Editie 18-2 maart - april 2018

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Nieuwsbrief maart - april 2018
Beste leden,
Voor zover wij het kunnen bekijken gaat het goed met de SBOIJ.
Het ledenaantal stijgt, de activiteiten worden goed bezocht, van de
Rijbewijskeuring wordt veel gebruik gemaakt en ook de cursussen
worden goed bezocht.
Ook vertegenwoordigen we de leden bij het seniorenconvent. Hier
wordt op dit moment gesproken met de politieke partijen in verband met de komende verkiezingen. We zijn n.l. heel benieuwd
wat er in de “ouderenparagraaf” van de verschillende partijen staat
en wat ze hiervan denken te kunnen realiseren.
Op de themamiddag van januari werden we zeer vakkundig bijgepraat over onze sieraden. Mevr. Lucy Oversteeg uit Bredevoort gaf
in haar presentatie een duidelijke inkijk in haar beroep als goudsmid. Ook gaf zij commentaar op enkele meegebrachte sieraden.
Het was een gezellige en leerzame middag.
Op 21 februari kreeg een groot aantal leden ( het mogen er altijd
meer zijn) een interactieve presentatie over “babbeltrucs” of wel
de oplichtingspraktijken en ongenode gasten waar ouderen vaak
de dupe van kunnen worden. De heer Walter van de Gevel, adviseur openbare orde en veiligheid van de gemeente Oude IJsselstreek heeft deze middag interessante tips en voorbeelden gegeven.
Op 21 maart willen we onze jaarvergadering houden. Hier zullen
allerlei zaken aan de orde komen die u allen aangaan. In deze
Nieuwsbrief ziet u de agenda en de verschillende verslagen.
We nodigen u van harte uit om mee te praten en vragen te stellen.
Er staat niet voor niets een agendapunt RONDVRAAG bij!
Daarna spelen we gezellig bingo met hele mooie prijzen.
Als u wilt komen maar geen vervoer hebt, laat het ons tijdig weten
en we overleggen of u gehaald en gebracht kunt worden.
Tot ziens en een vriendelijke groet namens het bestuur,
Ben Groenewold
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Informatie bij de agenda
Wandelen.
Voor dinsdag 6 maart, dinsdag 3 april en dinsdag 1
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 25 april 2018 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.
Wij hopen weer vele bekende en nieuwe gezichten te zien bij deze eerste tocht.
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Soosbijeenkomsten.
De Soos komt op woensdag 7 maart weer samen. De daarop volgende
zijn op woensdag 4 april en woensdag 2 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 21 maart.
Woensdag 21 maart is het thema Algemene Ledenvergadering.
De uitnodiging met de agenda staat in deze Nieuwsbrief vermeld. Voor
de pauze wordt het huishoudelijk deel afgewerkt en na de pauze gaan
we Bingo spelen. Er is weer gezorgd voor mooie prijzen.
Wij rekenen op uw aller aanwezigheid.

Themamiddag woensdag 19 april.
Het thema van deze middag is: Leven en werken van de Amish
Woensdag 18 april komt mevrouw Aleid Bongen-Luiten naar Varsseveld
om te vertellen over het leven en werken van de Amish. De Amish is een
geloofsgemeenschap die zich in de 18e eeuw, na vele vervolgingen,
heeft gesetteld in de Verenigde Staten van Amerika. Mevr. Bongen zal
ons uit de doeken doen hoe deze mensen geloven, leven en werken.
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 middag.

Busreis 16 mei.
In de vorige Nieuwsbrief is het al aangekondigd. Voor woensdag 16 mei
staat de jaarlijkse reis gepland. We melden toen dat de organisatoren
van deze reis, Hetty Slangewal en Hannie Sessing uw aanmelding tegemoet zagen en dat we rekenen op een volle bus. U hebt allen goed gereageerd op deze oproep, want we kunnen nu al melden dat de bus op 5
plaatsen na vol is geboekt. Hebt u zich nog niet aangemeld en u wilt
graag mee, meld u dan snel bij Hetty Slangewal. Mischien is er nog een
plaats vrij en anders wordt u op de wachtlijst geplaatst en kunt u misschien een op het laatste moment vrij gevallen plaats innemen. Aanmelden kan tot maandag 7 mei, want dan moeten we het aantal deelnemers opgeven bij de busmaatschappij.
In de volgende Nieuwsbrief nadere informatie over vertrektijd, plaats van
vertrek en het dagprogramma.
Nieuwsbrief maart-april 2017

4

Rijbewijskeuringen.
De eerstvolgende Rijbewijskeuringen zijn gepland op de zaterdagen 10
maart, 7 april, 5 mei en 9 juni.
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.
Aanmelden, het liefst schriftelijk of per e-mail, bij mevrouw Riet van der
Meulen, Merelstraat 10 in Varsseveld. Mailadres: rietenherman@live.nl
Daarbij naam, adres en telefoonnummer en de datum wanneer het rijbewijs verlopen is vermelden.
Voor informatie kunt u ook met haar bellen (tel. 0315-242282). Bij geen
gehoor bellen naar 0315-242939 ( Willemien Bussink ) of 0315-298624
(Mimi Swienink).
*-*-*-*-*-*

