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Nieuwsbrief maart—april 2020
Beste leden,
Dit zeer dikke exemplaar van onze nieuwsbrief bevat alle nodige
stukken voor de komende ledenvergadering. Op de vergadering zullen notulen, jaarverslag en financieel verslag niet worden voorgelezen, maar wordt er paginage0.wijs naar uw opmerkingen en aanvullingen gevraagd. Neem a.u.b. deze nieuwsbrief dus mee naar de
vergadering!

Ook zal ik wat meer kunnen vertellen over de nauwere samenwerking tussen PCOB en SBOIJ. Een eerste aanzet staat al in deze
nieuwsbrief. Ook horen we graag uw mening over dit initiatief. We
hopen op een grote opkomst en een positieve inbreng van onze leden. Na de vergadering is er natuurlijk weer een bingo met prachtige
prijzen.
Tot ziens en een vriendelijke groet namens het bestuur,
Ben Groenewold
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Informatie bij de agenda
Wandelen
Voor de dinsdagen 3 maart, 7 april en 5 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 fietsgroep geniet nog van de
winterslaap, maar de coördinatoren
zijn al ontwaakt en druk bezig met
het uitzetten van de eerste route
voor het komende seizoen op
woensdag 29 april en de daar opvolgende routes.
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 / 06 57225903
of Henny Tuenter, tel. 0315-298457.
Wij hopen weer vele bekende gezichten te zien bij deze eerste tocht.
Soosbijeenkomsten.
De Soos komt op woensdag 4 maart weer samen. De daarop volgende bijeenkomsten zijn op woensdag 1 april en woensdag 6 mei.
De Soosbijeenkomsten bieden volop gelegenheid om 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.
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Themamiddagen
Woensdag 18 maart
Woensdag 18 maart is het thema Algemene Ledenvergadering.
Elders in deze Nieuwsbrief staat de uitnodiging en de agenda voor deze
vergadering, 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.

Woensdag 15 april
Woensdag 15 april komt Gerda Marsman vertellen over haar fietstochten
alom over de wereld. Met mooie beelden kan zij ons fantastische indrukken geven van haar diverse fietstochten. Wordt een interessante middag.
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.
Busreis 20 mei.
Woensdag 20 mei is het weer zo ver, we gaan
weer een dag op reis.. Een bus voor 60 personen is gereserveerd en zal òm 8.15 uur bij de
Sporthal staan en u opwachten.
Om 8.30 uur vertrekken we en reizen binnendoor naar Noord Limburg. In de bedevaartplaats
Kevelaar gaan we om 10.00 uur de koffie met
gebak nuttigen. Daarna reizen we door naar
Melderslo en brengen een bezoek aan Openluchtmuseum de Locht. De
ontvangstruimtes en het terrein is goed toegankelijk voor rollators en minder validen. In het restaurant van de Locht gebruiken we ook de lunch.
In de middag brengen we een bezoek aan het Museum de Kantfabriek in
Horst. De vrouwen kunnen hier genieten van het prachtige kant en de
mannen van de nog werkende ingenieuze techniek van de machines.
Op de terugweg naar Varsseveld stoppen we bij Jan Terhorst in Netterden
voor het afsluitende diner.

Een mooi, aantrekkelijk programma, waarvoor we van de deelnemers een eigen bijdrage van € 65,- per persoon vragen.
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Opgave van deelname is vanaf nu tot uiterlijk 13 mei mogelijk bij
Hetty Slangewal, telefoon 0315-248860 of e-mail:
slang79@hetnet.nl. en Hannie Sessing-ter Maat, tel. 0315-237457
of e-mail: h.sessing-termaat@kpnmail.nl.
Aanmeldingen worden geregistreerd in volgorde van binnenkomst.
Bij overboeking (meer dan 60 deelnemers) wordt u op de wachtlijst
geplaatst en krijgt u in 2021 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 en Hannie zien uw aanmelding tegemoet. We rekenen op een volle bus.
Rijbewijskeuringen.
Is uw rijbewijs in de komende tijd aan verlenging toe, dan adviseren wij u
tijdig, d.w.z. een halfjaar voor de datum van verloop van de geldigheid, de
verlengingsaanvraag te starten. Bent u ook nog 75+-er, dan moet u ook gekeurd worden. Voor de keuring adviseren wij de onderstaande mogelijkheden.
1. Via Regelzorg; een landelijke organisatie waar u zelf direct een afspraak kunt maken voor een keuring bij u in de buurt. Afspraak maken
door te bellen naar het landelijke afsprakenbureau 088-2323 300
(tijdens kantooruren), of via de website: www.regelzorg.nl. Als u zich
hier laat keuren ontvangt u een nota, waarmee u, afhankelijk van uw
zorgverzekering, de kosten bij uw verzekering kunt declareren.
2. Dr. J.Termaat, keuringsarts te Zelhem: 0314-620291
3. uw huisarts.
Bij deze mogelijkheden kunt u zelf een afspraak maken voor een keuring
op korte termijn en bent u verzekerd van een goede service.
Op onze website vindt u de door het CBR vastgestelde procedure
rond het aanvragen van verlenging van uw rijbewijs.

