Soosbijeenkomsten bieden volop gelegenheid om te sjoelen, te kaarten, te biljarten, rummikub te spelen of gewoon even bij te kletsen. De bijeenkomsten zijn bij “d’ Olde Mölle” in Varsseveld. En de aanvang is altijd
om 14.30 uur. Heeft u interesse, kom dan gerust eens kijken.

Themamiddag woensdag 15 maart.
Woensdag 15 maart is het thema Algemene Ledenvergadering.
De uitnodiging met de agenda staat in deze Nieuwsbrief vermeld. Burgemeester Otwin van Dijk zal onze vergadering bijwonen om kennis te maken met ons. Een mooie gelegenheid om met de burgemeester te praten
en aan hem uw vragen voor te leggen. Daar ruimen we tijd voor in.
Wij rekenen op uw aller aanwezigheid.

Themamiddag woensdag 19 april.
Het thema van deze middag is: Vitaal, gezond en veilig leven en wonen.
Lekker thuis blijven wonen en leven. Plezierig, comfortabel en veilig. Dat
wilt u toch ook? Voor u als senior wordt dit een interessante middag.
Vanuit een praktische benadering wordt u een indruk gegeven van de
vele mogelijkheden voor aanpassingen in en rondom het huis. U krijgt
van verschillende organisaties handige tips en trucs. Actuele oplossingen, die gericht zijn op preventie en vitaliteit en de verantwoordelijkheid
die u daar zelf in heeft, zodat u zo lang mogelijk van het leven kunt genieten. Gewoon thuis.
Medewerkers van : “Mijn Thuis in Oude IJsselstreek”, “BUUV”, “Brandweer”, “Helpgewoon Buurtsportcoaches”, “Kruiswerk Achterhoek” en
“Gemeente Oude IJsselstreek” geven informatie die varieert van handige
oplossingen voor in huis, zoals een draaiknopslot, tot hulp bij klusjes in
en rondom het huis. Van een gezondheids-check en sport en bewegen,
tot het voorkomen van brand. Ook hoort u hoe u uw sociale banden kunt
aanhalen (met of zonder digitale hulpmiddelen) en tot wie u zich kunt
wenden als u bijvoorbeeld iemand zoekt die u een handje kan helpen bij
het boodschappen doen. Er is volop gelegenheid voor het stellen van
vragen en om met elkaar in gesprek te gaan.
De themamiddag is in “d’ Olde Mölle” in Varsseveld; de aanvang is om
14.30 uur en toegankelijk voor leden en niet-leden.
Wij verwachten u allen op deze interessante en leerzame middag.
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Busreis 17 mei.
In de vorige Nieuwsbrief is het al aangekondigd. Voor woensdag 17 mei
staat de jaarlijkse reis gepland. De bus voor 50 personen is besproken
Het programma is als volgt:
Vertrek om 8.30 uur vanaf de “Van Pallandthal”.
We rijden via Terwolde, alwaar de koffie wordt genuttigd naar Giethoorn.
In Giethoorn gaan we aan boord voor een mooie rondvaart, welke 2 uur
zal duren. Aan boord gebruiken we de lunch. Na de rondvaart kunnen we
nog een poosje in Giethoorn rondkijken.
Om 14.30 uur vertrekken we naar Garderen voor een bezoek aan het
Zandsculpturenfestijn.
Om 17.00 uur reizen we door naar Terwolde, waar ons rond 18.00 uur
het diner wacht.
Rond 20.45 uur hopen we weer in Varsseveld terug te zijn.
Een mooi, aantrekkelijk programma, waarvoor we van de deelnemers
een eigen bijdrage van € 70,- per persoon vragen.
Opgave van deelname is vanaf nu mogelijk bij Hetty Slangewal, telefoon
0315-248860.of email: slang79@hetnet.nl
Aanmeldingen worden geregistreerd in volgorde van binnenkomst. Bij
overboeking (meer dan 50 deelnemers) wordt u op de wachtlijst geplaatst en krijgt u in 2018 voorrang.
De aanmelding is definitief zodra de betaling van de bijdrage van € 70,is binnen gekomen op bankrekening NL17RABO 0175 8599 73 t.n.v. Senioren Bond Oude IJsselstreek.
Bij afzien van deelname bij calamiteit ( ziekte, sterfgeval) zal volledige
restitutie van de betaalde bijdrage plaatsvinden.
Bij niet duidelijke redenen van afzien zal een deel van de bijdrage worden gerestitueerd indien de plaats niet door een andere deelnemer van
de wachtlijst wordt ingenomen.
De organisatoren van deze reis, Hetty Slangewal en Hannie Sessing zien
uw aanmelding tegemoet. We rekenen op een volle bus.

