Jaarverslag

2020

Als rozen konden spreken
En heel zachtjes konden fluisteren
Dan wil ik wel iedere dag een bos
Zodat ik er naar kon luisteren

Jaarverslag 2020

Op de algemene ledenvergadering van woensdag 11 maart 2020 werden de volgende
bestuursleden herkozen:
 Harrie Bakker voorzitter.
 Sjef Daverveld bestuurslid.
Afgetreden zijn de bestuursleden Piet van Altvorst en Toos van Peursem.
Piet is ruim 20 jaar bestuurslid. Hij startte direct als secretaris en ledenadministrateur.
Later heeft hij een van deze taken overgedragen. Hij heeft, naar eigen zeggen, prettig
samengewerkt met het bestuur. Er wordt niet lang stil gestaan bij het aftreden; dit
gebeurt later dit jaar.
Toos is 10 jaar bestuurslid geweest. Volgens de voorzitter was haar komst
revolutionair te noemen. Ze had een eigen visie en inbreng binnen het bestuur. De
studiedag op 17 november 2011, die Toos mee heeft georganiseerd, heeft een
stempel gedrukt op de werkwijze van de SVW. Toos heeft zich met veel plezier en
interesse voor de Senioren Vereniging ingezet. Toos wordt 80 jaar daarom stopt ze als
bestuurslid.
Bestuur verdeling:
 Harrie Bakker: voorzitter.
 Martien van Berkel: secretaris.
 Freek Homan: penningmeester.
 José Stals: ledenadministrateur.
 Thérèse Loos: bestuurslid - activiteitencommissie.
 Sjef Daverveld: bestuurslid - coördinator museumbezoeken.
 Piet Meurs: afgevaardigde Woezik.
 Rikie Peters - Hulsman: afgevaardigde Balgoij.
 Cor van der Wielen: coördinatie bezorging Klimop e.d. (geen bestuurslid).

In 2020 hebben 8 bestuursvergaderingen plaatsgevonden.
Normaal zijn er 10 bestuursvergaderingen maar vanwege
overheidsmaatregelen i.v.m. Corona waren dit er maar 8.

2020 is om allerhande redenen een moeilijk jaar geweest. Voor de ledenadministratie
was het extra lastig dat 2 keer een overstap werd gemaakt naar een ander
computersysteem om de administratie in te verwerken. Bedoeling was per 1 januari
2020 over te gaan naar het PCOB-systeem met de naam Portaal. Deze overstap heeft
veel tijd gekost en vertraging ondervonden tot maart 2020. Vanaf maart tot half
december is hier prettig mee gewerkt. Echter, door bestuurlijke ontwikkelingen zoals
elders in dit jaarverslag vermeld en beëindigen van de relatie met de Unie KBO-PCOB
moest er weer een overstap worden gemaakt naar LeaWeb. Deze overstap is vlotter
verlopen, maar is er wel de oorzaak van dat er geen cijfers per 31 december 2020
beschikbaar zijn.
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Het laatst gemaakte overzicht in 2020 is van 14 december
2020 en toen waren 1.858 mensen lid van onze vereniging,
waarvan 1.800 ouder dan 65 jaar. Ondanks het feit dat wij
dit jaar 62 nieuwe leden hebben mogen inschrijven, betekent
dit een afname van 100 leden ten opzichte van december
2019.
Redenen van opzegging worden niet altijd gegeven maar
hebben in een ruime meerderheid te maken met overlijden of
verhuizing naar een (zorg-)instelling buiten gemeente
Wijchen. Ook wordt soms gemeld lidmaatschap niet (meer)
nodig te vinden omdat geen gebruik wordt gemaakt van het
aanbod.
Al deze mutaties van in- en uitschrijvingen maar ook verhuizingen worden maandelijks
doorgegeven aan Cor van de Wielen. Hij draagt er samen met een grote groep trouwe
vrijwilligers zorg voor dat al onze leden 10x per jaar het landelijke KBO-PCOBmagazine en de plaatselijke Klimop thuisbezorgd krijgen.

Bij het lidmaatschap, dat al vele voordelen biedt, ontvangt ieder lid 10 maal per jaar
ons magazine de Klimop en het magazine van de KBO PCOB en. Het handige
“Bewaarboekje”, met belangrijke informatie, wordt bij de Klimop van januari verspreid.

De redactie van de Klimop bestaat
uit Harrie Bakker, Toos van Peursem
en Ada Bakkers. Iedere keer steken
zij weer veel tijd en moeite in de
totstandkoming van dit magazine. Dit resulteert in een prachtig en eigentijds clubblad.
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De Senioren Vereniging Wijchen is een financieel gezonde
vereniging. Ieder jaar worden de financiële zaken op de
ledenvergadering besproken en wordt er door de
penningmeester verslag gedaan. Het financieel verslag kunt
u op de website vinden en is op de ledenvergadering te
verkrijgen.

Een groep van 10 belasting invulhulpen
verzorgden, aan de hand van een
belastingprogramma, voor leden de
belastingaangifte van het jaar 2019.
De zorg- en huurtoeslag wordt hierbij niet
vergeten. De belasting invulhulpen zijn
vrijwilligers die een onkostenvergoeding
ontvangen.

