Verslag van de jaarvergadering van 23 januari 2018.
Allereerst opende de voorzitter de vergadering en herdacht de overleden penningmeester, de
heer Koos Brandenburg. In zijn memoriam vertelde de voorzitter over de grote inzet van de
heer Koos Brandenburg als penningmeester en als activiteiten organisator en als samensteller
van het bondsblad. Daarna werd er een minuut stilte gehouden voor alle leden die de afgelopen jaar de vereniging zijn ontvallen.
Verder heeft mevrouw Riet van den Wollenberg om gezondheidsredenen begin van dit jaar
afscheid moeten nemen en heeft haar beschikbaarheid voor een herverkiezing ingetrokken.
Jammer dat het zo gelopen is want Riet was jarenlang een gewaardeerd lid van de Lief en
Leed commissie en als busbegeleidster.
De voorzitter vroeg toestemming van de vergadering om enkele wijzigingen in de agenda toe
te staan. De volgende punten werden gewijzigd;
- Punt 8 Bestuurszaken te wijzigingen in
1. Aftredend is het bestuurslid mevrouw M. Th v.d. Wollenberg; zij is niet herkiesbaar.
2. Algemeen bestuurslid mevrouw P.M. (Elly) Smits-Kruijs benoemen tot penningmeester
- Punt 9b b. Verslag van de kascommissie over 2017 wordt uitgesteld
De vergadering ging hiermede akkoord.
Vervolgens stelde de voorzitter de overige leden van het bestuur aan de vergadering voor. Hij
deelde mede dat door het wegvallen van de penningmeester er plotseling op de schouders van
de overige bestuursleden extra druk kwam te liggen, maar de afgelopen veertien dagen heeft
het bestuur hard gewerkt om een en ander op de rails te krijgen.
In zijn nieuwjaarstoespraak sprak de voorzitter, de heer Jan van Gulik, over het afgelopen
jaar. Het is een niet erg bewogen jaar geweest. Wel is het ledenbestand, ondanks de nieuwe
aanwas van leden, achteruitgelopen. Er is een extra gift van € 5000, -- uit een erfenis binnengekomen, die bij het tekort van de boottocht van april 2017 is gelegd. Ook de samenwerking
met de OSO-Rdam en de gemeente Rotterdam krijgt steeds meer bekendheid. Zo kun je als
kleine bond door het samenwerken met de grotere bonden zoals NOOM en de FNV-senioren
toch resultaten bereiken. Zo wordt er in februari in de Burgerzaal een discussie gehouden met
de politieke partijen uit de gemeenteraad, kunnen er vragen gesteld worden en zullen diverse
partijen aangesproken worden op hun ouderenbeleid.
Over het uitgebreide jaarverslag van 2017 waren geen opmerkingen en werd door de vergadering goedgekeurd
Bij het punt bestuurszaken benoemde de vergadering unaniem mevrouw Elly Smits-Kruijs als
penningmeester.
De financiën zijn door het wegvallen van de penningmeester helaas nog niet geheel bijgewerkt. Wel is de begroting voor 2018 gemaakt en voor zover nu bekend zijn de resultaten
2017 conform de begroting 2017. Een van grootste kostenposten is ons bondsblad.
Om de mening van de vergadering te peilen vroeg de voorzitter hoe de leden omgaan met het
bondsblad. De antwoorden uit de zaal waren duidelijk. Het blad werd goed gelezen en ook bewaard. Als het te veel geld ging kosten mocht eventueel de frequentie wat omlaag, maar
mocht het blad niet verdwijnen.

De contributie zal dit jaar niet wijzigen. De betaling door middel van de acceptgiro komt te
vervallen. De leden moeten de verschuldigde contributie 2018 zelf overmaken via internetbankieren of een overschrijven via de bank. Het zal in het komende bondsblad duidelijk vermeld worden.
De controle van de kascommissie door de heren Daas en van Berghem zal over enkele maanden geschieden. De vergadering gaat er mee akkoord dat de verantwoording in het bondsblad
zal worden gepubliceerd.
De huidige kaskommissie zal zijn taken in 2018 blijven vervullen.
Voor de activiteiten van de Lief en Leed commissie loopt de belangstelling wel wat terug
maar de commissie blijft wel bestaan. Na het afscheid van Riet vd Wollenberg zit alleen nog
Elly Smits in de commissie. Zij is nu penningmeester geworden en heeft daardoor minder tijd
voor deze commissie. Daarom zoekt het bestuur leden die het leuk vinden om af en toe ouderen, die daarom gevraagd hebben, te bezoeken. Uit de vergadering hebben zich twee leden
hiervoor gemeld.
De secretaris, die de redactie van het bondsblad voorlopig voor zijn rekening neemt, zei dat in
het komende Bondsblad duidelijk aangegeven zal worden hoe het lidmaatschapsgeld 2018
overgemaakt moet worden. Het kan per papieren overschrijving van de bank of per internetbank. U kunt de leden van het bestuur altijd bellen hierover.
Verder vertelde de secretaris over het OSO-Rotterdam, het overleglegorgaan van de ouderenbonden in Rotterdam. Tien jaar geleden opgericht en in 2009 verscheen het beleidsplan de
“Hoofdlijnen Ouderenbeleid” vervolgens het OSO-Rdam manifest 2013, daarna het OSO-Manifest 2016 en nu wordt het OSO-Manifest 2018-2022 uitgebracht. Ze gaan allemaal over wat
de ouderen in Rotterdam willen. Er worden elk jaar bezoeken afgelegd aan alle gemeenteraadsfracties in de fractiekamers in het gemeentehuis.
Ook verschillende projectleiders van de gemeente van de projecten Langer Thuis en Voor
Mekaar over eenzaamheidbestrijding vragen om de mening van de OSO-Rotterdam betreffende ouderen,
Op 8 februari zal er een politiek forum gehouden worden in de Burgerzaal en zal het geopend
worden door de wethouder Sven de Langen. Er zullen ruim 200 ouderen aanwezig zijn.
Mocht u klachten hebben over Ouderenbehandeling in de Wmo, Vervoer op maat Travvel of
andere zaken die ouderen betreffen laat het ons weten.
De voorzitter haalde nog een vraag uit de vorige jaarvergadering aan over het AOW-tegoed.
Na diverse vergaderingen met de betrokken ambtenaren is het winkelaanbod sterk verbeterd,
zo is de thuiszorgwinkel eraan toegevoegd. Verschillende winkelketens doen niet mee omdat
hun computersystemen deze betalingen niet kunnen verwerken.
In het voorjaar zal er weer een boottocht gehouden worden en de route zal de Spido route zijn
“De grote rivieren” De datum is 11 april, inschepen om 09.30 uur en we zijn we terug omstreeks 16.30 uur. Men kan zich nu al inschrijven.
In het komende bondsblad komt de uitgebreide routebeschrijving en het inschrijvingsformulier.
Na dat er geen vragen meer uit de zaal kwamen sloot de voorzitter de vergadering.
Jullie secretaris - Alex Smits