Rijbewijskeuringen.
De eerstvolgende Rijbewijskeuringen zijn gepland op de zaterdagen 11
maart, 8 april, 6 mei, 10 juni en 8 juli.
Zie ook de meldingen in de plaatselijke pers en op onze web-site.
Mocht uw huidige rijbewijs binnenkort verlopen en valt u onder de
categorie van mensen die een medische verklaring moeten hebben,
dan kunt u zich aanmelden (dat kan al een half jaar van te voren) voor
een keuring.
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Aanmelden, het liefst schriftelijk of per e-mail, bij mevrouw Riet van der
Meulen, Merelstraat 10 in Varsseveld. Mailadres: rietenherman@live.nl
Daarbij naam, geboortedatum, adres en telefoonnummer en de datum
wanneer het rijbewijs verlopen is even vermelden.
Voor informatie kunt u ook met haar bellen (tel. 0315-242282). Bij geen
gehoor bellen naar 0315-242939 ( Willemien Bussink ).
*-*-*-*-*-*

Computercursussen
Computercursus Beginners:
Deze cursus is bedoeld voor beginnende computergebruikers.
Inhoud: uitleg over computerapparatuur, het leren werken met Windows 10, tekstverwerking (Word), internet en e-mail.
De cursus start op dinsdag 21 maart a.s. en telt 10 lessen, ’s morgens van 9.30 – 11.30 uur.
De volgende cursus start in september a.s. . Hier zijn nog enkele
plaatsen vrij.
Computercursus Gevorderden:
Deze cursus is een vervolg op de cursus voor beginners en diegene die reeds enige kennis hebben van de computer. In deze cursus wordt uitgebreider ingegaan op tekstverwerking (Word) en veiliger internetten en e-mailen.
De cursus start in september bij voldoende deelname.
Het lesgeld voor de computercursussen bedraagt € 60,00, de kosten van het lesmateriaal bedragen € 20,00 en de kosten van de tijdens de cursus genoten consumpties (koffie / thee) bedragen €
15,00.
Leden van SBOIJ ontvangen € 10,- korting op het lesgeld van
deze cursussen.
Workshop iPad (Apple):
In deze workshop leert u het werken met de iPad.
De workshop start op woensdag 22 maart en telt 5 lessen, ’s middags van 14.00-16.00 uur. Voor deze workshop zijn nog plaatsen
vrij. De volgende workshop start in het najaar.
Uw aanmelding zien wij gaarne tegemoet.
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Het lesgeld bedraagt € 30,00, de kosten van het lesmateriaal bedragen €
15,00 en de kosten van de tijdens de cursus genoten consumpties (koffie
/ thee) bedragen € 7,50.
Leden van SBOIJ ontvangen € 5,- korting op het lesgeld van deze
workshop.
Nadere informatie over deze cursussen of opgave voor deze cursussen
bij de coördinator Gerard Wesseling; per email: gjwesseling@kpnplanet.nl of per telefoon: 0315-243292 (gaarne na 18.00 uur). Zie ook
www.sboij.nl
Naast deze cursussen en workshops kan ook hulp en advies verkregen
worden bij het invullen van formulieren of het aanschaffen van een computer, iPad of tablet.

Uitbreiding computeronderwijs.
We krijgen steeds meer de indruk dat vele oud-cursisten en computergebruikers behoefte hebben aan cursus smartphone of korte herhalingslessen voor bepaalde onderdelen. Wij overwegen aan die behoefte tegemoet te komen. Daarom willen we graag weten of die behoefte er inderdaad is en zo ja voor welke onderdelen of onderwerpen. Hebt u die behoefte, laat het ons dan weten, zodat wij daar mogelijk een programma
voor kunnen ontwikkelen.
*-*-*-*-*-*-*

Algemeen:
Let wel:
Voor deelname aan alle activiteiten geldt:
Het risico van deelname is voor eigen rekening of wel voor rekening van de deelnemer. Het bestuur van SBOIJ stelt zich
niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor schade en of
letsel ten gevolge van ongevallen ontstaan tijdens deelname
aan de activiteiten, georganiseerd of ondersteund door het bestuur.

Ledenadministratie
Gaat u verhuizen of treden er andere wijzigingen op in
uw persoonlijke situatie, meldt dit a.u.b. aan de ledenadministrateur Gerard Hubers, Leemscherweg 4, 7051
JB Varsseveld. Tel.: 0315-242469.
Email: hubers@tomaatnet.nl ( tot 1 april 2017)
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Oproep van de Coördinatoren Themamiddag
Aan de leden van onze mooie nieuwe bond SBOIJ.
Zoals u weet proberen Hannie en ik, behalve in de zomermaanden, een activiteit voor de themamiddag te organiseren die zoveel
mogelijk mensen aanspreekt. Gelukkig is onze busreis altijd een
succes.
Het wordt steeds moeilijker om dingen te bedenken die de leden
aanspreken. Daarom willen wij u om hulp vragen. Wilt u eens uw
gedachten laten gaan over onderwerpen die we de revue zouden
kunnen laten passeren. Het mag van alles zijn want de presentaties zijn, zoals u weet, altijd heel divers: van die met een “vrolijke
noot” tot meer nuttige/serieuze zaken.
We kijken uit naar uw reacties. Hartelijk dank, Hetty
U kunt ideeën kwijt bij Hetty Slangewal tel. 0315-248860 email:
slang79@hetnet.nl of Hannie Sessing tel. 0315-237457 email:
h.sessing-termaat@kpnmail.nl