Computercursussen
Eind maart eindigt het cursusseizoen 2017-2018 met het afsluiten van
een cursus voor beginners en een workshop iPad. De geplande workshop Tablet is helaas niet doorgegaan wegens onvoldoende belangstelling.
In de loop van de zomer gaan we het programma voor het seizoen 2018
– 2019 samenstellen. Wij zullen dit tijdig in deze Nieuwsbrief aankondigen, zodat u zich weer kunt aanmelden voor een cursus.
Welke cursussen of workshops het precies worden is nu nog niet te zeggen. We gaan eerst inventariseren welke behoeftes er bestaan.
Voor informatie over de cursussen of opgave voor cursussen kunt u terecht 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
*-*-*-*-*-*-*

Internetcafé
Op woensdagmiddag 11 april a.s. organiseert SBOIJ een Internetcafé bij
het Borchuus in Varsseveld. Inloop van 14,00 uur - 16,00 uur. Alwaar u
terecht kunt voor uw digitale vragen.
Inloop is vrij, met gratis kopje koffie.
Meer informatie 0315-242282 Riet van der Meulen.
*-*-*-*-*-*-*
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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 Hannie Sessing-ter Maat, Grutterinkpad 38, 7051
DD Varsseveld. Tel.: 0315-237457.
Email: h.sessing-termaat@kpnmail.nl)

Van de Bestuurstafel
Gemeenteraadsverkiezing
21 Maart a.s. is het weer zover, dan mogen we een nieuwe gemeenteraad kiezen. In vrijwel alle gemeenten wordt gestemd voor een nieuwe
gemeenteraad. Door de herindeling hebben in een aantal gemeenten
eind 2017 al verkiezingen plaats gevonden.
Aan de verkiezingen in Oude IJsselstreek nemen diverse partijen deel.
Het Seniorenconvent, waarin de seniorenbonden uit de Gemeente Oude
IJsselstreek vertegenwoordigd zijn, vindt het van belang dat er aandacht
is voor senioren in de gemeenteraad. Zij heeft daarom de politieke partijen een brief gestuurd met onze wensen en hen uitgenodigd voor een
gesprek over hun programma. (Zie Nieuwsbrief 17-6 nov.-dec. 2017)
Na een 2e verzoek hebben drie partijen de moeite genomen om contact
op te nemen met het bestuur van het Seniorenconvent om het gesprek
aan te gaan. Op 20 februari heeft het convent gesproken met de VVD, op
22 februari met Lokaal Belang en op 6 maart met D66. Het Seniorenconvent is met hen het gesprek aangegaan over de ideeën over beleid ten
aanzien van o.a. de senioren en mensen met een hulpvraag. Ook na de
verkiezingen wil het Seniorenconvent uit naam van de seniorenbonden
contact houden met de politiek.
Het bestuur van het Seniorenconvent en de seniorenbonden in de gemeente zijn zeer teleurgesteld in de partijen die niet gereageerd hebben.
Het zal toch niet zo zijn dat zij niet geïnteresseerd zijn in senioren en/of
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andere mensen met een hulpvraag? Op het laatste moment heeft ook
het CDA zich toch nog gemeld.

Belastingservice.
In de media verkondigen vele politici dat het dit jaar, op financieel gebied,
een stuk beter gaat. Maar u en ik merken er nog niets van; dat kan ook
niet want alles wordt duurder, o.a. door de BTW-verhoging en de belastingplannen die voor de senioren ook niet gunstig uit pakken. Daarbij
komt dan nog dat de pensioenen ook niet worden verhoogd.
Daarom een tip. Heeft u AOW en misschien een (klein) pensioen en doet
u nog geen belastingaangifte, aarzel dan niet om een van onze belastinginvulhulpen te benaderen. Het kan u misschien weleens veel geld besparen. Zij zien misschien nog een aftrekpost die u zelf over het hoofd
heeft gezien.
Vanaf 1 maart kunt u ( of moet U) aangifte doen van de inkomstenbelasting 2017. 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
Bernard Bussink Van Wischstraat 59, 7061 ZW Terborg
Tel.: 0315-324654 e-mail: buwisch@outlook.com
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,-.
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Uitnodiging Jaarvergadering 2018
Hierbij nodigt het bestuur u uit voor de Algemene Ledenvergadering op
woensdag 21 maart 2018 in de zaal van ”D’ Olde Mölle”, Schoolstraat
26, 7051 DC Varsseveld.
Aanvang 14.30 uur.

Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Opening
Vaststellen agenda
Ingekomen stukken en mededelingen
Notulen AV 15 maart 2017 (zie elders in deze Nieuwsbrief)
Jaarverslag 2017 secretaris (zie elders in deze Nieuwsbrief)
Financieel verslag 2017 penningmeester (wordt op scherm getoond)
7. Verslag Kascontrolecommissie
8. Vaststellen financieel verslag
9. Begroting 2018 en 2019 (worden op scherm getoond)
10. Vaststellen contributie 2019 Voorstel 2019: € 25,- per lid hoofdbewoner en € 20,- per lid medebewoner.
11. Activiteiten 2018 en 2019
12. Benoeming Kascontrolecommissie 2018; het bestuur draagt ter
benoeming voor de heren Gerard Wesseling en Joop Udink met
als reserve ….
13. Bestuursverkiezing;
Aftredend en herkiesbaar: Ben Groenewold
Vacature: bestuur draagt ter benoeming voor de heer M.A.G.M.
(Maurice) Smeets.
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.
14. Vaststelling plaats en datum volgende Jaarvergadering
15. Rondvraag
16. Sluiting
Namens het bestuur

