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Beste leden,
Normaliter is er in maart een jaarvergadering van onze SBOIJ.
Zoals het er nu uit ziet kan die vergadering i.v.m. de coronaperikelen niet doorgaan.
Toch willen we u allemaal goed op de hoogte houden en sturen we in
deze nieuwsbrief een jaarverslag en een financieel verslag toe.
Naar aanleiding van deze mededelingen hebt u misschien vragen of
opmerkingen.
Ook dingen die u storen of waar u uitleg op wilt hebben, wilt u graag
kwijt. Daarom is besloten om geen lijfelijke jaarvergadering te houden, maar u de gelegenheid te geven om vragen en/of opmerkingen
te maken die wij als bestuur persoonlijk zullen beantwoorden.
Tot 15 maart kunt u vragen stellen:
Doe dit a.u.b. als volgt:
Stuur uw vraag naar:
Spoorstraat 25 c 7051CG VARSSEVELD
of
b.groenewold8@upcmail.nl
Vermeldt duidelijk uw naam, adres en telefoonnummer.
Anonieme berichten kunnen we niet beantwoorden en worden dus
ook niet in behandeling genomen.
We kunnen op deze manier de “rondvraag” houden en u informeren.
Liever hadden we u persoonlijk gezien bij de Olde Mölle, maar het
kan even niet anders.
De contributie is inmiddels geïnd en ik wil u hartelijk danken voor uw
steun in deze al wel of nog niet ingeënte periode.
Tot ziens en een vriendelijke groet namens het bestuur,
Ben Groenewold
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Agenda
Is en blijft helaas nog helemaal leeg.

Informatie bij de agenda
We hadden hier o zo graag weer een volledige agenda vermeld,
maar we weten het allemaal, de Lock-down en de avondklok houden
ons nog steeds in de ban. Premier Rutte is nog steeds somber en
waarschuwt voor nog langer durende beperkende maatregelen. Komen er versoepelingen, dan zullen die zeer voorzichtig zijn. Alle
hoop is gevestigd op de vaccinatie. De campagne begint op gang te
komen. Vele 80+ ers zijn of worden momenteel gevaccineerd. Uw
secretaris is op Valentijnsdag gevaccineerd; een mooi Valentijns cadeau. De afspraak en de vaccinatie is vlot en goed verlopen. Zijn
tweede prik staat ook al gepland. Hij meldt geen bijwerkingen te
hebben ondervonden en hoopt dat u allen ook zeer spoedig bent/
wordt geënt en ook geen bijwerking zult ondervinden. Hopelijk zijn er
tegen het begin van de zomer voldoende vaccinaties geplaatst en is
de groepsimmuniteit zodanig dat de zware maatregelen snel kunnen
worden afgebouwd en wij weer aan de slag kunnen. Zolang moeten
we moed en hoop houden.
Voor ons als bestuur is het daardoor nog steeds onmogelijk om iets
te organiseren om onze activiteiten weer op te starten. Wij houden
de ontwikkelingen in de gaten
We zullen blij zijn als we dit voorjaar weer kunnen gaan wandelen
en eind april weer onze eerste fietstocht 2021 zouden kunnen verrijden. Als we iets kunnen organiseren zullen we dat per e-mail, website en pers melden. We blijven hopen en vertrouwen er op dat de
omstandigheden zich gunstig gaan ontwikkelen.
Heel stilletjes hopen we dat we in september of oktober nog een reis
kunnen organiseren. Geheel vrijblijvend hebben we hier met de busonderneming over gesproken.

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.
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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 0620272875.
E-mail: h.sessing-termaat@kpnmail.nl

Wandelen of fietsen in je eentje.
We weten het allemaal, bewegen is gezond. Voldoende bewegen
bevordert uw conditie. Een goede gezondheid en een goede conditie, naast het naleven van de voorgeschreven maatregelen, is een
goede bescherming tegen corona. En daarom blijven we adviseren
te gaan wandelen of fietsen voor zover dat mogelijk is en de weersomstandigheden het toelaten. Onze mooie Achterhoek biedt vele
mogelijkheden en de lente staat voor de deur.

Bent u jarig in maart of april?
Hartelijk gefeliciteerd en een fijne en gezellige verjaardag
gewenst.
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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 0882323 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.
De keuringsartsen nemen de nodige maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.
Op onze website vindt u de door het CBR vastgestelde procedure rond het aanvragen van verlenging van uw rijbewijs.

Goed ingepakt en geen last van koude voeten.