Rijbewijs 75-plussers langer geldig
U kunt met een verlopen rijbewijs blijven rijden tot het CBR een besluit neemt. Dit kan tot uiterlijk één jaar nadat uw rijbewijs verlopen is.
Blijft staan dat u tijdig moet beginnen met de aanvraag voor verlenging van uw rijbewijs.
*-*-*-*-*-*-
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Belastingservice.
Velen van ons hebben weer de bekende blauwe enveloppe van de belastingdienst in de brievenbus gevonden en dan is er werk aan de winkel.
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.
Zodra u de gegevens binnen hebt over uw inkomen, dan kunt u al een afspraak maken met één van onze belastinghulpen.
Wacht daarmee niet tot vlak voor 1 april, want dan is het soms 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
Onze belastinginvulhulpen zijn integer, ze worden regelmatig bijgeschoold
en zijn daarom op de hoogte van de laatste fiscale ontwikkelingen, kortom:
uw belastingaangifte is bij hen in goede handen.
Mocht u nog informatie willen over het e.e.a.of hulp bij de invulling van uw
belastingaangifte, dan kunt u contact opnemen met één van bovengenoemde personen.
Ook voor hulp of informatie over aanvragen huur- en zorgtoeslagen kunt u
bij hen terecht.
*-*-*-*-*-*-*

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 06-20272875 .
E-mail: h.sessing-termaat@kpnmail.nl
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Bent u jarig in maartof aprril?
Hartelijk gefeliciteerd en een fijne en gezellige verjaardag
gewenst.

Van de Bestuurstafel
We gaan de hele zomer door.
Om de leden van de SBOIJ en de leden van de PCOB nog meer te bieden
is er een plan bedacht:
 De activiteiten van beide verenigingen gaan ook in de vakantie
door.
U kunt hier denken aan de soos, het fietsen en wandelen.
 In de beide nieuwsbrieven worden de agenda’s meegedeeld. Deze
activiteiten gelden dus nu voor leden en niet-leden.
 Kijk ook naar het Activiteitenaanbod voor senioren in Varsseveld van
AZORA
 Er staan vijf MINI-UITJES gepland.
U kunt zich opgeven voor een gezellige middag. (Museumbezoek, tuinen
bekijken ,winkelen, etc.).
De te maken kosten zijn voor eigen rekening.
Het aantal deelnemers is beperkt.
Vertrek vanaf de sporthal op 18 juni, 16 juli, 30 juli, 13 augustus en
27 augustus. 0m 13.00 uur.
Opgeven bij Anneke Fokkink. Tel.: 0315-243750
We hopen op deze manier meer wensen te kunnen vervullen. Verder staan
we altijd open voor andere suggesties.
Anneke Fokkink
0315-243750
Johanna Rootmensen 0315-298140
Ben Groenewold
0315-298121
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Gratis uw verkeerskennis opfrissen
Veilig Verkeer Nederland organiseert op woensdag 8 april een voorlichtingsbijeenkomst voor senioren in de Bibliotheek Varsseveld. Tijdens deze gezellige en interactieve bijeenkomst delen deelnemers,
onder het genot van een kop koffie, ervaringen met elkaar en geeft
een verkeersexpert praktische tips.
In de afgelopen jaren is het weggebruik flink veranderd. Zo maken
nieuwe typen vervoersmiddelen zoals de e-bike gebruik van de weg,
zijn er nieuwe verkeersregels gekomen en zijn verkeerssituaties ingewikkelder geworden. Denk daarbij aan kruispunten, turborotondes,
spitsstroken, nieuwe belijningen enz. In deze voorlichting van 2 uur
worden senioren onder leiding van een gecertificeerde voorlichter
van VVN bijgepraat over de nieuwste ontwikkelingen. Hierdoor kunnen senioren langer mobiel blijven en ook in de toekomst veilig aan
het verkeer deelnemen. Er is alle ruimte om vragen te stellen en eigen ervaringen in te brengen.
Wilt u uw verkeerskennis opfrissen?