Varsseveld, 27 februari 2018

Ben Groenewold, voorzitter
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Notulen van de Algemene Vergadering Senioren Bond Oude IJsselstreek, gehouden op woensdag 15 maart 2017 in de zaal van “D’Olde
Mölle”, Schoolstraat 26, 7051 DC Varsseveld.
Aanwezig: de presentielijst is door 62 personen getekend.
1. Opening
Om 14.30 uur opent vicevoorzitter Riet van der Meulen de vergadering met allen welkom te heten op deze eerste Algemene Vergadering
van onze vereniging SBOIJ. Zij toont zich verheugd dat ondanks het
mooie weer zo vele leden aanwezig zijn. Riet legt uit waarom zij de
vergadering voorzit en niet de voorzitter. Hans Nijhof heeft zich in januari teruggetrokken. Hij is ziek, er is prostaatkanker bij hem geconstateerd. Samen met zijn artsen is Hans heel optimistisch. Hij krijgt
een flinke hormoonkuur. Deze kuur en zijn optimisme kunnen Hans
nog een goed leven geven. Vanaf deze plaats wordt Hans alle sterkte
toegewenst.
Na het terug treden van Hans als voorzitter hebben wij, de overige bestuursleden de schouders er onder moeten zetten. Het was geen gemakkelijk jaar; het opzetten van een nieuwe vereniging was minder
eenvoudig dan sommigen dachten. Er is veel op ons afgekomen en er
is veel werk verzet en daarbij werden we in de loop van het jaar geconfronteerd met verschillende gezondheidsproblemen binnen het bestuur. Ondanks dit alles mogen we trots vaststellen dat het ons is gelukt. Maar dit was ons nooit gelukt zonder de inzet van alle coördinatoren en u leden. Samen hebben we er weer een mooie, krachtige vitale actieve vereniging van gemaakt. Met trots zullen we zo dadelijke
de verslagen aan u voorleggen; we hopen op uw goedkeuring.
Ons ledental is momenteel 189, niet helemaal ons streefgetal geworden, maar wij zijn er toch blij mee. Helaas zijn er ons in het afgelopen
jaar ook enkele leden ontvallen. Ik verzoek u, voor zover mogelijk hen
staande te gedenken. Wij gedenken de overleden leden Annie Heinen, Henk Schuurman, Riek Arentsen, Herman Weggelaar en Sam
Blom. Zij blijven in onze gedachten.
2. Vaststelling agenda
De agenda staat vermeld in de Nieuwsbrief 17-2. Burgemeester Van
Dijk heeft aangegeven dat hij rond half vier aanwezig wil zijn. Daarom
wordt voorgesteld agenda punt 3 Kennismaking met Burgemeester
Otwin van Dijk te plaatsen na punt 18 en er naar te streven de punten
4 t/m 18 voor half vier afgehandeld te hebben. Hiermede wordt ingestemd.
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4. Vaststellen Huishoudelijk Reglement
Secretaris Jan Meerdink geeft een toelichting. Voor de oprichtingsvergadering 20 januari 2016 heeft het Huishoudelijk Reglement al ter inzage gelegen. Omdat toen in overleg met de notaris een aanpassing
in de voorgestelde Statuten heeft plaatsgevonden en deze zijn vastgesteld, kon het toen voorgesteld HR niet worden behandeld omdat
een aantal aanpassingen moesten worden doorgevoerd. Het bestuur
heeft de nodige aanpassing doorgevoerd en het HR afgestemd op de
Statuten. Het aangepaste HR heeft ook nu weer ter inzage gelegen.
Secretaris vraagt of er nog vragen of opmerkingen zijn. Er worden
geen vragen gesteld, waarop voorzitter vraagt of het HR kan worden
goedgekeurd. De vergadering gaat akkoord en stelt het Huishoudelijk
Reglement vast. Dit vastgesteld HR zal op de website worden geplaats en is zo voor een ieder toegankelijk.
5. Benoeming Kascontrolecommissie 2016
Secretaris krijgt weer het woord voor nader uitleg. Ook dit is een achteraf handeling. Feitelijk had de oprichtingsvergadering deze commissie moeten benoemen of we hadden in najaar 2016 een extra AV
moeten beleggen. Om praktische redenen is dit niet geschied, maar
heeft het bestuur twee personen aangezocht de boeken te controleren. Dit is geschied. Het bestuur vraagt goedkeuring van deze handelwijze. Vergadering gaat akkoord en benoemt de heren Gerard Wesseling en Bernard Bussink tot Kascontrolecommissie 2016.
6. Ingekomen stukken en mededelingen
Bericht van verhindering is binnengekomen van de leden mevr. Bennink, mevr. Pelgrim en mevr. Hubers.
Voorzitter deelt mede dat de reeds genuttigde koffie met cake alsmede nog twee te nuttigen consumpties voor rekening van de kas komen. Vergadering gaat hiermee gaarne akkoord.
7. Jaarverslag 2016 secretaris
Dit jaarverslag is in de Nieuwsbrief gepubliceerd en zo heeft ieder lid
hiervan kennis kunnen nemen. Gelet op de tijd geeft secretaris geen
verdere toelichting maar vraagt of er vragen of opmerkingen zijn. Er
worden geen vragen gesteld, waarop voorzitter concludeert dat het
Jaarverslag 2016 is goedgekeurd en vastgesteld en ten bewijze daarvan zal worden ondertekend. Secretaris wordt dank gebracht voor de
opstelling van dit verslag.
8. Financieel verslag 2016
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Penningmeester presenteert het financieel verslag op het scherm en
licht dit toe. Penningmeester brengt de heer Wesseling dank voor de
geboden hulp bij de afsluiting van het boekjaar en de opstelling van
het verslag. De cijfers zijn duidelijk en geven geen aanleiding tot vragen. De jaarrekening sluit met een batig saldo ad € 2.131,47. Voorwaar een mooi resultaat voor dit eerste jaar.
9. Verslag Kascontrolecommissie
Gerard Wesseling krijgt het woord; samen met Bernard Bussink is de
administratie en de stukken gecontroleerd. Er zijn geen afwijkingen of
foutjes geconstateerd en derhalve adviseren zij de vergadering dit
verslag goed te keuren en het bestuur te dechargeren voor het gevoerde beleid.
10.Vaststellen financieel verslag
Voorzitter vraagt de vergadering of zij het advies van de Kascontrolecommissie overneemt en zo het verslag wil goed keuren. Vergadering
gaat akkoord en stelt het verslag vast. Ook dit zal worden ondertekend. Zowel Kascontrolecommissie als penningmeester wordt dank
gebracht voor het verrichte werk. Het bestuur wordt decharge verleend.
11.Begroting 2017 en 2018
Ook deze worden door penningmeester op het scherm gepresenteerd. Begrotingen zijn opgesteld op basis van de resultaten 2016 en
de voorgenomen plannen van activiteiten.
Secretaris merkt op dat hij, op grond van de zeer recent ontvangen informatie over de per 1 januari 2018 ingaande nieuw gemeentelijke
subsidieregeling verwacht dat de begrootte subsidie voor 2018 hoger
zal uitvallen.
Op de vraag wat de contributie FASv inhoudt en ons oplevert geeft
secretaris een toelichting op het lidmaatschap van de FASv (Federatie
van Algemene Seniorenverenigingen). Als zelfstandige vereniging zijn
wij lid van de FASv. Via dit lidmaatschap kunnen wij ons geluid laten
horen in het landelijke overleg circuit inzake senioren belangen. Via
de FASv zijn wij samen met de KBO, PCOB, ANBO en andere landelijk bonden vertegenwoordigd aan de overleg tafels in het Haagse.
Na deze toelichting worden de begrotingen goedgekeurd en vastgesteld.
12.Vaststellen contributie 2017 en 2018.
Het voorstel van het bestuur is de contributie 2017 vast te stellen op €
25,- per lid. Hiermee gaat de vergadering akkoord.
Nieuwsbrief maart-april 2017

