Editie 19-2 maart - april 2019

Nieuwsbrief maart - april 2019
Beste leden,
Helaas moet ik deze Nieuwsbrief alweer openen met vervelend
nieuws.
Sinds jaar en dag organiseren de gezamenlijke ouderbonden
goedkope Rijbewijskeuringen voor senioren. Voor Varsseveld e.o.
verzorgde SBOIJ deze service mede namens de andere bonden.
Plotseling hebben Riet van der Meulen en de arts besloten dat
deze service niet van de bonden was maar deze door hen werd
aangeboden en daarom de samenwerking met ons beëindigd. Met
deze in onze ogen onverantwoorde beslissing is het voortbestaan
van de Rijbewijskeuring in Varsseveld in gevaar gekomen. Wij willen deze service blijven aanbieden en zijn naarstig op zoek naar
een oplossing en een andere arts. Wij zullen u via de pers en onze
Nieuwsbrief op de hoogte houden. Op de komende Algemene Leden vergadering zullen we hierover nadere informatie verstrekken.
Willemien Bussink en Mimi Swienink hebben aangegeven niet te
zullen meegaan in deze wijziging en trouw te blijven aan SBOIJ.
Daarvoor willen we hen vanaf deze plaats heel hartelijk bedanken
en zo ook voor de vele uren en de bijzondere inzet voor de organisatie van de keuringen.
De overige activiteiten verlopen zeer goed. De themamiddagen en
ook de Soos worden goed bezocht. De reis naar het Noorderlicht
van Marius en Jenny van Lienden was een groot succes. De presentatie zag er prima uit en de vele aanwezigen hebben genoten.
Ook de Doetinchemse Harmonica Club heeft ons op 20 februari
een plezierige middag bezorgd.
In maart houden we onze jaarvergadering. Deze bijeenkomst is erg
belangrijk, want dan kunt u bijgepraat worden, maar ook meestemmen en meedenken met onze ouderenbond. In deze Nieuwsbrief
staan de belangrijke vergaderstukken vermeld. Na de vergadering
is er weer Bingo.
Voor mei staat onze reis weer op het programma. Hetty en Hannie
hebben een mooie reis geboekt en we hopen weer op een volle (
maar vooral gezellige) bus.
Tot ziens en een vriendelijke groet namens het bestuur,
Ben Groenewold
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Informatie bij de agenda
Wandelen.
Voor de dinsdagen 5 maart, 2 april en 7 mei
worden wandeltochten uitgezet in Varsseveld
e.o. of buiten Varsseveld.
De wandelingen beginnen om 13.30 uur.
We vertrekken vanaf de “van Pallandthal”. 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 seizoen 2019 wordt
woensdag 24 april 2019 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. 0315242488 of Henny Tuenter, tel. 0315-298457.
Wij hopen weer vele bekende gezichten te zien bij deze eerste tocht.
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Soosbijeenkomsten.
De Soos komt op woensdag 6 maart weer samen. De daarop volgende
bijeenkomsten zijn op woensdag 3 april en woensdag 1 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 20 maart.
Woensdag 20 maart is het thema Algemene Ledenvergadering.
De uitnodiging en de agenda vindt u elders in deze Nieuwsbrief. De AV
is een belangrijk gebeuren. We blikken terug op het afgelopen jaar; het
bestuur legt rekening en verantwoording af en presenteert de plannen
en de begroting voor het lopende en het komende jaar. Na de behandeling van het huishoudelijk gebeuren zullen we nog een poos gezellig samen zijn en bingo spelen.
Het bestuur rekent op de aanwezigheid van alle leden.

Themamiddag woensdag 17 april.
Woensdag 17 april neemt de heer Eelderink uit Varsseveld ons mee op
zijn reis naar Marokko. In woord en beeld zal hij ons over Marokko vertellen en informeren. Het belooft een mooie, informatieve middag te worden.
De bijeenkomst is bij “d‘ Olde Mölle” in Varsseveld; aanvang 14.30 uur
en toegankelijk voor leden en niet-leden.
We reken op uw aller aanwezigheid.