Dat kan op woensdag 8 april
van 10.00 tot 12.00 uur
In de Bibliotheek Varsseveld, Borchgraven 4.
Aanmelden en plaats reserveren: www.achterhoeksepoort.nl
of in de Bibliotheek zelf.
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Uitnodiging Jaarvergadering 2020
Hierbij nodigt het bestuur u uit voor de Algemene Ledenvergadering op
woensdag 18 maart 2020 in de zaal van ”D’ Olde Mölle”, Schoolstraat 26,
7051 DC Varsseveld.
Aanvang 14.30 uur.
Agenda:
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Ingekomen stukken en mededelingen
4. Notulen AV 20 maart 2019 (zie elders in deze Nieuwsbrief)
5. Jaarverslag 2019 secretaris (zie elders in deze Nieuwsbrief)
6. Financieel verslag 2019 penningmeester (wordt op scherm getoond)
7. Verslag Kascontrolecommissie
8. Vaststellen financieel verslag
9. Begroting 2020 en 2021 (worden op scherm getoond)
10. Vaststellen contributie 2021. Voorstel 2021: € 25,- per lid hoofdbewoner en € 20,- per lid medebewoner.
11. Activiteiten 2020 en 2021
12. Benoeming Kascontrolecommissie 2020; het bestuur draagt ter
benoeming voor mevr. Annie Scheuter-Mateman en mevr. W.M.A.
Brundel met als reserve ….
13. Bestuursverkiezing:
Statutair aftredend en herkiesbaar: Hannie Sessing-ter Maat en
Hetty Slangewal-de Jager. Het bestuur draagt Hannie en Hetty voor
herverkiezing voor.
Vacature: ter voorziening in de vacature wordt nog een kandidaat
gezocht.
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. Pauze
17. Bingo
18. Sluiting
Namens het bestuur

Varsseveld, 25 februari 2020

Ben Groenewold, voorzitter
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Notulen van de Algemene Vergadering Senioren Bond Oude IJsselstreek, gehouden op woensdag 20 maart 2019 in de zaal van “D’Olde
Mölle”, Schoolstraat 26, 7051 DC Varsseveld.