Oproep van de Coördinatoren Fietsen.
Avondfietstocht
Binnenkort begint weer het fietsseizoen 2017. Nu leeft er bij de coördinatoren Fietsen het idee om ook eens één of twee avond tochten te organiseren in de komende zomer. Zij willen graag weten of daar behoefte voor
bestaat. Indien u dit aanspreekt en u wilt wel graag aan een avond fietstocht meedoen, meldt dit dan aan bij coördinator Henny ten Barge, telefoon 0315-242488

Scootmobieltocht
We hebben de vraag gekregen of men ook met een scootmobiel kon
meerijden met de fietstochten. Dit is niet onmogelijk maar lijkt ons geen
goede zaak met het oog op veiligheid en paden die wel goed met de fiets
zijn te berijden maar niet met een scootmobiel.
Dit heeft ons op de gedachte gebracht om eens te bekijken of wij niet
speciale tochtjes voor scootmobiel gebruikers kunnen organiseren. Maar
voor dat wij hier aan beginnen willen we graag weten of hier voldoende
belangstelling voor is. Daarom leden, bent u scootmobiel gebruiker of
kent u deze in uw omgeving meldt u dan bij coördinator Henny ten
Barge, telefoon 0315-242488 en maak uw belangstelling en wensen kenbaar. Bij voldoende belangstelling zullen er enkele tochtten worden georganiseerd.
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Van de Bestuurstafel
Belastingservice.
Het kan weer; vanaf 1 maart kunt u ( of moet U) aangifte doen van de inkomstenbelasting 2016. U kunt weer gebruik maken van de vooraf ingevulde aangifte. De belastingdienst heeft al een groot aantal gegevens
voor u ingevuld.
U hoeft deze gegevens alleen nog te controleren en aan te vullen. U
moet aangifte doen als u een aangiftebrief hebt ontvangen. Hebt u geen
aangiftebrief ontvangen, controleer dan of u misschien toch belasting terugkrijgt of belasting moet betalen en het verstandig is een aangifte te
doen.
Sommige mensen vullen moeiteloos het aangiftebiljet in; voor veel anderen is het een heel moeilijke opgave. Hebt u moeite met het invullen van
de belastingpapieren dan kunt u een beroep doen op onze belastingservice voor ouderen. Zodra u de gegevens binnen hebt over uw inkomen,
dan kunt u een afspraak maken met één van onze belastinghulpen.
Wacht daarmee niet tot vlak voor 1 mei, want dan is het vaak lastiger om
u in te plannen en tijdig te helpen.
Voor de SBOIJ treden de volgende leden op als Belastinginvulhulp.
Gerard Wesseling Houtmolenstraat 5, 7051 SE Varsseveld
Tel.: 0315-243292 e-mail: gjwesseling@kpnplanet.nl
Gerrit Hengeveld Kievitstraat 5, 7051 XW Varsseveld
Tel.: 0315-242136 e-mail: g.j.hengeveld@gmail.com
Bernard Bussink Van Wischstraat 59, 7061 ZW Terborg
Tel.: 0315-324654 e-mail: BuWisch@outlook.com
Ton Knikkink
Havikenhof 6, 7051 WB Varsseveld
Tel.: 06-12863353 e-mail: tonknikkink@concepts.nl
Wilt u hulp bij de invulling van uw belastingaangifte, neem dan contact op
met een van deze personen. Voor de verleende hulp vragen de hulpverleners een vergoeding van € 15,-.

Adreswijzigingen
Tijdens de Algemene Ledenvergadering vindt een bestuursverkiezing plaats.
Een drietal leden van het huidige bestuur stellen zich niet weer verkiesbaar. Per
1 april treedt het nieuw gekozen bestuur in functie en zullen de bestuursfuncties
worden verdeeld. Dit betekent dat er per 1 april ook wijzigingen gaan optreden in
de adressen van enkele functionarissen. Deze adres wijzigingen zullen direct na
1 april op de website bekend worden gemaakt. Ledenadministrateur en penningmeester zal 1 april een ander adres krijgen. Secretariaat blijft voorlopig gelijk.
Wij verzoeken u hier in voorkomende gevallen rekening mee te houden. Bij
voorbaat dank.
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Uitnodiging Jaarvergadering 2017
Hierbij nodigt het bestuur u uit voor de Algemene Ledenvergadering op
woensdag 15 maart 2017 in de zaal van ”D’ Olde Mölle”, Schoolstraat 26,
7051 DC Varsseveld.
Aanvang 14.30 uur.

Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.

Opening
Vaststellen agenda
Kennismaking met Burgemeester Otwin van Dijk
Vaststellen Huishoudelijk Reglement
Benoeming Kascontrolecommissie 2016; het bestuur draagt ter benoeming voor de heren Gerard Wesseling en Bernard Bussink
6. Ingekomen stukken en mededelingen
7. Jaarverslag 2016 secretaris (zie elders in deze Nieuwsbrief)
8. Financieel verslag 2016 penningmeester (wordt op scherm getoond)
9. Verslag Kascontrolecommissie
10. Vaststellen financieel verslag
11. Begroting 2017 en 2018 (worden op scherm getoond)
12. Vaststellen contributie 2017 en 2018. Voorstel 2017: € 25,- per lid;
2018: € 25,- per lid hoofdbewoner en € 20,- per lid medebewoner.
13. Activiteiten 2017 en 2018
14. Benoeming Kascontrolecommissie 2017; het bestuur draagt ter benoeming voor de heren Gerard Wesseling en Bernard Bussink met
als reserve ….
15. Bestuursverkiezing; overeenkomstig het besluit van de oprichtingsvergadering treedt het volledige bestuur af.
Het bestuur draagt ter benoeming tot bestuurslid voor de volgende
kandidaten: 1. Toos Geers
2. Ben Groenewold
3. Marian Hoftijzer
4. Jan Meerdink
5. Riet van der Meulen
6. Hannie Sessing-ter Maat
7. Hetty Slangewal.
Tegenkandidaten kunnen tot de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden aangemeld. Aanmelding moet zijn voorzien van een schriftelijke bereidverklaring van de kandidaat.
16. Afscheid niet herbenoemde bestuursleden
17. Vaststelling plaats en datum volgende Jaarvergadering
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18. Rondvraag
19. Sluiting
Namens het bestuur

Varsseveld, 28 februari 2017

Riet van der Meulen, vice-voorzitter

Huishoudelijk Reglement. (agenda punt 4)
De oprichtingsvergadering d.d. 20 januari 2016 heeft de Statuten vastgesteld. Het concept Huishoudelijk Reglement kon toen niet worden behandeld, omdat dit moest worden afgestemd op de vastgestelde Statuten.
Het bestuur heeft dit gedaan en wordt nu ter behandeling en vaststelling
voorgelegd. Opdat een ieder kennis kan nemen van dit concept, ligt dit
vanaf 1 maart 2017 op het secretariaat ter inzage. Ook staat het vanaf 1
maart op de website ter inzage; ( pagina “Over SBOIJ / Het bestuur”).
Wilt u een exemplaar ter bestudering ontvangen, dan kunt u dit bij de secretaris per email aanvragen, waarna u het per email zult ontvangen.
+=+=+=+=+=+