Bloemschikken voor Pasen.
We willen u graag in de gelegenheid stellen om voor Pasen een mooi
bloemstukje te gaan maken. Mevrouw Ada Lovink wil hier graag aan
meewerken.
We hebben afgesproken op maandagmiddag 8 april 2019 van 13.00 tot
15.30 uur.
Mochten er meer dan 7 of 8 deelnemers zijn, dan kan er evt. nog een
vervolg aan worden gegeven op zaterdag 13 april 2019, met dien verstande dat eerst de maandag vol moet zijn.
U dient zelf uw materiaal mee te brengen; oases en buxusgroen is aanwezig. De kosten zijn € 5,- incl. een kopje koffie of thee. Graag contant te
voldoen.
Het adres is Wilhelminastraat 12 in Varsseveld.
Opgave bij Hetty Slangewal tel. 0315 248860 t/m 15 maart.
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Busreis 15 mei.
Voor woensdag 15 mei is de jaarlijkse reis
gepland. Een bus, ja ja, voor 60 personen,
is gereserveerd voor een reis naar “Magish
Drenthe”.
Via de Sallandse Heuvelrug, waar wij de
koffie met gebak zullen nuttigen, reizen we
naar Westerbork. Daar wacht ons een koffietafel met een kroket. Aansluitend krijgen we kort interessante museale
vertellingen van al hetgeen er hier te zien is en gaan we erg gezellig
een paar draaien geven aan het antieke Rad van Fortuin uit 1910.
Er zijn prijsjes voor de gelukkigen.
In de Museumherberg “De Ar” gaan we rond kijken en zult u zich echt
verbazen over wat er hier te zien is van het vroegere Drentsche leven.
Vervolgens gaan we naar Veenhuizen.
Om een bezoek te brengen aan het Gevangenismuseum in dit dorp van
“heropvoeding door de jaren heen”.
Op de terugweg stoppen we in Laren Gld voor het afsluitend diner.
Een mooi, aantrekkelijk programma, waarvoor we van de deelnemers
een eigen bijdrage van € 65,- per persoon vragen.
Opgave van deelname is vanaf nu tot uiterlijk 8 mei mogelijk bij Hetty
Slangewal, telefoon 0315-248860 of e-mail: slang79@hetnet.nl.
Aanmeldingen worden geregistreerd in volgorde van binnenkomst. Bij
overboeking (meer dan 60 deelnemers) wordt u op de wachtlijst geplaatst en krijgt u in 2020 voorrang.
Betaling van de bijdrage van € 65,- op bankrekening NL17RABO 0175
8599 73 t.n.v. Senioren Bond Oude IJsselstreek.
De organisatoren van deze reis, Hetty Slangewal en Hannie Sessing zien
uw aanmelding tegemoet. We rekenen op een volle bus.

Rijbewijskeuringen.
Begin deze eeuw hebben de ouderen bonden gezamenlijk de service betaalbare rijbewijskeuringen met een netwerk van officieel geregistreerde
keuringsartsen opgezet. In Varsseveld heeft namens de drie ouderen
bonden, (ANBO, KBO en PCOB) ANBO afd. Wisch de organisatie van
de rijbewijskeuringen op zich genomen voor Varsseveld e.o.
In januari 2016 heeft, na het verdwijnen van de ANBO afd., SBOIJ direct
de organisatie van de Rijbewijskeuringen opgepakt en dat tot de dag van
vandaag tot ieders tevredenheid verzorgd. Vanuit Varsseveld (gem.
Oude IJsselstreek) en verre omgeving komen mensen naar Varsseveld
om zich te laten keuren.
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Echter er is zeer plotseling en onverwachts een kink in de kabel gekomen. Riet van der Meulen, die samen met twee andere vrijwilligers van
ons namens het bestuur de organisatie van de keuringen verzorgde,
claimt nu dat de Rijbewijskeuring een activiteit van haar is en altijd is geweest en niet van de ouderen bonden, dit in tegenstelling tot hetgeen is
vastgelegd in allerlei documenten. Samen met de arts wil zij ingaande 1
maart, voor eigen rekening de keuringen gaan organiseren; dit zonder
enig overleg met ons, het bestuur. Helaas is de arts, ook zonder enig
overleg of kennisgeving, hierin meegegaan. Ook op door ons gedane
voorstellen en vragen wordt niet gereageerd of geantwoord. Een zeer
ongepaste handeling, en dat van een oud bestuurslid en lid van
onze organisatie.
Uit alles wat ons om de oren is geslingerd en uit de berichten in de pers
moeten wij concluderen dat Riet van der Meulen voor eigen rekening en
onder de naam “rijbewijskeuringvarsseveld” nu de keuringen organiseert.
Dat betekent dat zij als ondernemer bedrijfsmatig en tegen betaling diensten aanbied. Wij hebben na intensief zoekwerk niet kunnen ontdekken
dat deze onderneming staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
en niet staat geregistreerd bij de Belastingdienst. Iets dat naar onze bescheiden mening wel een vereiste is. Om dit te omzeilen wordt in de aankondigingen in de pers geschreven: “rijbewijskeuring75+ georganiseerd
door de gezamenlijke ouderenbonden”. Wij worden buitengesloten bij de
organisatie, maar worden wel gebruikt als dekmantel.
Ook hebben we niets kunnen vinden over het te voeren privacybeleid.
Dit alles geeft ons een rare smaak in de mond en aanleiding voor
enig wantrouwen.
Wij, SBOIJ, willen doorgaan met het verlenen van deze service aan de
senioren en zijn in overleg met een arts die voor ons de keuring kan en
wil gaan verzorgen. Wij hopen dit overleg tijdig te kunnen afronden, zodat wij de komende keuring in maart weer kunnen verzorgen op de wijze
zoals wij dit gewend waren.
Lukt het niet, dan zullen wij dit tijdig in de pers aankondigen en mensen
die gekeurd moeten worden adviseren zich te laten keuren bij Regelzorg.
16 maart zullen we dan in Den Es aanwezig zijn voor het beantwoorden
van vragen en het verstrekken van informatie.
*-*-*-*-*-*-
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Belastingservice.
De Belastingdienst heeft u weer uitgenodigd uw aangifte te doen. Ook al
heeft u geen uitnodiging gekregen,
dan kan het toch goed zijn na te gaan
of u een aangifte moet doen. Misschien kunt met een aangifte nog een
leuk bedragje van de belasting terug
ontvangen. Wij helpen u hierbij graag
met onze belastingservice, d.w.z. de hulp bij het invullen van de belastingaangifte.
De FASv heeft met de Belastingdienst hierover afspraken gemaakt en
centraal vanuit de FASv worden onze Belastinginvulhulpen aangestuurd
en geschoold, c.q. bijgeschoold.
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 informatie hierover of hulp bij de invulling van uw belastingaangifte,
neem dan contact op met een van deze personen.
*-*-*-*-*-*