Aanwezig: de presentielijst is door 65 personen getekend. Het bestuur is
niet voltallig aanwezig.
1. Opening
Om 14.30 uur opent voorzitter Ben Groenewold de vergadering met allen welkom te heten op deze derde Algemene Vergadering van onze
vereniging SBOIJ. Hij toont zich verheugd dat zo vele leden aanwezig
zijn op deze Algemene Vergadering. Altijd weer een belangrijke dag in
het bestaan van de vereniging.
Helaas zijn er ons ook in het afgelopen jaar enkele leden ontvallen.
Voorzitter verzoekt de aanwezigen, voor zover mogelijk hen staande te
gedenken. Wij gedenken de overleden leden J.W. Buitenhuis uit Terborg,
H.J. Duistermaat uit Ulft, J.B. Semmelink en J.H. van Someren-te Mebel
uit Westendorp. Wij leven mee met de nabestaanden en wensen hen
sterkte toe.
2. Vaststelling agenda
De agenda staat vermeld in Nieuwsbrief 19-2. Deze wordt zonder op- of
aanmerkingen vastgesteld.
3. Ingekomen stukken en mededelingen
- Bericht van verhindering is binnengekomen van bestuurslid Hetty Slangewal en de leden Mien Eggink, Fenny te Lindert, Erna Giessen-de
Boer, Ditie Roenhorst en Diny Romp.
- 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.
- In februari heeft de incasso van de contributie plaatsgevonden. Dit was
voor enkele leden redenen te vragen hoe en wanneer het lidmaatschap
kan worden beëindigd. Het lidmaatschap kan op ieder moment worden
opgezegd met een opzeg termijn van één maand. Een ieder die per 1
januari staat ingeschreven als lid is verplicht tot het betalen van de contributie van dat jaar. Opzegging in de loop van het jaar geeft geen recht
op terugbetaling van (een deel) van de contributie. Dus wilt u het lidmaatschap voor het komende jaar beëindigen, dan moet de opzegging
schriftelijk vóór 1 december plaatsvinden.
4. Notulen AV 21 maart 2018
Deze staan afgedrukt in Nieuwsbrief 19-2. Voorzitter neemt de notulen
pagina voor pagina door en vraagt of er op- of aanmerkingen zijn. Er
worden geen vragen gesteld en geen opmerkingen gemaakt.
De notulen worden onder dank aan samensteller goedgekeurd en vastgesteld; ten bewijze daarvan worden de notulen ondertekend.
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5. Jaarverslag 2018 secretaris
Dit jaarverslag is eveneens in Nieuwsbrief 19-2 gepubliceerd en zo heeft
ieder lid hiervan kennis kunnen nemen. Voorzitter vraagt of er vragen of
opmerkingen zijn. Er worden geen vragen gesteld. Vervolgens wordt het
Jaarverslag 2018 goedgekeurd en vastgesteld, ten bewijze daarvan
wordt het ondertekend. Secretaris wordt dank gebracht voor de opstelling van dit verslag.
6. Financieel verslag 2018
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 € 827,21. Voorgesteld wordt dit
resultaat toe te voegen aan de reserve.
Secretaris deelt aanvullend mede dat SBOIJ ten behoeve van het Seniorenconvent een bankrekening heeft geopend voor het beheer van de
financiën van het Seniorenconvent; deze rekening is niet op de balans
vermeld. Secretaris is penningmeester van het Seniorenconvent en beheert deze rekening. Met het Seniorenconvent is een overeenkomst gesloten inzake deze rekening. Penningmeester kan niet in de rekening
van het Seniorenconvent kijken of werken en secretaris kan niet in de
rekening van SBOIJ kijken of werken.
7. Verslag Kascontrolecommissie
Gerard Wesseling krijgt het woord; samen met Joop Udink 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.
9. Begroting 2018 en 2019
Ook deze worden door penningmeester op het scherm gepresenteerd.
Begrotingen zijn opgesteld op basis van de resultaten 2017 en 2018 en
de voorgenomen plannen van activiteiten.
Na de toelichting worden de begrotingen goedgekeurd en vastgesteld.
10.Vaststellen contributie 2020
Het voorstel van het bestuur is de contributie 2020 op hetzelfde niveau
vast te stellen als de contributie 2019, zijnde € 25,- per lid hoofdbewoner
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en € 20,- per lid medebewoner. De vergadering gaat hiermee akkoord
en stelt overeenkomstig het voorstel de contributie 2019 vast.
11.Activiteiten 2019 en 2020
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. Er zal geen computeronderwijs meer worden aangeboden en de
Rijbewijskeuringen worden ook niet door ons georganiseerd. 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 2019
De heer Gerard Wesseling is aftredend; hem wordt dank gebracht voor
zijn inzet. De heer Joop Udink wordt herbenoemd. In de plaats van Gerard Wesseling wordt het huidige reserve lid mevr. Annie ScheuterMateman benoemd. Als reservelid wordt benoemd mevr. W.M.A. Brundel.
13.Bestuursverkiezing
De heer Jan Meerdink is statutair aftredend. Hij heeft zich herkiesbaar
gesteld. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. Vergadering
gaat over tot herbenoeming. Jan bedankt de vergadering voor het in
hem gestelde vertrouwen en verklaart de herbenoeming te aanvaarden.
Tot benoeming in de vacature heeft het bestuur voorgesteld mevrouw
Stien Grob. De vergadering gaat over tot benoeming. Stien bedankt de
vergadering voor het in haar gestelde vertrouwen en verklaart de benoeming te aanvaarden.
14.Vaststelling plaats en datum volgende Jaarvergadering
De volgende Jaarvergadering wordt vastgesteld op woensdagmiddag 18
maart 2020 in de zaal van “D’ Olde Mölle” te Varsseveld.
15.Rondvraag
Rini Vreman heeft zich gestoord aan het artikel in de laatste Nieuwsbrief
inzake de Rijbewijskeuring. Naar haar oordeel is de tekst te scherp en is
het een natrappen van een vrijwilligster die zich heeft ingezet voor
SBOIJ. Dit is SBOIJ onwaardig.
Voorzitter antwoord dat hij meerdere vragen heeft verwacht over deze
kwestie en daarom een en ander over deze vervelende zaak op papier
gezet. Hij leest dit voor.
De vergadering is geschokt na het horen van dit relaas. Keurt de handelswijze van Riet van der Meulen af en complementeert het bestuur
met een applaus voor de correcte wijze van handelen.
Het door voorzitter voorgelezen document wordt als bijlage aan deze
notulen gehecht.
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12