In de gemeente Wijchen zijn er Vrijwillige Ouderen Adviseurs waarop u een beroep
kunt doen over de meest uiteenlopende zaken. Zij kunnen u helpen op het gebied van
wonen, zorg en welzijn. Wanneer zij u geen oplossing kunnen bieden is er de
mogelijkheid om, samen met u, verder te zoeken naar een andere
instantie die u verder kan helpen.
Denk hierbij aan MeerVoormekaar
en het Sociaal Wijkteam.De hulp
inroepen van een Ouderen
Adviseur is gratis wanneer u lid
bent van de Senioren Vereniging
Wijchen.

In 2020 werd het aanbod tot een bezoek van één van onze bestuursleden, een aantal
weken na het overlijden van een partner, gehandhaafd. Het leven alleen onder ogen
zien, de draad weer oppakken, kan heel moeilijk zijn. Het verhaal nog een keer
vertellen aan een lotgenoot die hetzelfde heeft meegemaakt, kan troostend werken. In
2020 werd door corona-maatregelen en bezoekbeperking geen gebruik gemaakt van
dit aanbod. Wel hebben een aantal keren lange telefoongesprekken plaatsgevonden
naar aanleiding van een melding tot beëindiging lidmaatschap in verband met
overlijden. De tijd en aandacht die tijdens deze gesprekken kan worden geboden,
werd als erg waardevol ervaren.

Vanwege de Corona maatregelen opgelegd door de overheid was er geen paasviering
in 2020.
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Vanwege de Corona maatregelen opgelegd door de overheid waren er geen
zomeractiviteiten in 2020.

Vanwege de Corona maatregelen opgelegd door de overheid was er geen kerstviering
in 2020.
Iedere derde dinsdag van de maand werd er in Cinema
Roma een film aangeboden voor de leden van
Senioren Verenigingen Wijchen. Via de website
www.cinemaroma.nl of tel. 024 – 6421070 te
reserveren. De films werden ruim van te voren
aangekondigd in de Wegwijs en zo mogelijk in de
Klimop of op de website.

Elke eerste donderdag van de maand gaan we naar een tentoonstelling. Het
programma door Sjef Daverveld samengesteld wordt aan de geïnteresseerden per email, in De Klimop en op onze website aangeboden.
Het verslagjaar 2020 verliep anders dan gewoonlijk. Het corona-virus bepaalde ons
leven in hoge mate. Na de eerste maartregelen van overheidswege zijn we niet meer
op pad gegaan. Enerzijds vanwege de sluiting van musea, anderzijds vanwege de
kwetsbaarheid van onze doelgroep.
In de loop van jaar zijn er onderling mailcontacten geweest om elkaar niet uit het oog
te verliezen. De algehele stemming is en was: erg jammer dat we niet meer kunnen
gaan, anderzijds meer dan begrijpelijk dat het niet kan in de huidige situatie.
De eerste drie maanden hebben we de volgende activiteiten ondernomen met een
gemiddelde van 16 personen die deelnamen.

Bezoekdatum Bezocht museum
9-1-2020
Catharijne Convent Utrecht: North & South!
6-2-2020
Nieuwe Kerk Amsterdam: De Grote Suriname
tentoonstelling
5-3-2020
Kijkzolder parochiecentrum Wijchen: Iconen. Met
vooraf een lezing van Jeanne Jeurissen.

Aantal
deelnemers
17
15
16
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De Senioren Vereniging Wijchen
had iets te vieren: de 70ste
verjaardag. Maar zoals bij iedereen
die wat te vieren had, ging het
feestje niet door. Het bestuur wou
toch iets doen. Op dinsdag 9 juni en
donderdag 20 juni 2020 mochten
we de leden verrassen met een
prachtige bos rozen. Uit alle
reacties mogen we de conclusie
trekken dat de rozen actie geslaagd
is. We hebben veel dankbare
reacties ontvangen. Het doet het
bestuur goed dat we zoveel leden
hebben kunnen bereiken, maar ook
voor alle bezorgers was het een
plezier om u te verrassen. Dit was
erg dankbaar werk.

Als afsluiting voor het jubileumjaar wilde de jarige nogmaals trakteren. Het bestuur van
de Senioren Vereniging Wijchen gaf bakker Jos Veltmaat de opdracht om 1500
smakelijke banketstaven te bakken. En de behorende kerstkaarten, ontwerp Josée
Bijmans, werden gedrukt.
Op donderdag 17 december 2020 was
het dan zover; de 1500 banketstaven
lagen in de Lepelaarstraat klaar om
verspreid te worden over 1500
adressen waar de leden van de
Senioren Vereniging Wijchen wonen.
Een veertigtal vrijwilligers bezorgden
de smakelijke kerstverrassing bij de
leden van de Senioren Vereniging
Wijchen. Met deze kerstverrassing
wilde het bestuur van de Senioren
Vereniging Wijchen zijn leden een hart
onder de riem steken.
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Het is al weer enige jaren geleden dat de website www.seniorenwijchen.nl in gebruik
is genomen. Op de website is veel informatie te vinden. Denk o.a. aan informatie
rondom Ledenservice, Lidmaatschap, Belastingservice en Ouderenadviseurs. Maar
ook de foto’s van de zomeractiviteiten, de paas- en de kerstviering.
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