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 of 06-29165972.
E-mail: h.sessing-termaat@kpnmail.nl

Nieuwe leden zijn altijd welkom !!
Nieuwsbrief mrt.-apr. 2019

7

Van de Bestuurstafel

Bent u jarig in maart of april?
Hartelijk gefeliciteerd en een fijne en gezellige verjaardag
gewenst.
Het bestuur

Van de ledenadministratie
Rond 25 februari heeft de incasso van de contributie 2019 plaatsgevonden. De inning van de contributie van leden die nadien toetreden zal worden geïnd in oktober. Deze inning van de contributie heeft bij enkele leden de vraag opgeroepen “hoe kan ik het lidmaatschap beëindigen”
omdat men vanwege afnemende gezondheid of mobiliteit niet meer kan
deelnemen aan de activiteiten van SBOIJ.
In de statuten en het Huishoudelijk Reglement is dit geregeld.
- Een ieder die op 1 januari staat ingeschreven als lid is verplicht de contributie voor dat jaar te betalen.
- Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan te allen tijde geschieden met een opzegtermijn van één maand. Dit moet schriftelijk gebeuren.
- Bij beëindiging van het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar
zal geen restitutie van contributie of jaarlijkse bijdrage plaatsvinden.
Dit alles betekent dus dat u vóór 1 december het lidmaatschap moet
opzeggen als u het volgende jaar geen lid meer wilt zijn. Doet u de
opzegging na 1 december, dan staat u per 1 januari daar op volgend
ingeschreven als lid en bent u verplicht tot het betalen van de contributie voor dat lopende jaar.

Bijwonen van activiteiten
Voor sommige leden is het moeilijk om naar de activiteiten zoals Soos en
themamiddagen te komen. Mobiliteit speelt hierbij meestal een rol. Wij
willen graag deze leden tegemoet komen en hen in de gelegenheid stellen de activiteiten bij te wonen. Wij bieden aan hen op te halen en weer
thuis te brengen. Een telefoontje naar een van de bestuursleden en u
wordt opgehaald en kunt zo de activiteit bijwonen.
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Uitnodiging Jaarvergadering 2019
Hierbij nodigt het bestuur u uit voor de Algemene Ledenvergadering op
woensdag 20 maart 2019 in de zaal van ”d’ Olde Mölle”, Schoolstraat
26, 7051 DC Varsseveld.
Aanvang 14.30 uur.

Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

14.
15.
16.
17.
18.

Opening
Vaststellen agenda
Ingekomen stukken en mededelingen
Notulen AV 21 maart 2018 (zie elders in deze Nieuwsbrief)
Jaarverslag 2018 secretaris (zie elders in deze Nieuwsbrief)
Financieel verslag 2018 penningmeester (wordt op scherm getoond)
Verslag Kascontrolecommissie
Vaststellen financieel verslag
Begroting 2019 en 2020 (worden op scherm getoond)
Vaststellen contributie 2020. Voorstel 2020: € 25,- per lid hoofdbewoner en € 20,- per lid medebewoner.
Activiteiten 2019 en 2020
Benoeming Kascontrolecommissie 2019; het bestuur draagt ter benoeming voor de heer Joop Udink en mevr. Annie Scheuter-Mateman met als reserve ….
Bestuursverkiezing;
Aftredend en herkiesbaar: Jan Meerdink. Het bestuur draagt Jan
voor herverkiezing voor.
Vacature: ter voorziening in de vacature draagt het bestuur ter benoeming voor mevr. C.M.G. (Stien) Grob.
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.
Vaststelling plaats en datum volgende Jaarvergadering
Rondvraag
Pauze
Bingo
Sluiting