Jaarverslag 2016
Verslag van het eerste verenigingsjaar dat loopt vanaf 20 januari tot
en met 31 december 2016.
2016 is voor de Senioren Bond Oude IJsselstreek een memorabel jaar;
het jaar met de start van hopelijk een lange reeks mooie verenigingsjaren.
Oprichting
In de gemeente Oude IJsselstreek was een zeer actieve, goed functionerende afdeling van de ANBO werkzaam. In de loop van 2015 ontstond er
grote onrust en ontevredenheid onder de leden, hetgeen er toe leidde
dat op 11 november 2015 de afdeling een extra ledenvergadering belegde. De vergadering toonde geen vertrouwen in de ontwikkelingen en
heeft unaniem besloten per 31 december 2015 de werkzaamheden van
de afdeling te doen beëindigen. Daarop hebben vele leden eveneens het
lidmaatschap van de ANBO beëindigd. De vergadering opperde over te
gaan tot oprichting van een nieuwe vereniging. Een aantal personen verklaarde zich bereid deze oprichting te gaan voorbereiden. Op 20 januari
waren de voorbereidingen zover gevorderd dat in een speciaal belegde
oprichtingsvergadering, waar ruim 100 personen aanwezig waren, werd
overgegaan tot de oprichting van de nieuwe vereniging Senioren Bond
Oude IJsselstreek. Een bestuur werd benoemd en Statuten werden
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vastgesteld. Het gekozen bestuur kreeg de opdracht en machtiging tot
het correct afhandelen van de oprichting van de vereniging bij de notaris
en de Kamer van Koophandel.
Dinsdag 16 februari is het bestuur naar notaris Moerland te Dinxperlo
geweest, voor het tekenen van de akte waarin de Statuten zijn vastgelegd en de formulieren voor de inschrijving in het Handelsregister van de
Kamer van Koophandel. Daarmede was de oprichting formeel afgehandeld en het bestaan van de nieuwe zelfstandige vereniging met volledige
rechtspersoonlijkheid een feit.
Algemeen
Het eerste jaar van de Senioren Bond Oude IJsselstreek is een voorspoedig en goed verlopen jaar geweest. Direct na de oprichting hebben
zich ongeveer 100 personen ingeschreven als lid. In de loop van het jaar
zijn daar nog eens ongeveer 100 inschrijvingen bijgekomen. Per 31 december werd het jaar afgesloten met 187 leden. Helaas hebben wij in dit
eerste jaar door overlijden van 5 leden al weer afscheid moeten nemen.
Het bestuur heeft vanaf de oprichting contact onderhouden met het in de
gemeente Oude IJsselstreek aanwezige Seniorenconvent, het samenwerkingsverband van de in de gemeente actief zijnde senioren organisaties. Op verzoek is de SBOIJ toegelaten tot dit Seniorenconvent en zo
behartigen wij de belangen van onze leden op gemeentelijk niveau in het
overleg van Seniorenconvent met het gemeentebestuur. Secretaris
Meerdink vertegenwoordigt het bestuur in het Seniorenconvent.
Per 1 oktober heeft SBOIJ zich als lid aangesloten bij de Federatie van
Algemene Seniorenverenigingen FASv. Via de FASv is SBOIJ aangesloten bij het NVOG, Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden. Via deze weg zijn wij vertegenwoordigd in het landelijk overleg van ouderen organisaties met de overheid en andere instanties. Zo
worden de belangen van onze leden op dit niveau behartigd.
In de Achterhoek zijn meerdere nieuwe algemene senioren verenigingen
opgericht. Met deze verenigingen onderhouden we goede contacten en
zijn we dit jaar twee keer bijeengeweest voor overleg en samenwerking.
Activiteiten
Naast onze primaire taak, de belangen behartiging van onze leden, zijn
diverse activiteiten op het sociale, culturele en recreatieve vlak ontwikkeld en opgestart. Het bestuur bepaalt en verzorgt het algemeen beleid.
Voor de organisatie en uitvoering van de activiteiten zijn coördinatoren
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aangetrokken. Deze worden door het bestuur gefaciliteerd en zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de activiteiten.
Soos
In februari is gestart met de SOOS. Deze wordt op de eerste woensdagmiddag van de maand georganiseerd in de zaal van “de Olde Mölle”. Gezellig samenzijn en actief diverse spelletjes spelen en laatste nieuwtjes
uitwisselen, dat is de bedoeling van deze middag. Gemiddeld wordt de
SOOS door ongeveer 20 personen bezocht
De organisatie van de Soos is in handen van de Coördinatoren SOOS
Wim en Lies Grond.
Themamiddagen
Op de tweede woensdagmiddag van de maand wordt een Themamiddag
georganiseerd.
Daarmee worden de leden in de gelegenheid gesteld kennis te maken
met of informatie te verkrijgen over actuele onderwerpen.
Het merendeel van de bijeenkomsten zijn gehouden in de zaal van “de
Olde Mölle”.
De Themamiddagen worden georganiseerd door de Coördinatoren Themamiddagen Hetty Slangewal en Hannie Sessing.
Dit jaar zijn de volgende themamiddagen georganiseerd:
 16 maart; themamiddag Regiomakelaar Oude IJsselstreek alsmede
voorlichting over het Kruiswerk. Aanwezig ongeveer 40 personen
 20 april; themamiddag “Met een lach en een traan van toen naar nu”,
Jan Meerdink verzorgde een powerpoint-presentatie over zijn leven
en werk, o.a. bij het Ministerie van Landbouw. Aanwezig ongeveer 40
personen
 18 mei; Busreis naar Glasfabriek Leerdam met aansluitend een
Boottocht over de Vecht incl. lunch en afsluitend diner bij Boschzicht
in Didam. 42 personen hebben deelgenomen aan deze geslaagde
reis.
 15 juni; Themamiddag Paardrijden voor Gehandicapten. Aanwezig 10
personen
 21 september; Bezoek aan Grolsch museum De Lange Gang in
Groenlo. 20 deelnemers
 12 oktober; Themamiddag Bijenhouderij, verzorgt door Bijenvereniging Varsseveld; Aanwezig 35 personen
 16 november; themamiddag KNGF blinden geleidehonden. Een ambassadeur van het KNGF gaf voorlichting over blinden geleidehonden.
45 personen waren aanwezig.
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 14 december; Kerstbingo met Stamppottenbuffet ter afsluiting van het
jaar.57 deelnemers
Een succesvolle en geslaagde activiteit. Van de themamiddagen is verslag gedaan in de Nieuwsbrief en op de website.
Wandelen
Op de eerste dinsdagmiddag van de maand wordt een wandeltocht in de
omgeving van Varsseveld georganiseerd.
“Gezellig en ontspannen met elkaar in de vrije natuur bewegen”, dat is
het motto van deze wandeltochten.
De wandeltochten worden georganiseerd door de Coördinatoren Wandelen, Toos Geers en Geertje Blom.
In april is gestart met wandelen; totaal zijn 7 tochten gewandeld. Het aantal deelnemers varieerde en lag gemiddeld op 12 deelnemers.
Fietsen