11

Het voorstel van het bestuur is de contributie 2018 vast te stellen op €
25,- per lid hoofdbewoner en op € 20,- per lid medebewoner. Het bestuur acht dit voorstel wenselijk en mogelijk omdat er per adres
slechts één Nieuwsbrief wordt bezorgd en er zo voor het tweede en
volgende lid een kosten besparing optreed en dus een lagere contributie per lid medebewoner verantwoord is. De vergadering gaat ook
hiermee akkoord en zijn de contributies voor 2017 en 2018 vastgesteld.
13.Activiteiten 2017 en 2018
Bij het opstellen van de begroting is er van uit gegaan dat de activiteiten op dezelfde wijze en omvang worden georganiseerd als in het afgelopen jaar. Vanuit de vergadering komen er geen ideeën voor uitbreiding of andere invulling van de activiteiten. We gaan op de ingeslagen weg voort. Het bestuur ontvangt graag ideeën en wensen voor
uitbreiding of nieuwe activiteiten.
14.Benoeming Kascontrolecommissie 2017
Voorgesteld wordt de Kascontrolecommissie 2016 te herbenoemen
voor 2017 en met een derde, reserve lid uit te breiden. Hiermee gaat
de vergadering akkoord. Joop Udink stelt zich spontaan ter beschikking en wordt derhalve benoemd tot derde lid.
15.Bestuursverkiezing
Het zittende bestuur treedt overeenkomstig het besluit van de oprichtingsvergadering volledig af. Gerard Hubers, Hans Nijhof en Willie ten
Bras hebben besloten zich niet weer herkiesbaar te stellen vanwege
hun gezondheidsproblemen. Jan Meerdink, Riet van der Meulen en
Toos Geers stellen zich weer beschikbaar voor een volgende periode.
Het bestuur heeft een aantal personen gevraagd en bereid gevonden
zich beschikbaar te stellen voor een bestuursfunctie. Het bestuur
heeft op grond daarvan de volgende kandidaten voor benoeming
voorgedragen:
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.
Er hebben zich geen tegenkandidaten aangemeld.
Voorzitter vraagt de vergadering of de voordracht wordt aanvaard en
of de vergadering kan overgaan tot benoeming tot bestuurslid van de
Nieuwsbrief maart-april 2017