Namens het bestuur

Varsseveld, 26 februari 2019

Ben Groenewold, voorzitter
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Notulen van de Algemene Vergadering Senioren Bond Oude IJsselstreek, gehouden op woensdag 21 maart 2018 in de zaal van “D’Olde
Mölle”, Schoolstraat 26, 7051 DC Varsseveld.
Aanwezig: de presentielijst is door 52 personen getekend. Het bestuur is
voltallig aanwezig.
1. Opening
Om 14.30 uur opent voorzitter Ben Groenewold de vergadering met
allen welkom te heten op deze tweede Algemene Vergadering van
onze vereniging SBOIJ. Hij toont zich verheugd dat ondanks het
mooie weer zo vele leden aanwezig zijn op deze Algemene Vergadering. Altijd weer een belangrijke dag in het bestaan van de vereniging.
U, leden, mag vandaag het door het bestuur gevoerde beleid beoordelen en hopelijk keurt u het goed. Wij staan er goed voor zo, zo zal
zo dadelijk uit de verslagen blijken. Het ledental is in het achter ons
liggende jaar verder gegroeid; we tellen meer dan 200 leden.
Helaas zijn er ons ook in het afgelopen jaar enkele leden ontvallen. Ik
verzoek u, voor zover mogelijk hen staande te gedenken. Wij gedenken de overleden leden Mevr. Pelgrim uit Terborg, Gerrit Hengeveld,
Ton van der Well, Jan Teerink en Gerard Dijkstra. Wij leven mee met
de nabestaanden en wensen hen sterkte toe.
2. Vaststelling agenda
De agenda staat vermeld in Nieuwsbrief 18-2. Deze wordt zonder opof aanmerkingen goed vastgesteld.
3. Ingekomen stukken en mededelingen
- Bericht van verhindering is binnengekomen van de leden Hans en
Janny Nijhof, Hans en Kia van der Linde en Stien Grob
- 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.
- Op 25 mei treed de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Met deze verordening wordt de privacy
van burgers nog beter beschermd dan onder de Wet bescherming
persoonsgegevens (Wbp). Wij als vereniging moeten onder deze
nieuwe verordening duidelijk aangeven welke gegevens wij van de leden vragen, hoe wij die bewaren en waarvoor wij deze gebruiken om
als vereniging goed te kunnen functioneren. De leden moeten expliciet toestemming geven voor het bewaren en gebruiken van de van
het lid gevraagde gegevens. Ook moeten wij duidelijk aangeven dat
het lid te allen tijde zijn gegevens kan opvragen, kan wijzigen of laten
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verwijderen. Een en ander moet worden vastgelegd in een Protocol
naleving AVG. Daarnaast moet het Huishoudelijk Reglement op enkele punten aangevuld worden en daarmee in overeenstemming worden gebracht met de AVG.
Wij gaan er van uit dat alle huidige leden met hun aanmelding deze
toestemming hebben verleend, maar willen deze toestemming nu
door u, vergadering graag laten bevestigen. Unaniem stemt de vergadering hiermede in en bevestigt de gegeven toestemming.
Verder geeft de vergadering het bestuur de opdracht en de toestemming het Protocol op te stellen en het Huishoudelijk Reglement in
overeenstemming met de AVG te brengen.
Voorzitter dankt de aanwezigen voor deze instemming.
Hij zegt toe dat in de komende Nieuwsbrief aandacht zal worden besteedt aan de AVG en dat het Huishoudelijk Reglement op dit gebied
zal worden aangepast. Het door het bestuur vastgestelde Protocol en
het gewijzigde Huishoudelijk Reglement zullen op de website worden
geplaatst, zodat en ieder hiervan kennis kan nemen.
- Supermarkt Coop Varsseveld geeft de klanten al langere tijd de mogelijkheid om het statiegeld niet zelf te innen, maar te bestemmen
(schenken) aan een goed doel. Voor het tweede kwartaal 2018 (april,
mei en juni) heeft de Coop “de dag van de Ouderen 2018” aangemerkt als goed doel. De opbrengst van het door de cliënten geschonken statiegeld wordt door de Coop verdubbeld. Wij bevelen deze actie
van Coop nadrukkelijk bij u aan. Op 22 september wordt de Dag van
de Ouderen weer gehouden bij de Radstake.
- In de laatste bestuursvergadering is besloten een “Ideeënbus” in te
voeren. Voorzitter onthult de bus. Een ieder die een idee voor een of
andere activiteit heeft kan en mag dit idee in de bus deponeren. De
bus zal bij de bijeenkomsten en activiteiten aanwezig zijn.
- Op 11 april organiseren wij een Internet Café in het Borchuus. Op de
tafels vindt u de flyer met informatie. U bent allen uitgenodigd.
4. Notulen AV 15 maart 2017
Deze staan afgedrukt in Nieuwsbrief 18-2. Voorzitter vraagt of er opof aanmerkingen zijn.
Wim Grond vraagt naar aanleiding van het vermelde inzake de gemeentelijke subsidie onder punt 11 of er al duidelijkheid is over de te
ontvangen subsidie. Secretaris antwoordt dat de Nieuwe subsidie regeling per 1 januari 2018 is ingegaan; dat wij in principe een subsidie
per lid zullen krijgen ter grootte van 20 % van het contributie per lid.
Echter voor dit jaar en het volgende jaar geldt een overgangsregeling
waardoor dit bedrag deze jaren kleiner zal zijn. Tevens geldt voor de
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totale regeling een jaarlijks door de Gemeenteraad vast te stellen subsidieplafond. Is dit bedrag niet toereikend om alle goedgekeurde aanvragen volledig te honoreren, dan zal op alle aanvragen een gelijke