16.Pauze
Vervolgens kondigt voorzitter de pauze aan en wordt de Bingo voorbereid.
17.Bingo
Na de pauze wordt de door Hannie Sessing-ter Maat en de voorzitter (hij
vervangt Hetty Slangewal) 2x 3 ronden Bingo gespeeld. Toos Geers en
Stien Grob beheren de prijzen en delen deze uit aan de winnaars.
19. Sluiting
Rond vijf uur is de prijzentafel leeg en wordt de Bingo afgesloten.
Voorzitter feliciteert de prijswinnaars en bedankt het Bingo team voor
hun inzet.
Daarna gaat hij over tot het bedanken van de twee coördinatoren Rijbewijskeuring, Willemien Bussink en Mimi Swienink. Voorzitter heeft uitgerekend dat zij een enorme inzet hebben gepleegd. Ruim 150 dagen van
hun leven hebben zij de laatste jaren besteed aan dit werk. Daarvoor
ontzettend veel dank; onderstreept door twee prachtige boeketten bloemen..
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 de volgende
vergadering.
Varsseveld, 23 maart 2019

de secretaris

Jaarverslag 2019
Verslag van het vierde verenigingsjaar dat loopt vanaf 1 januari tot en
met 31 december 2019
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. 2019 was het jaar dat onrustig begon; een
zware noordwester met code rood dreigde de SBOIJ –schuit ten onder
te doen gaan. De ervaren en deskundige bemanning loodste SBOIJ
goed door de hoge golven en bracht SBOIJ weer in rustig water en
deed SBOIJ haar rol spelen die zij wil spelen.

Als je haat zaait
kan je geen liefde oogsten

als je een leugen gelooft
wat doe je met de waarheid dan
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zelfbeklag is een vorm om
jezelf te vernietigen
vriendschap brengen
is als een ruiker bloemen geven
Een ode aan al die leden die SBOIJ een warm hart toedragen, actief
zijn en SBOIJ maken tot de bloeiende vereniging zoals we nu zijn.
Algemeen
De eerste drie jaren van de Senioren Bond Oude IJsselstreek zijn voorspoedige en goed verlopen jaren. In 2019 heeft zich dit voortgezet, ondanks de lichte averij die in het begin van het jaar werd opgelopen. Per 1
januari telden we 219 leden; dit aantal is in 2019 terug gelopen naar 196
per 31 december. In 2019 zijn 12 leden toegetreden. Helaas hebben wij
van 6 leden door overlijden en van 29 leden door beëindiging van het lidmaatschap afscheid moeten nemen. De beëindiging van het lidmaatschap
was veelal een gevolg van aflatende mobiliteit, geen interesse meer, gezondheid en de lichte averij ten gevolge van de storm.
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 was SBOIJ aangesloten bij het NVOG, Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden. De NVOG is eind 2019 gefuseerd met de KNVG, Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden, tot de nieuwe organisatie Koepel Gepensioneerden. De Koepel
Gepensioneerden is de grootste seniorenorganisatie van Nederland en vertegenwoordigt direct 300.000 gepensioneerden. Meer dan 150 organisaties
van senioren/gepensioneerden zijn aangesloten bij de Koepel Gepensioneerden, alsmede KBOBrabant en de Federatie van Algemene Senioren
Verenigingen (FASv). 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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Eind 2019 is door de inspanningen van de Koepelorganisatie en de andere
senioren organisaties na indringende gesprekken met Mister Koolmees de
kortingsdreiging op de pensioenen afgewend.
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.
De leden van de FASv hebben te kennen gegeven behoefte te hebben aan
ondersteuning op diverse terreinen. Besloten is daarvoor o.a een Deskundigenbank in te stellen. Een projectgroep is ingesteld om de bouw van deze
Deskundigenbank te verzorgen. Jan Meerdink is op grond van zijn deskundigheid gevraagd zitting te nemen in deze projectgroep en zijn kennis in te
brengen. Hij heeft dit verzoek ingewilligd en maakt deel uit van deze projectgroep.
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 25 personen bezocht.
De laatste tijd constateren we een groeiende belangstelling voor de Soos.
In de maanden juli en augustus werd 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, werd een Themamiddag georganiseerd.
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Daarmee worden de leden in de gelegenheid gesteld kennis te maken met
of informatie te verkrijgen over actuele onderwerpen.
Het merendeel van de bijeenkomsten zijn gehouden in de zaal van “de Olde Mölle”.
De Themamiddagen worden georganiseerd door de Coördinatoren Themamiddagen Hetty Slangewal en Hannie Sessing.
Dit jaar zijn de volgende themamiddagen georganiseerd:


16 januari; Presentatie Jennie en Marius van der Lienden over hun
reis naar het hoge noorden, de middernachtzon en het noorderlicht. Een indrukwekkende, goed verzorgde presentatie van beelden en filmpjes met geluid
Aanwezig 50 personen.



20 februari; Optreden Doetinchemse Harmonicaclub DHC; er werd
genoten van de zang en de muziek
Aanwezig 49 personen.

 20 maart; Algemene Ledenvergadering; na het huishoudelijk deel, waar-








in 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.
65 leden waren aanwezig.
17 april; 40 dagen op reis door Marokko; Gerrie en Herman Eeldering
deden verslag van hun reis. Met mooie beelden gaven zij een goede indruk van het leven in Marokko en het afwisselende landschap
Aanwezig 28 personen.
15 mei; Busreis naar “Buitencentrum Sallandse Heuvelrug” in Nijverdal,
Museum “De AR” in Westerbork en het “Gevangenismuseum” te Veenhuizen, het dorp van “heropvoeding”. Het bezoek aan het Gevangenismuseum was zeer indrukwekkend en informatief.
Het afsluitende diner werd genuttigd in Restaurant Witkamp te Laren.
56 personen hebben deelgenomen aan deze geslaagde reis.
18 september; Bezoek aan het Achterhoeks planetarium te Toldijk
20 deelnemers.
23 oktober; Caritas en Roemenië; Guus Schepers van Caritas Ach-

terhoek heeft aan de hand van vele foto’s verteld over Roemenië
en het werk van Caritas in dat land.
Aanwezig 28 personen.

 20 november; “Ach lieve Tijd – van verleden naar heden”; conferencier

Hendrik Weenink uit Barchem presenteerde een afwisselend programma
met anekdotes, gedichten en spreuken.