In de periode van april t/m oktober wordt op de laatste woensdagmiddag
van de maand een fietstocht in de omgeving van Varsseveld georganiseerd. Ook hier is het motto “Gezellig en ontspannen met elkaar in de
vrije natuur bewegen”.
De fietstochten worden georganiseerd door de Coördinatoren Fietsen
Henny ten Barge, Henny Tuenter en Annie Teunter.
Er zijn dit jaar 5 fietstochten georganiseerd, vanuit Varsseveld richting
Aalten, Barlo, Marienvelde, Halle-Nijman en de Slangenburg. Met de
laatste tocht werd het seizoen met een gezellige pauze op de deel van
de familie Tuenter afgesloten.
De tochten waren gemiddeld 28 kilometer lang en het aantal deelnemers
was gemiddeld 25.
Computercursussen
Steeds meer informatie komt niet meer per post in de brievenbus, maar
komt via de computer bij binnen. En steeds vaker moet die informatie per
computer worden beantwoord.
Steeds meer zaken moeten per computer geregeld worden. Voor vele
ouderen een moeilijke zaak. Senioren Bond Oude IJsselstreek wil helpen
wegwijs te worden op de computer. Daarvoor organiseren wij diverse
cursussen waar men zich vertrouwt kan maken met de computer en kan
leren hoe deze voor allerlei zaken te gebruiken.
De cursussen zijn toegankelijk voor leden en niet leden.
Cursuscoördinator Gerard Wesseling organiseert de cursussen. Riet van
der Meulen is de docente. Door SeniorWeb zijn wij erkent als leercentrum Varsseveld.
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Het computeronderwijs wordt gegeven in het leslokaal in het Borchuus te
Varsseveld. Deelnemers brengen hun eigen Laptop, iPad of Tablet mee
naar de cursus.
We onderscheiden computercursussen voor beginners en voor gevorderden; dit jaar is de Beginnerscursus 3x en de cursus Gevorderden 2x gegeven. Totaal waren dit 52 lessen.
Naast de computercursus organiseren we Workshops. Totaal zijn er 25
lessen verzorgd voor 3x de workshop Tablet, 1x workshop iPad e 1x
workshop Foto-bewerken.
Totaal hebben 60 deelnemers de lessen gevolgd.
De Computercursussen worden afgesloten met het uitreiken van een certificaat, onder
het genot van een kopje koffie met gebak.
Voor docente Riet een behoorlijk vol programma; de waardering van
haar inzet en wijze van lesgeven wordt door de deelnemers zeer gewaardeerd. Als vereniging mogen ons gelukkig voelen met haar inzet op dit
terrein.
Rijbewijskeuring
De gezamenlijke ouderenbonden hebben een landelijk netwerk van keuringsartsen opgezet. Zij voeren speciaal voor leden van de seniorenbonden betaalbare keuringen uit. Ook niet leden kunnen van deze service
gebruik maken. SBOIJ verzorgt mede namens KBO en PCOB deze service in Varsseveld e.o..
De rijbewijskeuring wordt een keer per maand gehouden op een zaterdag in “Den Es”, Oranjestraat 30 te Varsseveld.
De organisatie is in handen van de Coördinatoren Riet van der MeulenBolder, Willemien Bussink-Rougoor en Mimi Swienink-van Braak. De
keuringen worden verzorgd door keuringsarts Jacquo van Remmen.
In 2016 zijn 550 personen gekeurd.
Belastingservice
De hulp bij het invullen van belastingaangifte konden wij voor de aangifte
2015 helaas niet tijdig op orde krijgen. De leden Wesseling en Hengeveld
hebben op basis van hun kennis en ervaring vanuit de ANBO tijd toch
nog velen kunnen helpen bij het invullen van de belastingaangifte 2015.
Een woord van dank hiervoor is hier op zijn plaats. Eind 2016 zijn in samenwerking met de FASv de voorbereidingen voor deze service voor de
aangifte 2016 opgestart en kunnen wij in 2017 deze service aanbieden.
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PR aangelegenheden
PR aangelegenheden betreffen het verzorgen van de public relation, ofwel 'publieke relaties'. Voor een jonge vereniging als SBOIJ is dit een belangrijk onderwerp, want dit is het stelselmatig bevorderen van het wederzijds begrip tussen de organisatie en haar leden en andere publieksgroepen met als doel het scheppen van een goede beeldvorming van
SBOIJ.
Interne en externe communicatie is het hulpmiddel in deze. Daarvoor
hebben we onze website en Nieuwsbrief opgezet.
De Nieuwsbrief wordt volledig in eigen beheer verzorgd en verschijnt
twee maandelijks. Dit jaar is deze 5x uitgebracht en informeert de leden
over de activiteiten die worden georganiseerd alsmede andere voor de
leden belangrijke zaken. De bezorging van de Nieuwsbrief bij de leden
geschiedt door een aantal vrijwilligers.
In de loop van het jaar is de website gebouwd en is in juli in de “lucht” gebracht. De website geeft in woord en beeld een indruk van wat SBOIJ is
en doet.
Daarnaast worden regelmatig persberichten waarin activiteiten worden
aangekondigd aan de lokale pers aangeboden.
Op de Dag van de Ouderen zijn we aanwezig geweest met een informatie stand.
De PR aangelegenheden worden verzorgd door het bestuurslid die hiermede is belast.
Bestuur
Het bestuur was per ultimo 2016 als volgt samengesteld:
Voorzitter
Hans Nijhof
(soos)
Secretaris
Jan Meerdink
Penningmeester
Gerard Hubers
(computercursus en rijbewijskeuring)
PR-zaken
Jan Meerdink
(themamiddagen)
2e voorzitter
Riet van der Meulen
2e secretaris
Willie ten Bras
2e penningmeester
Toos Geers
(wandelen en fietsen)
Ieder bestuurslid heeft één of twee activiteiten (hierboven tussen haakjes
vermeld) in zijn portefeuille en is binnen het bestuur aanspreekpunt voor
de betreffende coördinatoren.
Het bestuur is in 2016 14 x in vergadering bijeen geweest.
Secretaris vertegenwoordigt SBOIJ in het Seniorenconvent.
Een of meerdere leden van het bestuur hebben de presentatie van de
FASv, het overleg met de zusterorganisaties in de regio, het overleg met
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overleg Steunpunt Externe Partners Azora (Bettekamp) bijgewoond en
enkele scholingsbijeenkomsten van SBOG bezocht.
Gerard Hubers heeft de door de SBOG georganiseerde cursus VOA,
Vrijwillige Ouderen Adviseur gevolgd. Op 1 december heeft hij het daarbij
behorende certificaat VOA in ontvangst mogen nemen.
Tot slot
In het voorgaande is in het kort verslag gedaan van de belangrijkste zaken waarmede het bestuur zich in het afgelopen jaar heeft beziggehouden. Lang niet alle zaken zijn genoemd. Beschouw het, als een greep uit
de vele, voor u van belang zijnde zaken.
Wees er van overtuigd dat het bestuur alles op alles zet om de vereniging gezond en bloeiende te houden. Het bestuur dankt u voor het in
haar gestelde vertrouwen en vraagt voor de komende tijd weer uw steun.
Varsseveld, januari 2017