korting worden toegepast.
Secretaris zegt dat de subsidieaanvraag 2018 klaar ligt en nog vandaag met de door de vergadering goedgekeurde jaarrekening zal worden ingediend.
Hierna worden de notulen onder dank aan samensteller goedgekeurd
en vastgesteld; ten bewijze daarvan worden de notulen ondertekend.
5. Jaarverslag 2017 secretaris
Dit jaarverslag is eveneens in Nieuwsbrief 18-2 gepubliceerd en zo
heeft ieder lid hiervan kennis kunnen nemen. Secretaris vraagt of er
vragen of opmerkingen zijn. Er worden geen vragen gesteld. Secretaris geeft a.d.h. van een tweetal op het scherm getoonde schema’s een
korte toelichting op het organisatieschema en het lidmaatschap van
de FASv en de NVOG en de inhoud van dit lidmaatschap. Vervolgens
wordt het Jaarverslag 2017 goedgekeurd en vastgesteld, ten bewijze
daarvan wordt het ondertekend. Secretaris wordt dank gebracht voor
de opstelling van dit verslag.
6. Financieel verslag 2017
Penningmeester, op haar verzoek ondersteunt door de secretaris aan
de computer, presenteert het financieel verslag op het scherm en licht
dit toe. De cijfers zijn duidelijk en geven geen aanleiding tot vragen.
De jaarrekening sluit met een batig saldo ad € 1.990,53. Voorgesteld
wordt dit resultaat toe te voegen aan de reserve.
7. Verslag Kascontrolecommissie
Gerard Wesseling krijgt het woord; samen met Bernard Bussink zijn
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.
8. 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 wordt ondertekend. Zowel Kascontrolecommissie als penningmeester wordt dank gebracht
voor het verrichte werk.
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Jan Meerdink adviseert de vergadering zuinig te zijn op deze penningmeester. Vorig jaar hebben we moeten zoeken naar een penningmeester; Hannie Sessing-ter Maat heeft uiteindelijk deze taak op zich
genomen. Jan zegt haar te hebben begeleid en ingewerkt. Dit is zeer
plezierig verlopen en hij is ervan overtuigd dat het een goede penningmeester is geworden, vandaar zijn advies en complimenten aan
Hannie.
9. Begroting 2018 en 2019
Ook deze worden door penningmeester op het scherm gepresenteerd. Begrotingen zijn opgesteld op basis van de resultaten 2017 en
de voorgenomen plannen van activiteiten.
Na de toelichting worden de begrotingen goedgekeurd en vastgesteld.
10.Vaststellen contributie 2019.
Het voorstel van het bestuur is de contributie 2019 op hetzelfde niveau vast te stellen als de contributie 2018, zijnde € 25,- per lid hoofdbewoner en € 20,- per lid medebewoner. De vergadering gaat hiermee akkoord en stelt overeenkomstig het voorstel de contributie 2019
vast.
11.Activiteiten 2018 en 2019
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; de ideeënbus staat open.
12.Benoeming Kascontrolecommissie 2017
De heer Gerard Wesselink wordt herbenoemd. De heer Bernard Bussink is aftredend; hem wordt dank gebracht voor zijn inzet. In zijn
plaats treedt het huidige reserve lid Joop Udink toe tot de Kascontrolecommissie 2017. Als reservelid wordt benoemd mevr. Annie Scheuter-Mateman.
13.Bestuursverkiezing
De heer Ben Groenewold is statutair aftredend. Hij heeft zich herkiesbaar gesteld. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. Vergadering gaat over tot herbenoeming. Ben bedankt de vergadering voor
het in hem gestelde vertrouwen en verklaart de herbenoeming te aanvaarden.
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Tot benoeming in de vacature heeft het bestuur voorgesteld de heer
Maurice Smeets. De vergadering gaat over tot benoeming.
14.Vaststelling plaats en datum volgende Jaarvergadering
De volgende Jaarvergadering wordt vastgesteld op woensdagmiddag
20 maart 2019 in de zaal van “d’ Olde MÖlle” te Varsseveld.
15.Rondvraag
Toos Geers vraagt of er op meerdere plaatsen rijbewijskeuringen worden georganiseerd zoals wij dat doen. Secretaris antwoordt dat er op
verschillende plaatsen deze keuringen worden georganiseerd. Wij organiseren deze keuring hier in Varsseveld mede namens KBO en
PCOB. Dit is een voortvloeisel uit een destijds door de gezamenlijke
ouderen organisaties genomen besluit om goedkope keuringen aan te
bieden. Zo worden deze voor zover bekend o.a. in Zelhem en Velp
georganiseerd en door dezelfde keuringsarts uitgevoerd.
Na deze beantwoording kondigt voorzitter de pauze aan en wordt de
Bingo voorbereid.
Na de pauze wordt de door Hetty Slangewal en Hannie Sessing-ter
Maat 2x 3 ronden Bingo gespeeld. I.v.m. het ontbreken van de microfoon worden Hetty en Hannie mondeling ondersteund door Jan Meerdink.
19. Sluiting
Rond vijf uur is de prijzentafel leeg en wordt de Bingo afgesloten.
Voorzitter feliciteert de prijswinnaars en bedankt Hetty, Hannie en Jan
voor hun inzet. Hierna gaat hij over tot sluiting van de vergadering.
Bedankt allen voor de aanwezigheid, de inbreng in de vergadering en
de prettige wijze van vergaderen en bingo spelen. Hij wenst allen wel
thuis en tot ziens op de volgende vergadering.
Varsseveld, 25 maart 2018

