Burgemeester van Dijk bezoekt Senioren Bond Oude IJsselstreek
Woensdag 15 maart hield de jonge Senioren Bond Oude IJsselstreek SBOIJ haar eerste
Algemene ledenvergadering. Burgemeester Otwin van Dijk kwam op kennismakingsbezoek.

SBOIJ is op 20 januari 2016 opgericht en telde aan het eind van het eerste verenigingsjaar
187 leden. Dit resultaat stemde de vergadering tot tevredenheid. De vergadering, onder
leiding van vice-voorzitter Riet van de Meulen, behandelde in vlot tempo de agenda. Het
Huishoudelijk Reglement, het Jaarverslag van de secretaris en het Financiële verslag van de
penningmeester werden goedgekeurd. De jaarrekening sloot met een positief saldo van
€ 2.131,- en daarmee is een kleine reserve voor de toekomst opgebouwd. Geconcludeerd
werd dat er in het afgelopen jaar veel werk is verzet, de vereniging staat op de kaart, veel
activiteiten zijn georganiseerd en door de leden bezocht of hebben er aan deelgenomen. De
vergadering was tevreden en trots op hetgeen in korte tijd is bereikt.

Van Dijk spreekt de vergadering toe

Na de pauze werd de vergadering vereerd met een bezoek van de burgemeester van de
gemeente Oude IJsselstreek, Otwin van Dijk. Met een leuke powerpoint presentatie werden
vereniging, bestuur en coördinatoren en hun werk aan de burgemeester voorgesteld. Na
deze presentatie was het woord aan de burgemeester. Zijn eerste vraag was wie nog niet
had gestemd. Zij die deze vraag met ja beantwoorden werden opgeroepen als nog te gaan
stemmen en gebruik te maken van het democratisch recht. Vervolgens zei hij blij te zijn hier
aanwezig te mogen zijn om kennis te kunnen maken met deze nog jonge, zeer actieve
vereniging, omdat dit een groep senioren betreft die actief midden in de maatschappij staat.
Verenigingen als de SBOIJ zijn belangrijk omdat deze opkomen voor de belangen van de
senioren en zo ook proberen het beleid van de gemeente in de goede zin te beïnvloeden.
Samen moeten we het doen en daarbij veel aandacht besteden aan de persoonlijke
omstandigheden en de nodige zorg. “Zonder zorg geen welzijn en zonder welzijn geen zorg”
was een van zijn slogans. In grote lijnen schetste hij het ouderen beleid van de gemeente zo
hem dat voor ogen staat. De gemeente Oude IJsselstreek kent geen WMO-raad waarmee
de gemeente overleg kan voeren. Daarom is hij heel blij met het Seniorenconvent Oude
IJsselstreek, waarmee regelmatig overleg is. Het Seniorenconvent is een overleg- en
samenwerkingsorgaan van de in de gemeente actief zijnde ouderen bonden. Ook SBOIJ is
hierin vertegenwoordigd. Gevraagd en ongevraagd geeft dit orgaan advies en commentaar
aan de gemeente aangaande bestaand en te ontwikkelen ouderen- en zorg beleid. Via deze
weg worden de ouderen goed betrokken bij het te voeren gemeentelijk beleid. Dat stemde
van Dijk tevreden. Na dit algemene praatje begaf hij zich onder de aanwezigen voor
persoonlijk contact.

Burgemeester in gemoedelijk gesprek met aanwezige leden.

Als dank voor zijn bezoek ontving de burgemeester een setje Varsseveldse produkten
SBOIJ kan terug zien op een geslaagde, goed bezochte eerste Algemene
Ledenvergadering.