de secretaris.

Goedgekeurd en vastgesteld in de Algemene Vergadering d.d. 15 maart
2017
Vice-Voorzitter
(Riet van der Meulen)

secretaris
(Jan Meerdink)

penningmeester
(Gerard Hubers)

Terugblik
Suriname
Tijdens de themamiddag van 18 januari j.l. nam
Gerard Hubers ons mee naar Suriname. Ondersteunt door een mooie powerpoint presentatie
vertelde Gerard over zijn belevenissen in Suriname.
Suriname is 163.820 km²
groot en heeft een kustlijn van 386 km. En is
daarmee ongeveer vier keer zo groot als Nederland. De bevolkingsdichtheid is veel geringer:
het aantal inwoners bedraagt zo'n 600.000.
Gerard heeft in 1967-1968 zijn militaire diensttijd
in Suriname door gebracht en is toen verknocht
geraakt aan dit land. Mooie verhalen uit die tijd
heeft hij met ons gedeeld.
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In 2012 en in 2013/2014 heeft hij
samen met gezin en enkele vrienden een vacantie doorgebracht in
Suriname en het land doorkruist.
Met mooie beelden maakt hij ons
deelgenoot van zijn belevingen.
De 35 aanwezigen hebben met interesse de presentatie gevolgd en
genoten van deze interessante
middag.