de secretaris

Jaarverslag 2018
Verslag van het derde verenigingsjaar dat loopt vanaf 1 januari tot
en met 31 december 2018
2016 was voor de Senioren Bond Oude IJsselstreek het jaar van de
oprichting; 2017 was het jaar van de verdere groei, versteviging en
stabilisering van de verworven plaats. 2018 heeft getoond dat we
stevig in onze schoenen staan, onze rol goed spelen en dat wij worden gehoord en gerespecteerd
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Vrijwilliger
De wereld zal ten onder gaan,
als mensen als jij verdwijnen,
mensen die altijd achter anderen blijven staan,
en zich niet verstoppen achter de gordijnen
Iemand die meeleeft met een ander,
die altijd klaar staat voor iedereen,
iemand die zichzelf weg kan cijferen,
door een vrijwilliger zijn velen niet alleen.
Een ode aan al die vrijwilligers die geheel belangeloos in onze SBOIJ actief zijn en SBOIJ maken tot de bloeiende vereniging zoals we nu zijn.
Algemeen
De eerste twee jaren van de Senioren Bond Oude IJsselstreek waren
voorspoedige en goed verlopen jaren. In 2018 heeft zich dit voortgezet.
Per 1 januari telden we 202 leden; dit aantal is in 2018 door gegroeid
naar 220 per 31 december. In 2018 zijn 31 leden toegetreden. Helaas
hebben wij van 3 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 aflatende mobiliteit, geen interesse meer of 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. Wij hebben hier aandacht gevraagd en gekregen voor de
positie van de senioren op de woningmarkt, het grote tekort aan geschikte woonruimte voor senioren. 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 twee 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 ruim 20 personen bezocht. De laatste tijd constateren we een groeiende belangstelling voor
de Soos. 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:
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 17 januari; Lucy Aversteeg van Goudsmid Elkerlijck uit Bredevoort



















verzorgde een
presentatie over haar werk.
Aanwezig 35 personen.
21 februari; Gemeente Oude IJsselstreek gaf voorlichting over inbraakpreventie en babbeltrucs.
Aanwezig 50 leden.
21 maart; Algemene Ledenvergadering; na het huishoudelijk deel,
waarin de jaarverslagen en de begroting werden behandeld goedgekeurd, werd bingo gespeeld. Er werd genoten van het spel en werden
weer mooie prijzen in de wacht gesleept. Een in bijzonder goede sfeer
verlopen vergadering.
52 leden waren aanwezig.
18 april; “Leven en werken van de Amish” was het thema van deze
middag. Mevr. Aleid Bongen uit Aalten vertelde, ondersteund met
mooie beelden, over de Amerikaanse gemeenschap.
Aanwezig 33 personen.
16 mei; Busreis naar Genemuiden voor een bezoek aan het Tapijtmuseum. Aansluitend vanuit Kampen aan boord van de “Veerman” een
boottocht door het natuurgebied het Kattegat. Na de boottocht nog
een wandelingetje door Kampen en afsluitend een diner bij Brasserie
KriebelZ in Terwolde.
58 personen hebben deelgenomen aan deze geslaagde reis.
19 september; Bezoek aan het Zlimthuis-huis van het Kruiswerk Achterhoek Liemers in Doetinchem.
17 deelnemers.
17 oktober; Presentatie door de heer Elzinga over de Voedselbank.
Opbrengst collecte € 67,00 en een flinke hoeveelheid boodschappen.
Aanwezig 28 personen.
21 november; dames van de Historische Vereniging Oud Noordijk
hebben een slachtvisite gepresenteerd.
Aanwezig 69 personen.
28 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 doosje “Merci” mee.
20 december; optreden Gemengd Zangkoor DES uit Westendorp met
aansluitend Stamppottenbuffet ter afsluiting van het jaar.
115 aanwezigen en 98 deelnemers aan het buffet.