12

voorgestelde kandidaten. De vraag wordt met applaus beantwoord,
waarop voorzitter vast stelt dat de kandidaten zijn benoemd en een
nieuw bestuur per 1 april in functie zal treden. In de eerstvolgende bestuursvergadering, 28 maart a.s. zal het nieuwe bestuur de functies
en taken verdelen en dat daarna zo spoedig mogelijk via website en
Nieuwsbrief bekend maken aan de leden.
Voorzitter merkt nog op dat het aftredende bestuur bij het aanzoeken
van kandidaten geluisterd heeft naar de wens van de oprichtingsvergadering en dat met dit besluit ook is voldaan aan de wens “meer
vrouwen in het bestuur”.
16.Afscheid niet herbenoemde bestuursleden
Voorzitter richt zich tot de aftredende en niet herbenoemde bestuursleden. Toos Geers biedt hen een attentie aan.
Hans Nijhof, niet aanwezig, was de eerste die na het debacle met de
ANBO, opstond en zei: “we kunnen het toch niet goed vinden dat nu
alles is afgelopen?”. Hij kreeg een paar enthousiastelingen mee om
een nieuwe vereniging op te richten. Hij heeft zich voor 100% ingezet
om er iets goeds van te maken. We zijn hem hier ontzettend dankbaar
voor. Met spijt nemen we afscheid van Hans als voorzitter, maar we
hopen dat hij hier nog vaak bij ons zal zijn om deel te nemen aan één
van de activiteiten. De attentie met een kaart, waarop deze tekst is
geschreven, zal bij Hans worden bezorgd.
Gerard Hubers, jij was er ook bij toen Hans vroeg wie er met hem
mee ging doen. Jij ging spontaan mee en je hebt je beschikbaar besteld om onze penningmeester te worden. Je hebt een jaar lang op
onze centjes gepast. Om gezondheidsredenen stop je met deze
zware post. We zijn ook jou erg dankbaar voor wat je gedaan hebt.
We wensen je samen met je gezin het aller beste en hopen je nog
vaak terug te zien.
Willie ten Bras, ook jij was er vanaf het begin bij. Jij bent met veel enthousiasme in het bestuur gestapt met de bedoeling om het secretariaat op je te nemen. Helaas liet de gezondheid je in de steek; al vroeg
in 2016 kreeg je hartproblemen. Daardoor kon je niet alles meer doen
en waren na de operatie de noodzakelijke bezoeken aan het ziekenhuis veelvuldig zodat er voor bestuurswerk weinig tijd over bleef. Maar
als je kon was je er, je bleef betrokken en waar je kon heb je een helpende hand geboden. Dank je wel en verder een heel goed herstel.
17.Vaststelling plaats en datum volgende Jaarvergadering
De volgende Jaarvergadering wordt vastgesteld op woensdagmiddag
21 maart 2018 in de zaal van “D’ Olde MÖlle” te Varsseveld.
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18.Rondvraag
Jan Meerdink zegt dat hij voornemens is nog twee jaar beschikbaar te
willen zijn als bestuurslid. Hij hoopt dit in goede gezondheid te kunnen
doen. Maar in 2018 hoopt hij de mooie leeftijd van 80 jaar te bereiken
en dan wil hij stoppen met het bestuurswerk. Hij verzoekt daarom nu
reeds de vergadering uit te zien naar een geschikte kandidaat die
hem wil opvolgen. Hij wil deze graag voor het aftreden inwerken in het
werk rond website en Nieuwsbrief.
Niets meer aan de orde zijnde, kondigt voorzitter om 15.15 uur de
pauze aan.
3. Kennismaking met Burgemeester Otwin van Dijk
Even over half vier treedt Burgemeester Otwin van Dijk de vergaderruimte binnen. Voorzitter heet hem hartelijk welkom en zegt dat wij het
zeer op prijs stellen dat hij ons, op deze toch wel bijzondere dag, Verkiezingsdag, verblijdt met een bezoek om nader met onze vereniging
en ons leden kennis te maken. Fijn dat u daarvoor tijd vrij kon maken.
Ons plan is om eerst ons zelf aan u voor te stellen; daarna kunt u zich