Trouwen door de tijd heen ...
Woensdamiddag 15 februari waren mevrouw Ina Timmer en de heer Arie
Niks vanuit Doesburg naar Varsseveld gekomen om ons iets te vertellen
over het trouwen door de tijden heen. Onder het moot Verliefd, Verloofd,
Getrouwd hebben zij ons door de geschiedenis van het huwelijk geleid.
Vanuit de middeleeuwen tot
vandaag. Vroeger werd er veel
in de kerk getrouwd, nu bijna
niet meer. Daardoor wordt er
veel meer van de 'gewone'
ambtenaren van de burgerlijke
stand gevraagd. Omdat deze
ambtenaren veel huwelijken
sluiten naast hun werk van de afdeling burgerzaken, zijn ze vaak niet in
staat om een trouwceremonie leuk en persoonlijk te maken. De BABS, of
wel Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand, kan dat wel en
wordt daarom veel gevraagd. Een BABS is niet werkzaam bij de gemeente als ambtenaar, maar kan wel aangesteld worden om voor één dag een huwelijk te sluiten. Ina Timmer is al vele jaren BABS, en heeft als zodanig al
meer dan 3000 huwelijken gesloten.
Ina Timmer deed haar presentatie in Toga, het teken
van het feit dat je namens de wet optreedt. Met prachtige foto’s en anekdotes werden de aanwezigen door
de tijd langs vele huwelijken geleid. Van vele zaken
werd de betekenis en de bedoeling getoond en verteld.
Het was een zeer interessante en gezellige middag
waarin we met allerlei aspecten, gebruiken en kleding
rond het huwelijk door de tijden heen kennis mochten
maken.
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De door enkelen meegebrachte trouwfoto’s genoten veel bewondering
en werden met plezier bekeken

Ledenwerving.
We tellen nu 189 leden. Ons streven is nu tegen het einde van 2017 minstens 250 leden te tellen. Wij doen daarom een beroep op u om hier actief aan mee te helpen.

Waarom lid worden
Ieder lid heeft een eigen reden om lid te zijn. De een is lid uit solidariteit
met de doelstellingen van SBOIJ. Een ander sluit zich aan vanwege de activiteiten
die worden georganiseerd, de service die
de SBOIJ verleent of de voordelen en de
kortingen die als SBOIJ-lid verkregen kunnen worden.
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Rabobank Clubkas campagne
Rabobank Graafschap draagt vele sportclubs,
culturele gezelschappen, toneelgroepen en andere verenigingen een warm hart toe en voert
sinds 2014 de Rabobank Clubkas Campagne.
Deze campagne vervangt de kleinere sponsoraanvragen van verenigingen en stichtingen.
Met deze campagne wil Rabobank Graafschap haar leden inspraak geven in de verdeling van een gedeelte van de winst van de bank. Op deze
wijze vloeit de winst terug naar het lokale verenigingsleven. Leden van
Rabobank Graafschap kunnen hun stem uitbrengen op de vereniging(en)
of stichting(en) die zij een warm hart toedragen. Deze stemmen zijn geld
waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht
worden, des te meer geld krijgt deze vereniging of stichting.
SBOIJ en Dag van de Ouderen Oude IJsselstreek ( de dag bij de
Radstake) doen mee aan deze campagne. Als u, uw familie of kennissen
lid zijn van de Rabobank, dan ontvangt u van de Rabobank een unieke
code met de aanwijzingen hoe u de aan u toegekende 5 stemmen kunt
uitbrengen in de periode van 7 april t/m 21 april. U kunt maximaal twee
stemmen per vereniging of club die u wilt steunen uitbrengen. Wij vragen
u als lid van de SBOIJ twee stemmen op onze vereniging en twee stemmen op de Dag van de Ouderen Oude IJsselstreek uit te brengen. De
overblijvende stem kunt u dan nog naar uw eigen voorkeur uitbrengen.
Met deze stemmen steunt u ons. Stimuleer ook uw familie en kennissen
om ons hun stem te geven. Hoe meer stemmen wij krijgen, zoveel te
meer geld krijgen wij uit deze campagne. Met dat geld kunnen wij onze
activiteiten nog aantrekkelijker maken voor u.
Jouw stem is geld waard!
Jij steunt ons toch ook?
Stem advies:
2 stemmen voor SBOIJ
2 stemmen voor Dag van de Ouderen Oude IJsselstreek
1 stem voor uw overige favoriet
Bij voorbaat dank voor uw stem
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Adressen SBOIJ
Secretariaat:
J.W. Meerdink:
Houtmolenstraat 1
7051 SE Varsseveld
Tel.: 0315-840044
06-29165972
Email: j.w.meerdink@chello.nl
Penningmeester:
G. Hubers
( tot 1 april 2017)
Leemscherweg 4
7051 JB Varsseveld
Tel.: 0315-242469
Email: hubers@tomaatnet.nl
Adreswijzigingen, aan- en afmelden van leden doorgeven aan:
Ledenadministratie:

G. Hubers
( tot 1 april 2017)
Leemscherweg 4
7051 JB Varsseveld
Tel.: 0315-242469
Email: hubers@tomaatnet.nl
Bankrekening:
IBAN: NL17 RABO 0175 8599 73
t.n.v.: Senioren Bond Oude IJsselstreek
K.v.K. nr. 65348575
Website: www.sboij.nl

SBOIJ,
dè bond voor alle 50-plussers
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