Nieuwsbrief mrt.-apr. 2019
17

Succesvolle en geslaagde activiteiten. Van de themamiddagen is verslag
gedaan in de Nieuwsbrief en op de website.
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
10 tochten gewandeld, alle onder zeer goede weersomstandigheden. 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 6 fietstochten georganiseerd, vanuit Varsseveld richting
Zieuwent, Halle, Aalten, Lintelo, de Heurne, Barlo en Slangenburg. Deze
laatste als afsluiting van het seizoen; een verkorte tocht met extra lange
pauze bij fam. Tuenter op de deel.
Dit jaar is geen enkele tocht afgelast vanwege slecht weer; de weersomstandigheden waren altijd zeer goed.
De tochten waren gemiddeld 28 kilometer lang en het aantal deelnemers
was gemiddeld 26.
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 wilde helpen wegwijs te worden op de computer. Daarvoor organiseerden wij diverse cursussen waar men zich vertrouwt kon maken met de computer
en kon leren hoe deze voor allerlei zaken te gebruiken.
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De cursussen waren toegankelijk voor leden en niet leden. Helaas moesten wij constateren dat de belangstelling voor ons computer onderwijs
sterk terug liep.
Cursuscoördinator Gerard Wesseling organiseerde de cursussen; aan
het eind van het seizoen 2017-2018 heeft hij zijn functie neergelegd. Riet
van der Meulen was de docente. Door SeniorWeb waren wij erkend als
leercentrum Varsseveld.
Het computeronderwijs werd gegeven in het leslokaal in het Borchuus te
Varsseveld. Deelnemers brachten hun eigen Laptop, iPad of Tablet mee
naar de cursus.
We onderscheidden computercursussen voor beginners en voor gevorderden; dit jaar is de Beginnerscursus 1 x ( een herhalingscursus) en de
cursus Gevorderden 2x gegeven. Totaal waren dit 34 lessen.
Naast de computercursus organiseerden we Workshops. Totaal zijn er 5
lessen verzorgd voor 1 x workshop iPad.
Totaal hebben 22 deelnemers de lessen gevolgd, afkomstig uit Varsseveld, Westendorp, Ulft, Terborg, Silvolde, Halle en Doetinchem.
De Computercursussen worden afgesloten met het uitreiken van een certificaat, onder het genot van een kopje koffie met gebak.
Dit jaar zijn 18 certificaten uitgereikt.
Dit jaar is een poging gedaan vernieuwing aan te brengen in ons computeronderwijs. Dit is gepoogd met het organiseren van de SBOIJ-Helpdesk. Een middag per maand geïnteresseerden de gelegenheid te bieden om onder het genot van een kopje koffie of thee allerlei digitale vragen en problemen met elkaar te bespreken en zo elkaar helpen bij het
oplossen en met elkaar ervaringen uit te wisselen. Dit is niet van de
grond gekomen en de belangstelling was te gering.
Helaas hebben we aan het eind van het jaar moeten beslissen te stoppen met het aanbieden van computeronderwijs en de SBOIJ-Helpdesk.
Dit vanwege enerzijds het ontbreken van een Coördinator en anderzijds
de sterk teruglopende belangstelling.
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.
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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 2018 zijn 658 personen gekeurd.
Belastingservice
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 starten met het aanbieden van deze service. Gerard Wesseling en Bernard Bussink verzorgen de Belasting service. Zij
verlenen deze service of aan huis bij de klant of ze nemen de gegevens
op en nemen deze mee en verwerken de gegevens thuis. In 2018 hebben zij samen voor ruim 40 aangiftes hulp verleend.
Een woord van dank is hier op zijn plaats.
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 941 verschillende bezoekers in totaal 1890
keer bezocht; zij hebben in totaal 3530 keer een pagina bekeken.
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.
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Bestuur
Het bestuur was per ultimo 2018 als volgt samengesteld:
Voorzitter
Ben Groenewold
(soos)
Secretaris
Jan Meerdink
Penningmeester
Hannie Sessing-ter Maat
PR-zaken
Jan Meerdink
(belastingservice)
2e voorzitter
vacature
(rijbewijskeuring)
2e penningmeester
Toos Geers
(wandelen en fietsen)
Algemeen lid
Hetty Slangewal
(themamiddagen)
Vacature
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 2018 11 x in vergadering bijeen geweest; daarnaast
heeft het DB enkele keren vergaderd.
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 en het overleg
met overleg Steunpunt Externe Partners Azora (Bettekamp) bijgewoond.
De Algemene Vergadering 2018 heeft de heer M.A.G.M. Smeets benoemd tot bestuurslid. Een dag na deze benoeming heeft hij laten weten
de benoeming niet te aanvaarden en niet tot het bestuur toe te treden en
bleef de vacature open.
Eind 2018 heeft mevr. M.L.J. van der Meulen-Bolder zich terug getrokken
als lid van het bestuur en is er een tweede vacature ontstaan.
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 2019
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de secretaris.