aan ons voorstellen en vervolgens willen wij de ruimte bieden om met
de leden in gesprek te gaan. Hiermee wordt ingestemd.
Om u een goed beeld van onze vereniging te geven hebben wij een
presentatie gemaakt, waarin alle bestuursleden, coördinatoren en andere vrijwilligers en hun werkzaamheden in woord en beeld zijn verwerkt. Secretaris/ PR-functionaris Jan Meerdink heeft vanuit zijn
enorme foto voorraad de uiteindelijke samenstelling gemaakt en zal u
deze presenteren.
Jan licht de presentatie toe en stelt gaande weg alle bestuursleden en
coördinatoren aan de burgemeester voor. De verschillende activiteiten
zijn in fotocollages verwerkt.
Tijdens de presentatie heeft Otwin van Dijk enkele foto’s gemaakt,
welke hij op face-book heeft geplaatst.
Na deze presentatie is het woord aan de burgemeester. Hij begint met
de vraag of iedereen al is wezen stemmen. Hij adviseert een ieder die
nog niet is geweest alsnog te gaan stemmen en zo de democratie te
blijven ondersteunen.
Van Dijk is blij hier aanwezig te mogen zijn voor een kennismaking,
vooral omdat het een groep senioren betreft. Hij heeft genoten van de
presentatie en de getoonde vitaliteit en activiteit van de vereniging.
Het is fijn zulke actieve organisaties in de gemeente te hebben. De
doelstellingen, belangenbehartiging van de leden, alsmede de sociale
en culturele activiteiten spreken hem aan. Het samen doen, er voor elkaar zijn en de persoonlijke aandacht is erg belangrijk. Vanuit deze
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kenmerken van de vereniging ziet hij ook goede mogelijkheden en
aanrakingspunten voor een goede samenwerking met de gemeente
op het gebied van beleid en zorg. “Zonder zorg geen welzijn en zonder welzijn geen zorg” is voor hem een belangrijke slogan.
Wat betreft het gemeentelijk ouderen beleid, is hij verheugd dat
SBOIJ mee praat in het Seniorenconvent, het samenwerkingsorgaan
van de ouderen bonden in de gemeente, dat regelmatig overleg heeft
met het gemeentelijk apparaat. De gemeentes zoeken soms nog
naar een nieuwe taak. Het is goed om samen te praten en zaken te
proberen.
Als belangrijke zaken waarin SBOIJ een goede rol zou kunnen spelen, ziet hij vooral:
- de strijd voor toegankelijkheid, fysiek en qua voorzieningen;
- burgerinitiatieven zijn belangrijk om gemeentes uit te dagen, samen
zaken op te pakken, zelf te doen en niet te afhankelijk willen zijn van
het beleid maar verbinding met elkaar zoeken en zorgen voor samenwerking. Verenigingen als SBOIJ kunnen hierin belangrijke rollen spelen;
- de protocollenterreur: ongelijke gevallen kun je niet hetzelfde behandelen; maatwerk is belangrijk. Soms is handelen volgens het gezonde
boerenverstand beter dan het volgen van strakke protocollen.
Van Dijk is blij, na zijn Haagse uitstapje, weer terug te zijn in de mooie
Achterhoek en burgemeester te mogen zijn van deze o zo mooie gemeente Oude IJsselstreek.
Vervolgens worden enkele vragen beantwoord en geeft hij toelichting
op het gevoerde beleid op betreffend gebied.
Voorzitter dankt de burgemeester voor zijn bezoek en zijn open gesprek met de vergadering. Deze dank wordt onderstreept met een
door Toos aangeboden attentie van Varsseveldse producten. Als afsluiting van het bezoek gaat de burgemeester nog met enkele aanwezigen in persoonlijk gesprek.
19. Sluiting
Na vertrek van de burgemeester sluit voorzitter rond kwart voor vijf de
vergadering na allen hartelijk bedankt te hebben voor de aanwezigheid en de inbreng in de vergadering. Zij wenst allen wel thuis en tot
de volgende vergadering.
Varsseveld, 15 maart 2017