Aanwezig 60 personen.
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 20 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.
 18 december; Kerstbingo met Stamppottenbuffet ter afsluiting van het
jaar.
98 deelnemers aan het buffet.
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
maand augustus, is 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 en Gerrie Loman.
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 10 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 in verschillende richtingenrichting. De laatste tocht als afsluiting van het seizoen ging
iwas een verkorte tocht met extra lange pauze bij fam. Tuenter op de deel.
De weersomstandigheden waren altijd zeer goed, maar toch moest vanwege de te hoge temperaturen de tocht van juni verzet worden naar juli en is
de tocht van augustus afgelast.
De tochten waren gemiddeld 29 kilometer lang en het aantal deelnemers
was gemiddeld 24.
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 verzorgde mede namens KBO en PCOB deze service
in Varsseveld e.o.
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Begin 2019 kwam er zeer plotseling en onverwachts een kink in de kabel.
Riet van der Meulen, die samen met twee andere vrijwilligers van ons namens het bestuur de organisatie van de keuringen verzorgde, claimde dat
de Rijbewijskeuring een activiteit van haar was en altijd was geweest en
niet van de ouderen bonden, dit in tegenstelling tot hetgeen is vastgelegd in
allerlei documenten. Samen met de arts is 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. Op door ons gedane voorstellen en vragen wordt niet
gereageerd of geantwoord
Door deze actie hebben wij helaas de organisatie van de Rijbewijskeuringen moeten beëindigen.
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 2019 hebben zij samen
voor ongeveer 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 2019 is de website door 2430 verschillende bezoekers in totaal 3930
keer bezocht; zij hebben in totaal 7190 keer een pagina bekeken.
Daarnaast worden regelmatig persberichten waarin activiteiten worden
aangekondigd aan de lokale pers aangeboden.
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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 2019 als volgt samengesteld:
Voorzitter
Ben Groenewold
(soos)
Secretaris
Jan Meerdink
Penningmeester
Hannie Sessing-ter Maat
PR-zaken
Jan Meerdink
(belastingservice)
2e voorzitter
Jan Meerdink
2e penningmeester
Toos Geers
(wandelen en fietsen)
Algemeen lid
Hetty Slangewal
(themamiddagen)
Algemeen lid
Stien Grob
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 2019 9 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 2019 heeft Jan Meerdink herbenoemd en Stien
Grob benoemd tot bestuurslid. Er bleef een vacature open.
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 2020
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Terugblik
Bezoek Van Raam
Woensdag 15 januari is een bezoek
gebracht aan het nieuwe bedrijf Van
Raam, de fabrikant van unieke, aangepaste fietsen. Rond kwart over
twee melden zich 75 personen bij de
ingang van het bedrijf, om kennis te
maken met dit prachtige familie bedrijf dat al meer dan 100 jaar Nederlandse kwaliteitsfietsen maakt.

In de presentatieruimte werd in een mooie presentatie de geschiedenis van het bedrijf verteld en werden alle diverse fietsen in beeld gebracht en toegelicht.
In 1910 is het bedrijf in Amsterdam gestart. In 1972 is het bedrijf verhuisd naar Aalten. Daar is het in 1984 overgenomen door Piet Boezel. Hij heeft het bedrijf in 2004 overgeplaatst naar Varsseveld
(Aaltenseweg) omdat het in Aalten uit de voegen was gegroeid. De
groei ging door en daardoor is het in 2019 verhuisd naar de nieuwbouw op de Hofskamp. In de jaren negentig zijn de kinderen bij vader
in het bedrijf gekomen.
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In 2001 is Piet Boezel teruggetreden en staat het bedrijf onder leiding van de driehoofdige directie, gevormd door Marjolein Boezel,
Jan-Willem Boezel en Ronald Ruesink.
In een rondgang door het bedrijf kon kennisgemaakt worden met de
fabriekshal en de fabricage van de diverse fietsen. Een prachtige ruime bedrijfshal, volledig ingericht op duurzaamheid. De zonnepanelen
op het dak voorzien in de energiebehoefte en aardwarmtepompen
zorgen via vloerverwarming( 30 km leiding) voor de juiste temperatuur en een goed klimaat in het gebouw. Het gebouw is te vergelijken
met een koelkast; hou de deur dicht, dan blijft de temperatuur op niveau en wordt er weinig energie verbruikt.
De rondleiding gaf een goed inzicht in de fabricage van de diverse
fietsen, zowel van het geautomatiseerde deel als het nog noodzakelijke handwerk.

De jongste telg uit het assortiment, de Van Raam Go Cab, trok veel belangstelling

Het was een indrukwekkend bezoek aan een prachtig bedrijf. Een
bezoek dat een goed beeld gaf van dit moderne bedrijf, de producten, de werkwijze en de betrokkenheid van de medewerkers. Opvallend was ook de betrokkenheid en het sociale medegevoel voor
de klanten. In een mooie royale gift voor het door Van Raam gesteunde goede doel Kanjers voor Kanjers drukten de bezoekers hun
waardering voor dit bedrijf uit.
Nieuwsbrief maart-april 2020