Of wel:
“de kop kolt en de veute warm”

(7 februari 2021)
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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 weer 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.

“Corona-proof aangifte doen”

Door de huidige Corona-maatregelen zal de belastingservice minder gemakkelijk verlopen dan we gewend zijn. Bezoek beperkingen en afstand houden
zijn twee belangrijke punten die hun aandacht in deze vragen. Zo mag u per
dag maar één bezoeker ontvangen.
Daarom adviseren wij u, indien u gebruik wilt maken van onze belastingservice, zo spoedig mogelijk contact op te nemen met een van onze belastinginvulhulpen en met hem afspraken te maken hoe u samen het invullen gaat
verzorgen. Wilt u onder huidige omstandigheden nog geen bezoek van of
contact met de belastinginvulhulp, dan kunt samen besluiten uitstel van aangifte te vragen. De invulhulp zal dit voor u verzorgen. Dit uitstel wordt altijd
verleend. Uw aangifte hoeft dan niet vóór 1 mei 2021 gedaan te zijn, maar
vóór 1 september 2021. Hopelijk zijn in de loop van zomer de maatregelen
versoepeld en kan en mag de invulhulp u weer bezoeken.
Daarom, neem zodra u de gegevens over uw inkomen binnen hebt contact
op en maak een afspraak met één van onze belastinginvulhulpen. Maak samen een planning waarbij de regels goed in acht genomen kunnen worden
en de aangifte “Corona-proof” verzorgd gaat worden.

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. 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.
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Van de Bestuurstafel
Gezocht: Coördinatoren Fietsen.

Onze activiteiten worden verzorgd door een aantal Coördinatoren.
Voor de activiteit fietsen zoeken wij momenteel een of twee nieuwe coördinatoren, omdat Annie en Henny Tuenter hebben aangegeven dit werk niet
langer te kunnen doen i.v.m. gezondheidsklachten. Heel jammer, maar wij
respecteren hun besluit. Annie en Henny hartelijk bedankt voor jullie inzet
en goede verzorging van de fietstochten.
Samen met Henny ten Barge gaan de nieuwe coördinatoren de fietstochten
voorbereiden (uitzetten) en begeleiden. Een leuke activiteit die twee à drie
middagen per tocht vraagt.
Wilt u dit gaan doen, meldt u dan aan bij Toos Geers (0315-346526) of het
secretariaat.

Van de penningmeester

25 februari heeft de incasso van de contributie 2021 succesvol plaatsgevonden. Bij ons is het bijgeschreven en bij u is het afgeschreven. We hebben helaas gemerkt dat er door onbekende redenen in de omschrijving een
klein foutje is geslopen. De omschrijving op uw afschrift luidt: “contributie
2019“”. Dit moet natuurlijk zijn: “contributie 2021”. Excuses voor het foutje.

Algemene ledenvergadering
Op deze plaats had de uitnodiging met de agenda voor de Algemene Ledenvergadering 2021 geplaatst moeten zijn.
Helaas om de u wel bekende redenen heeft het geen zin deze hier nu te
plaatsen want wij mogen geen ledenvergadering houden en kunnen we als
bestuur niet voldoen aan onze statutaire verplichting, rekening en verantwoording afleggen. Hopelijk kunnen we in de loop van dit jaar alsnog de
Algemene Ledenvergadering uitschrijven.
Secretaris en penningmeester hebben hun Jaarverslag opgesteld en aan
het bestuur aangeboden. De Kascontrolecommissie heeft haar werkzaamheden verricht en geadviseerd het Financiële verslag 2020 goed te keuren.
In de laatste bestuursvergadering van dinsdag 23 februari zijn de verslagen
behandeld en door het bestuur goedgekeurd.
Het Jaarverslag 2020 van de secretaris wordt u in deze nieuwsbrief aangeboden; zo ook de verklaring van de Kascontrolecommissie. U kunt dit in
alle rust lezen en beoordelen. Het Financiële verslag 2020 ligt bij de penningmeester ter inzage. Wilt u dit inzien, dan moet u even een afspraak
maken met de penningmeester. Hebt u vragen over de verslagen, dan kunt
u die en andere vragen, opmerkingen of ideeën bij het bestuur indienen,
zoals de voorzitter in zijn voorwoord heeft aangekondigd.
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Wij zullen in de volgende bestuursvergadering alle reacties behandelen en
daarna in de volgende Nieuwsbrief of schriftelijk persoonlijk beantwoorden
Zo houden we dan een soort schriftelijke vergadering en houden we
contact met elkaar.