de secretaris
+=+=+=+=+=+
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Jaarverslag 2017
Verslag van het tweede verenigingsjaar dat loopt vanaf 1 januari tot
en met 31 december 2017.
2016 was voor de Senioren Bond Oude IJsselstreek het jaar van de
oprichting; 2017 is het jaar van de verdere groei en versteviging en
stabilisering van de verworven plaats.
Wandelen is, als je goed ter been bent, heel ontspannend,
je ziet de natuur anders als met de fiets,
je ziet in het voorjaar de bomen uitlopen,
in de zomer als er blad aan de bomen zit,
heerlijk in de schaduw en het ruisen van de wind,
in het najaar de prachtige kleuren, de paddenstoelen die op dood hout groeien,
dat hebben we gezien toen we in de bossen rond het kasteel liepen,
het was iedere keer weer genieten,
ik ben blij dat ik de wandelingen mag uitzetten.
Aldus de coördinator Wandelen

Algemeen
Het eerste jaar van de Senioren Bond Oude IJsselstreek was een voorspoedig en goed verlopen jaar; dit heeft zich in het tweede jaar voortgezet. Per 1 januari telden we 187 leden; dit aantal is in 2017 door gegroeid
naar 203 per 31 december. In 2017 zijn 31 leden toegetreden. Helaas
hebben wij van 5 leden door overlijden en van 10 leden door beëindiging
van het lidmaatschap afscheid moeten nemen. De beëindiging van het
lidmaatschap was veelal een gevolg van verhuizing of aflatende mobiliteit
en gezondheid.
Met het in de gemeente Oude IJsselstreek aanwezige Seniorenconvent,
het samenwerkingsverband van de in de gemeente actief zijnde senioren
organisaties, is ook dit jaar weer goed en intensief contact onderhouden.
Via dit Seniorenconvent behartigen wij de belangen van onze leden op
gemeentelijk niveau in het overleg van Seniorenconvent met het gemeentebestuur. Voorzitter Groenewold en secretaris Meerdink vertegenwoordigen het bestuur in het Seniorenconvent.
SBOIJ is lid van 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.
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In de Achterhoek zijn meerdere nieuwe algemene senioren verenigingen
opgericht. Met deze verenigingen onderhouden we goede contacten en
zijn we dit jaar drie keer bijeengeweest voor overleg, samenwerking en
uitwisseling van ervaringen.
De FASv kent een Federatieraad, welke fungeert als Algemene Vergadering. Deze Federatieraad wordt gevormd door twee vertegenwoordigers
per provincie/regio. Gelderland wordt vertegenwoordigd door twee bestuursleden van onze vereniging, te weten Ben Groenewold en Jan
Meerdink. Zij zijn daartoe gekozen door de in Gelderland actief zijnde algemene verenigingen.
Activiteiten
Naast onze primaire taak, de belangen behartiging van onze leden, worden diverse activiteiten op het sociale, culturele en recreatieve vlak georganiseerd. Het bestuur bepaalt en verzorgt het algemeen beleid. Voor de
organisatie en uitvoering van de activiteiten zijn coördinatoren aangetrokken. Deze worden door het bestuur gefaciliteerd en zijn verantwoordelijk
voor de uitvoering van de activiteiten.
Soos
Op de eerste woensdagmiddag van de maand wordt in de zaal van “de
Olde Mölle” de SOOS gehouden. 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. In de maanden juli en augustus wordt geen Soos georganiseerd.
De organisatie van de Soos is in handen van de Coördinatoren SOOS
Wim en Lies Grond.
Themamiddagen
Op de derde woensdagmiddag van de maand, met uitzondering van de
maanden juni, juli en augustus, 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:
 18 januari; Gerard Hubers hield een lezing met dia’s over zijn tijd in
Suriname.
Aanwezig 35 personen.
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 15 februari; Arie Niks en Ina Timmer verzorgden een middag over
trouwen door
de eeuwen heen. Mw. Niks is BABS oftewel Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand.
Aanwezig 30 leden.
 15 maart; Algemene Ledenvergadering; na het huishoudelijk deel
werd kennis gemaakt met burgemeester Otwin van Dijk. Met een
presentatie van een fotocollage wordt een beeld geschetst van onze
vereniging en worden alle bestuursleden, coördinatoren en andere
vrijwilligers en hun werkzaamheden aan de burgemeester
voorgesteld. Vervolgens heeft de burgemeester zich voorgesteld en
zijn visie op het gemeente beleid en de plaats en taak van onze
vereniging daarin gegeven. Daarop volgde nog een prettige discussie
met de burgemeester. 62 leden waren aanwezig.
 19 april; “Vitaal, gezond en veilig leven en wonen” was het thema van
deze middag. De samenwerkende organisaties “Mijn Thuis in Oude
IJsselstreek”, “BUUV”, “Brandweer”, “Helpgewoon Buurtsportcoaches”, “Kruiswerk Achterhoek” en “Gemeente Oude IJsselstreek” hebben gezamenlijk deze middag verzorgd. Aanwezig 45 personen.
 17 mei; Busreis naar Giethoorn voor een boottocht door Giethoorn,
aansluitend een bezoek aan het Zandsculpturenfestijn te Garderen en
afsluitend een diner bij Brasserie KriebelZ in Terwolde. 46 personen
hebben deelgenomen aan deze geslaagde reis.
 20 september; Bezoek aan Wijngoed De Hennepe in Aalten alwaar
kennis werd gemaakt met de wijnbouw. 21 deelnemers
 11 oktober; Betsy Kreeftenberg verzorgde een lezing over haar reis
naar India en Tibet.
Aanwezig 24 personen.
 15 november; Piet en Bertha Fernhout verzorgden een prachtige
presentatie over hun leven als binnenschipper. Aanwezig 50

personen.
 22 november Vrijwilligersmiddag; al onze vrijwilligers zijn middels een
gezellige middag in het zonnetje gezet en bedankt voor hun enorme
inzet in het afgelopen jaar voor de vereniging. Iedereen kreeg bij het
naar huis gaan een roosje mee.
 20 december; Kerstbingo met Stamppottenbuffet ter afsluiting van het
jaar. 56 deelnemers
Succesvolle en geslaagde activiteiten. Van de themamiddagen is verslag
gedaan in de Nieuwsbrief en op de website.