Terugblik
Reis naar de middernachtzon en het noorderlicht
Woensdag 16 januari gingen Marius en
Jenny van Lienden (oud apotheker in
Varrseveld) met ons ( een volle zaal 50
personen) op reis naar de middernachtzon
en het noorderlicht.
Zij deden dit met een goede, professionele
presentatie van beelden en filmpjes met
geluid.
Zo kwamen de hout productie; het zonnewende feest rond 21 juni; de vroegere mijnbouw koper, goud en zilver; de rendieren;
de woonplaats van Santa Claus en het
noorderlicht in prachtige beelden voorbij.
En dit alles met een goede uitleg. Een zeer
geslaagde middag

Schunkeln met de Doetinchemse Harmonica Club
Woensdag 20 februari was de
DHC te gast. Voor wederom
een volle zaal (49 aanwezigen)
verzorgden de harmonicaspelers van de DHC een prachtige
muzikale middag. Er werd genoten van de zang en de muziek. De ruimte ontbrak, anders
waren de beentjes van de vloer
gegaan.

De armen en de handjes
kwamen wel in beweging.
Ook dit was een geslaagde
middag die de nodige ontspanning bracht.
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Nibud koopkrachtberekeningen voor 2019.

(uit NVOC-Nieuwsbrief)

Een hogere energierekening, een hogere zorgpremie en een verhoging
van de btw. Iedereen krijgt te maken met hogere uitgaven en toch hebben we in 2019 meer te besteden dan in 2018. Dit blijkt uit de nieuwste
koopkrachtberekeningen van het Nibud. Het Nibud heeft alle veranderingen in de huishoudportemonnee voor 2019 in kaart gebracht en ziet
koopkrachtveranderingen van -0,8% tot +2,7%.
In tegenstelling tot voorgaande jaren gaan nu ook vrijwel alle gepensioneerden met een aanvullend pensioen erop vooruit. Voor sommige gepensioneerden met een aanvullend pensioen is de stijging forser dan
voor anderen. Zij hebben met name meer profijt van de gestegen ouderenkorting.
Bij deze nieuwste koopkrachtberekeningen heeft het Nibud gerekend met
een inflatiecijfer van 2,4%. Het Nibud geeft aan, dat veel consumenten
moeilijk kunnen geloven dat ze erop vooruitgaan. De hogere uitgaven zoals de gestegen zorgpremie en de hogere energierekening zijn sneller
zichtbaar dan de inkomensstijgingen die deze hogere uitgaven compenseren.
Koopkrachtcijfers laten zien hoeveel iemand gemiddeld te besteden heeft
in vergelijking met het afgelopen jaar. Het Nibud berekent hoeveel het inkomen stijgt of daalt en haalt daar de gemiddelde uitgaven weer van af.
Het Nibud benadrukt dat het om gemiddelden gaat en dat iedereen zelf
op een rij kan zetten hoe de inkomsten en uitgaven voor hem of haar
persoonlijk wijzigen

Wonen en/voor ouderen.

(uit NVOC-Nieuwsbrief)

Ouderenzorg staat bij dit kabinet stevig in de aandacht door verschillende
programma’s en actieplannen. Het programma Langer Thuis, onderdeel van
het Pact voor de ouderenzorg waarbij het de bedoeling is dat ouderen in de
thuissituatie de juiste zorg krijgen, is hier een goed voorbeeld van. Ook staat
in 2019 vanuit de overheid een nieuwe campagne op stapel die wordt gericht op de waarde van het ouder worden.
Zorgverzekeraars Nederland (ZN) stelt in een brief aan de Tweede Kamer
dat 40.000 ouderenhuishoudens wonen in een woning die niet geschikt is
voor hun persoonlijke situatie. ZN maakt zich zorgen over die omstandigheden. Goede ouderenzorg heeft alles te maken met passende woonruimte en
dat is vaak een andere vorm van wonen. Het is tijd voor een dwingende opdracht aan gemeenten om aan de slag te gaan met wonen, wijken en welzijn
voor ouderen
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Adressen SBOIJ
Voorzitter:
B.W. Groenewold
Spoorstraat 25c
7051 CG Varsseveld
Tel.: 0315-298121
06-14236045
E-mail: b.groenewold8@upcmail.nl
Secretariaat:
J.W. Meerdink:
Houtmolenstraat 1
7051 SE Varsseveld
Tel.: 0315-840044
06-29165972
E-mail: j.w.meerdink@chello.nl
Penningmeester / Ledenadministratie:
J.H.M. Sessing-ter Maat
Grutterinkpad 38
7051 DD Varsseveld
Tel.: 0315-237457
06-20272875
E-mail: h.sessing-termaat@kpnmail.nl
Adreswijzigingen, aan- en afmelden van leden doorgeven aan de
Ledenadministratie.

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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