Jaarverslag 2020
Verslag van het vijfde verenigingsjaar dat loopt vanaf 1 januari tot en
met 31 december 2020
2016 was voor de Senioren Bond Oude IJsselstreek het jaar van de
oprichting; 2017, 2018 en 2019 waren de jaren van de verdere groei,
versteviging en stabilisering van de verworven plaats. Deze jaren
hebben getoond dat we stevig in onze schoenen staan, onze rol goed
spelen en dat wij worden gehoord en gerespecteerd.
2020 ging vlot van start, een mooi jaarprogramma stond klaar, maar
in februari stak Covid-19 de kop op en gooide roet in het eten. Er
werden strenge maatregelen uitgevaardigd om de corona pandemie
te bestrijden. Vanaf half maart konden wij geen activiteiten meer organiseren en kwam ons verenigingsleven stil te liggen. Door deze
maatregelen werden wij in feite mede veroorzaker van eenzaamheid,
terwijl onze doelstelling juist is het bestrijden van de eenzaamheid.
Als bestuur blijven we optimistisch en zijn er van overtuigd dat aan
deze barre tijd ook weer een einde komt en wij onze activiteiten weer
kunnen aanbieden en dat wij samen hier weer van kunnen genieten.
We moeten de moed niet verliezen.

Moed kan niemand je aanpraten,
Dat moet je zelf doen.
”Spreek je zelf moed in.”
Het lukt als je het goed doet,
En zodra je merkt dat moedig zijn
loont, doe je het hoe langer hoe meer.
Probeer het eens.
Het is een van de mooiste ontdekkingen die je kunt doen.
Toon Hermans

Algemeen
De eerste jaren van de Senioren Bond Oude IJsselstreek zijn voorspoedige en goed verlopen jaren. Begin 2020 leek zich dit voort te zetten, echter
de Coronacrisis haalde hier een streep door en zette alles stil.
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Per 1 januari telden we 196 leden; dit aantal is in 2020 terug gelopen naar
183 per 31 december. In 2020 zijn 6 leden toegetreden. Helaas hebben wij
van 4 leden door overlijden en van 15 leden door beëindiging van het lidmaatschap afscheid moeten nemen. De beëindiging van het lidmaatschap
was veelal een gevolg van aflatende mobiliteit, geen interesse meer 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. Ook hier heeft Corona de activiteiten tot een minimum beperkt.
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 Koepel Gepensioneerden. De Koepel Gepensioneerden is de grootste seniorenorganisatie van Nederland
met voor de belangenbehartiging inzetbare deskundigheid op de terreinen
pensioenen en inkomen, zorg, welzijn en wonen.
Meer dan 150 organisaties van senioren/gepensioneerden zijn aangesloten bij de Koepel Gepensioneerden, alsmede KBOBrabant en de Federatie
van Algemene Senioren Verenigingen (FASv) en vertegenwoordigt direct
ruim 300.000 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.
De Koepelorganisatie is betrokken bij de nadere inrichting van het nieuwe
pensioenstelsel.
In de Achterhoek zijn meerdere nieuwe algemene senioren verenigingen
opgericht. Met deze verenigingen onderhouden we goede contacten en
zijn we dit jaar een 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.
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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.
De organisatie van de Soos is in handen van de Coördinatoren SOOS Wim
en Lies Grond.
Helaas is er na maart geen SOOS bijeenkomst meer georganiseerd.
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 worden 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:

15 januari; Bezoek aan Van Raam, de fabrikant van unieke aangepaste fietsen. De specialisaties van Van Raam zijn driewielfietsen,
scootmobielfietsen, rolstoelfietsen, tandems, duofietsen, rolstoeltransportfietsen en lage instapfietsen ofwel comfortfietsen. Van
Raam fietsen zijn ook als elektrische fiets leverbaar.
De nieuw fabriek is bezichtigd en er werd uitleg gegeven over de
fabricage van de diverse modellen fietsen.
Aanwezig 75 personen.



19 februari; Lezing door notaris Schippers van Keistad Notarissen
uit Lichtenvoorde. De lezing ging over testamenten, volmacht
(levenstestament), erfrecht en wat daarbij komt kijken. Vele vragen werden gesteld en beantwoord.
Aanwezig 50 personen.