Nieuwsbrief maart-april 2017

18

Wandelen
Op de eerste dinsdagmiddag van de maand, met uitzondering van de
maanden juli en augustus, 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 januari is gestart met de “traditionele Nieuwjaarwandeling”; totaal zijn 9
tochten gewandeld, een tocht is i.v.m. weersomstandigheden afgelast.
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. I.v.m. vakanties wordt in de maand juli geen fietstocht 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
Bredenbroek, Zieuwent (kerkenpaden), Engbergen, Slangenburg en Terborg. Deze laatste als afsluiting van het seizoen; een verkorte tocht met
extra lange pauze bij fam. Tuenter op de deel.
Eén tocht is afgelast vanwege slecht weer; verder waren de weersomstandigheden altijd goed.
De tochten waren gemiddeld 28 kilometer lang en het aantal deelnemers
was gemiddeld 24.
Computercursussen
Steeds meer informatie komt niet meer per post in de brievenbus, maar
komt via de computer 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 3 x en de cursus Gevorderden 2x gegeven. Totaal waren dit 51 lessen.
Naast de computercursus organiseren we Workshops. Totaal zijn er 68
lessen verzorgd voor 2 x de workshop Tablet en 2 x workshop iPad.
Totaal hebben 52 deelnemers de lessen gevolgd, afkomstig uit Varsseveld, Westendorp, Ulft, Terborg, Silvolde, Halle en Doetinchem.
De Computercursussen worden afgesloten met het uitreiken van een certificaat, onderhet genot van een kopje koffie met gebak. Dit jaar zijn 27
certificaten uitgereikt.
Voor docente Riet een behoorlijk vol programma; de waardering van
haar inzet is groot, ook de 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 2017 zijn 617 personen gekeurd.
Belastingservice
De hulp bij het invullen van belastingaangifte voor de aangifte 2015 was
helaas niet tijdig op orde. Eind 2016 zijn in samenwerking met de FASv
de voorbereidingen voor deze service voor de aangifte 2016 opgestart en
tijdig in orde gekomen en konden wij in 2017 deze service aanbieden.
Wijlen Gerrit Hengeveld, Gerard Wesseling en Bernard Bussink hebben
de Belasting service verzorgd en samen voor ongeveer 50 aangiftes hulp
verleend.
Een woord van dank is hier op zijn plaats.
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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 6x 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.
De website (www.sboij.nl) is in 2016 gebouwd en in de “lucht” gebracht.
Dit jaar heeft regelmatig onderhoud plaatsgevonden, d.w.z. aanvullende
informatie verslagen en foto’s geplaatst. De website geeft in woord en
beeld een indruk van wat SBOIJ is en doet.
In 2017 is de website door 1011 verschillende bezoekers in totaal 2092
keer bezocht; zij hebben in totaal 4587 keer een pagina bekeken.
Daarnaast worden regelmatig persberichten waarin activiteiten worden
aangekondigd aan de lokale pers aangeboden.
Zowel op de Infomarkt 10 jaar Thuiszorg als 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 2017 als volgt samengesteld:
Voorzitter
Ben Groenewold
(soos)
Secretaris
Jan Meerdink
Penningmeester
Hannie Sessing-ter Maat
PR-zaken
Jan Meerdink
(belastingservice)
e
2 voorzitter
Riet van der Meulen
(computercursus en rijbewijskeuring)
2e penningmeester
Toos Geers
(wandelen en fietsen)
Algemeen lid
Hetty Slangewal
(themamiddagen)
Vacature
(Marian Hoftijzer is in mei teruggetreden)
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 2017 11 x in vergadering bijeen geweest.
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Voorzitter en secretaris vertegenwoordigen SBOIJ in het Seniorenconvent.
Een of meerdere leden van het bestuur hebben de vergaderingen van de
FASv, het overleg met de zusterorganisaties in de regio, het overleg met
overleg Steunpunt Externe Partners Azora (Bettekamp) bijgewoond.
Gerard Hubers heeft in 2016 de door de SBOG georganiseerde cursus
VOA, Vrijwillige Ouderen Adviseur gevolgd en het daarbij behorende certificaat VOA in ontvangst mogen nemen. Hij fungeert voor SBOIJ als
VOA.
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 2018

de secretaris.

Terugblik

200e lid ingeschreven
14 november 2017 werd het 200e lid ingeschreven; dit was mevrouw
Gerrie Reuterink-Jolink uit Halle.
Op 20 januari 2018, de 2e verjaardag van SBOIJ is op gepaste wijze
aandacht aan dit feit besteed. Het dagelijks bestuur trok ‘s morgens naar
Halle en verraste de familie Reuterink met een taart.

200e lid Gerrie Reuterik geflankeerd door voorzitter en ledenadministrateur

Weekblad Gelderse Post editie Oude IJsselstreek was bij deze huldiging
aanwezig en maakte een mooie reportage.
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Themamiddag “Sieraden”
Woensdag 17 januari waren 32 personen
naar “d’Olde Mölle” gekomen om te luisteren
naar het verhaal van goudsmid Lucy
Aversteeg van atelier Elcerlyck uit Bredevoort. Zij is gespecialiseerd in het maken van sieraden met een eigen
verhaal. B.v een ring van oma omvormen naar een broche in bloemvorm
met daarin de ring van oma,
want oma hield zo van bloemen. In een gesprek met de client wordt al pratende het ontwerp van een sieraad gemaakt;
allerlei aspecten worden meegenomen zoals uitdrukkingen
tijdens het gesprek of emotionele gemoedstoestanden.
Een zeer interessante en geslaagde middag.
Themamiddag “Babbeltrucs”
Woensdag 21 februari zou mevr. Hanneke Selten naar
Varsseveld komen om ons voor te lichten over hoe te
voorkomen dat we slachtoffer worden van Babbeltrucs
e.d.. Helaas was zij ziek; zij werd op voortreffelijke
wijze vervangen door Walter v. d. Gevel, Adviseur
Openbare Orde en Veiligheid bij de gemeente. Op een
boeiende wijze heeft hij ons onderhouden over inbraken en hoe het dievengilde te werk gaat. Vandaar uit
gaf hij vele adviezen hoe wij zelf kunnen voorkomen dt wij slachtoffer
worden van inbraken, insluipingen en babbeltrucs. Ruim 40 mensen hebben naar hem geluisterd en hopelijk de adviezen ter harte genomen.

In een volgende Nieuwsbrief komen
we op deze onderwerpen terug.
Voor uitvoeriger verslag zie de
website
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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 5 april t/m 19 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:
J.H.M. Sessing-ter Maat
Grutterinkpad 38
7051 DD Varsseveld
Tel.: 0315-237457
Email: h.sessing-termaat@kpnmail.nl
Adreswijzigingen, aan- en afmelden van leden doorgeven aan:
Ledenadministratie:

J.H.M. Sessing-ter Maat
Grutterinkpad 38
7051 DD Varsseveld
Tel.: 0315-237457
Email: h.sessing-termaat@kpnmail.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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