21

Themamiddag 19 februari
Een vijftig tal mensen waren naar ”D’ Olde Mölle” gekomen om te luisteren naar notaris Bas Schippers van
Keistad Notarissen uit Lichtenvoorde.
Het was precies 6 jaar geleden dat notaris Schippers
hier ook een lezing had gehouden. Sindsdien is er het
een en ander veranderd in het erfrecht en is het zinvol
daar weer eens met elkaar over te praten.
Op een duidelijke, eenvoudige wijze heeft hij het erfrecht doorgenomen en daarbij speciaal aandacht besteedt aan het Tweetraps- en het Levenstestament.
Als er niets is geregeld, dan geldt het wettelijk erfrecht, dat regelt dat bij
overlijden van een van de partners dat alle bezittingen en schulden naar de
langstlevende gaan en de kinderen een (niet opeisbare) vordering krijgen
op de langstlevende.
Wanneer een erflater niet wil dat zijn vermogen volgens het wettelijk erfrecht wordt verdeeld, dan moet hij naar de notaris en een testament laten
opstellen waarin hij zijn uiterste wil laat vastleggen in een notariële akte.
Een tweetrapstestament is dan een goede oplossing. De langstlevende is
dan de enige erfgenaam en alle bezittingen en schulden gaan naar deze
langstlevende. Er behoeft geen erfbelasting te worden betaald mits de nalatenschap kleiner is de vrijstelling erfbelasting. Geen oprenting erfdelen kinderen. Kinderen betalen erfbelasting bij het verkrijgen na overlijden van de
langstlevende ouder. De vrijheid van de langstlevende is bijna onbeperkt te
maken, maar kan desgewenst ook ingeperkt worden. Met dit testament kan
op de erfbelasting worden bespaard.
Wat gebeurt er bij wilsonbekwaam worden door b.v. een beroerte?
Als u niets hebt geregeld treden wettelijke regels in werking en wordt u of
uw partner door de kantonrechter onder bewind of curatele gesteld. Om dit
te voorkomen en zelf te bepalen wie in de ontstane situatie uw zaken en
belangen gaat verzorgen, moet u een levenstestament of notariële volmacht laten opstellen. In zo’n testament kunt u laten vastleggen wie
uw financiële belangen gaat regelen en hoe u de medische en persoonlijke zaken geregeld wilt zien.
Een goede, informatieve lezing
met een duidelijk advies :
vraag advies bij uw notaris en
regel tijdig uw zaken.
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‘Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald’
De kans op een succesvolle uitwerking van het pensioenakkoord neemt
fors toe nu minister Koolmees van Sociale Zaken en de voorzitters van
werknemers en werkgevers inzien, dat het star vasthouden aan een lage
rekenrente een heilloze weg is. Dat het loslaten van die lage rekenrente
leidt tot minder harde toezeggingen over de toekomstige pensioenuitkering
is een logisch gevolg daarvan. De aanpassing van ons pensioenstelsel
vraagt om realiteitszin bij alle betrokkenen.
De Koepel Gepensioneerden is blij, dat er nu eindelijk gehoor wordt gegeven aan ons steeds herhaalde pleidooi bij de Stuurgroep Uitwerking Pensioenakkoord. Het is ook niet interessant te sparen voor een aanvullend
pensioen als de rekenrente, die de uitkeringen bepaalt, vrijwel nul is en er
ondertussen wel goede beleggingsresultaten worden behaald. Ook de
pensioenfondsen zelf konden en wilden dat al niet meer uitleggen.
De Koepel Gepensioneerden wijst erop, dat herijking van de rekenregels
niet alleen voor gepensioneerden belangrijk is, maar ook voor werkenden
en jongeren. De opbouw van hun pensioen stagneert ook bij het achterwege blijven van indexatie en kortingen ten gevolge van de lage
rekenrente. Daarom geldt hier zeker: beter ten halve gekeerd dan ten hele
gedwaald.
Het nut van de seniorenbonden en het lidmaatschap van deze bonden is
hier heel nadrukkelijk tot uiting gekomen. Zonder de niet aflatende inspanning van de bonden was dit resultaat niet bereikt.
Maak uw familie, vrienden en kennissen daarom lid van SBOIJ.
U wordt ervoor beloond.

Nieuwe leden zijn altijd welkom !!

Met meer leden leggen we meer gewicht in de schaal
en
krijgen we meer invloed aan de overlegtafels.
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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: secretaris@sboij.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 50-plussers
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