 18 maart stond de Algemene Ledenvergadering gepland, maar op 12

maart hebben we moeten besluiten deze vergadering af te gelasten.
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 nadien konden (mochten) er geen themamiddagen meer worden geor-

ganiseerd.
 december; ”Kerstgedachte” vastgehouden met ”drive-out”, het
stamppottenbuffet kon niet worden georganiseerd, daarom is het bestuur
naar leden gegaan en middels een “drive-out” in plaats van het buffet
een lekkere Kerststol aangeboden. En zo hebben we de Kerstgedachte
vastgehouden, elkaar laten weten dat we er voor elkaar zijn, naar elkaar
omzien en elkander steunen.
Een zeer geslaagde en gewaardeerde activiteit.
De twee gehouden bijeenkomsten waren 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, 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 Coördinator Wandelen,
Toos Geers. In januari is gestart met de “traditionele Nieuwjaarwandeling”;
daarna hebben nog twee wandelingen plaatsgevonden.
Fietsen
De planning was in de periode van april t/m oktober op de laatste woensdagmiddag van de maand een fietstocht in de omgeving van Varsseveld te
organiseren onder het motto “Gezellig en ontspannen met elkaar in de vrije
natuur bewegen”.
De fietstochten zouden worden georganiseerd door de Coördinatoren Fietsen Henny ten Barge, Henny Tuenter en Annie Teunter.
Helaas kon er geen fietstocht worden verreden.
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 2020 hebben zij samen
aan 33 leden en daarnaast nog aan een aantal niet leden 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 2020 is de website door 2521 verschillende bezoekers in totaal 3232
keer bezocht; zij hebben in totaal 8550 keer een pagina bekeken.
Daarnaast werden persberichten waarin activiteiten worden aangekondigd
aan de lokale pers aangeboden.
De Dag van de Ouderen, waar wij altijd aanwezig zijn met een informatie
stand, is dit jaar niet door gegaan.
De PR aangelegenheden worden verzorgd door het bestuurslid die hiermede is belast.
Bestuur
Het bestuur was per ultimo 2020 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 2020 7 x in vergadering bijeen geweest; daarnaast heeft
het DB enkele keren vergaderd.
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Er heeft geen Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden en derhalve
heeft er ook geen bestuursverkiezing plaatsgevonden. De statutair aftredende bestuursleden zijn niet afgetreden.
Voorzitter en secretaris vertegenwoordigen SBOIJ in het Seniorenconvent.
Het overleg met de zusterorganisaties in de regio en het overleg met Overleg Steunpunt Externe Partners Azora (Bettekamp) is bijgewoond. Beide
overleggen hebben slechts één keer plaatsgevonden in de eerste twee
maanden van 2020.
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 2021

de secretaris.

Verklaring Kascontrolecommissie
De ondergetekenden, de heer J.A.H. Udink en mevr. J.B.H. ScheuterMateman, samen de kascontrolecommissie 2020 vormende, verklaren hierbij heden, 22 februari 2021, de financiële bescheiden van de Senioren Bond
Oude IJsselstreek SBOIJ, beheerd door de penningmeester mevr. J.H.M.
Sessing-ter Maat, te hebben beoordeeld en gecontroleerd.
Zij hebben de bescheiden in orde bevonden en verklaren dat het opgestelde
financiële verslag 2020 een juist beeld van de financiële positie van de vereniging weergeeft.
Zij adviseren de Algemene Vergadering het financiële verslag 2020 goed te
keuren en het bestuur te dechargeren voor het gevoerde financiële beleid.
Varsseveld, 22 februari 2021
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Koepel Gepensioneerden behartigt samen met haar
zusterorganisaties en andere ouderenbelangenverenigingen de belangen van de ruim 3 miljoen pensioengerechtigden bij de overheid, politieke partijen
en andere relevante instanties.

Op de website van de Koepel ( www.koepelgepensioneerden.nl) lazen wij een aantal tips en wetenwaardigheden omtrent de oude dag. Wij nemen ze hier over:

Het leven heeft veel te bieden na de pensioendatum
Deze tijd tijdens de pandemie geeft veel beperkingen. Maar is het glas half
vol of half leeg? We worden steeds ouder. Dat is goed nieuws, gezondheid
is belangrijk, maar velen van ons moeten leven met steeds een kwaaltje
erbij. Dat blijkt geen beperkingen te geven in het geluksgevoel, geven onderzoeken aan. De gezondheidszorg is in Nederland toegankelijk en van
goede kwaliteit. Zelf kunnen we veel doen om het lichaam mobiel te houden en de geest scherp.
Blijf bewegen
Erik Scherder promoot het zoveel hij kan: blijf bewegen. Goed voor het lijf
en goed voor de geest. Als je weinig beweegt worden de spieren stijver en
minder sterk. Bewegen is goed voor de bloedcirculatie, het uithoudingsvermogen en het slaapritme. Dus blijven lopen en fietsen, de trap nemen i.p.v.
de lift. Sporten op een lager tempo is ook belangrijk.
Blijf doelen stellen
Voor senioren die geen deel meer nemen aan het arbeidsproces, zijn er
andere doelen te stellen. Een hobby waar vroeger minder tijd voor was, kan
nu een belangrijke bezigheid worden. Misschien toch nog een studie? Of lid
worden van een natuurvereniging of wandelclubs begeleiden met informatie
over de natuur. Vrijwilligerswerk is heel dankbaar werk, taaltrainingen geven aan migranten of senioren helpen met ingewikkelde brieven of belastingen. Eindelijk veel meer kunnen lezen dan vroeger, meer tijd voor de kleinkinderen en straks misschien weer op reis?
Geef vrienden en kennissen aandacht
Sociale contacten zijn heel belangrijk. Het is goed om plezierige en minder
plezierige ervaringen met anderen te delen. Alleen zijn hoeft niet te betekenen dat je eenzaam bent. Eenzaam ben je als je je gevoelens niet kunt delen. Straks weer samen naar het museum, bioscoop of stedentrip. Of lid
worden van een vereniging waar je nieuwe mensen ontmoet.
Zorg voor iemand of een huisdier
Zorgen voor een ander of voor een huisdier is gezond. Het afweersysteem
wordt er beter van. Bovendien geeft het structuur aan het leven. Denk aan
vrijwilligerswerk, extra oppassen op de kleinkinderen of iets leuks gaan
doen met iemand die daar hulp bij nodig heeft. Een huisdier kan daartoe
bijdragen. Het voordeel van een hond is, dat je een paar keer per dag naar
buiten moet.
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Eet gezond en drink matig
We weten het, eten zonder te veel vetten en suikers zijn gezond. Een gebakje of een glas wijn op zijn tijd kan best, maar overmaat schaadt. Bewerkt
voedsel is minder gezond, het is vaak te zout, dat geldt voor kant-en-klare
sauzen en maaltijden die je even snel in de magnetron verwarmt. Verse
groente, vette vis, peulvruchten, zaden en noten hebben de voorkeur.
Blijf eigenwijs
Weet wat je wilt. Laat mensen niet over je grenzen gaan. Heb vertrouwen in
jezelf. Je mening uiten is belangrijk. Je kunt het onmogelijk met iedereen
eens zijn.
Lach en maak plezier
Lachen is gezond. Het beperkt de aanmaak van stresshormonen, kan de
bloeddruk verlagen en is goed voor het hart. Probeer dus veel te lachen en
plezier in het leven te hebben. Helaas gaat carnaval niet door, maar de on
-line carnaval wel. Dus lachen hoeft zeker niet op een laag pitje gezet te
worden.
Slaap genoeg
Zijn er slaapproblemen? Slaapt je bijvoorbeeld lichter en korter? Je bent niet
de enige. Het is normaal dat het slaappatroon verandert als je ouder wordt.
Soms kan het lijken alsof je de hele nacht niet slaapt. Het gevolg is dat je
overdag erg moe bent en nergens toe komt. Dat kan gezondheidsklachten
tot gevolg hebben. Er zijn tips om beter te slapen. Nu is een avondwandeling even niet aan de orde, maar het beeldscherm op tijd uit werkt ook goed.
Geniet van de kleine dingen
Een spreuk zegt: streef ernaar om dingen te waarderen die je hebt, voordat
de tijd dwingt de dingen te waarderen die je ooit had. Er is zoveel om van te
genieten. De natuur, een gezonde maaltijd, verse bloemen in huis, muziek
waar je graag naar luistert, een favoriet TV programma. Genieten helpt ook
tegen teveel stresshormonen. Dus geniet met volle teugen.
Blijf nieuwsgierig
Kleine kinderen leren dankzij hun nieuwsgierigheid. De kleinkinderen kunnen daar een rol in spelen. Luister naar hun verhalen en vraag door. Laat
zien dat je begrijpt waar ze het over hebben Vertel over je eigen ervaringen
toen je dezelfde leeftijd had en vertel hoe je geleerd hebt zaken aan te pakken en op te lossen. Wijsheid komt met de jaren en dat mogen ze weten.
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