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Vereniging van Senioren Beuningen 
 
 

Jaarverslag  2019 
 

 

Het bestuur 
Het bestuur bestaat op 1 januari 2019 uit de volgende personen : 
Wil Penninx, voorzitter; Ine Kemna, secretaris; Jan van Swam, Zorg en Welzijn 
Martin Fleuren, cursussen, zomeractiviteiten; Ineke van Reijswoud, Zorg en Welzijn 
Janny van Kortenhof, bestuurslid; Tineke van Iersel, bestuurslid a.i., Martien Mahler, bestuurslid a.i., 
José Beijnes, penningmeester a.i. 

 
Jaarvergadering 
Op 2 april 2019 werd in de Lèghe Polder de Algemene Vergadering gehouden. Er waren 61 leden aanwezig. Vanuit 
het bestuur was Jan van Swam afwezig. Kort daarna op 24 mei moesten wij door zijn overlijden afscheid van Jan 
nemen. 
 
Organisatie 
Het  bestuur is in 2019 dertien keer in vergadering bijeen geweest. Daarnaast werd twee dagen een zogenaamde 
“heidag”-training gevolgd. Samen met de clustercoördinatoren werd drie keer vergaderd. De voorzitter had 
daarnaast de nodige vergaderingen met de KBO en KBO-G. 
 
Ook dit jaar was er weer veel hectiek binnen het bestuur. Van een aantal bestuursleden moesten we afscheid 
nemen, nieuwe kandidaten meldden zich aan. Wil Penninx had bijna een dagtaak erbij met de overleggen met de 
KBO en alles wat hier uit voortvloeide. Ook overleggen met andere regio’s vergden veel tijd. 
De heidagen werden geleid door een extern bureau. De opzet was om van ons ‘nieuwe’ bestuur een goed 
samenwerkend geheel te maken. Zeker ook met het oog op de toekomst waarin twee belangrijke, actieve, energieke 
bestuursleden het bestuur gaan verlaten. Daarnaast gaf in december de huidige penningmeester aan, door huiselijke 
omstandigheden, haar taak met ingang van 2020 niet meer voort te zetten.  
 
Verloop onderhandelingen KBO-G/KBO-PCOB 
Extra ledenvergadering op 24-06. 
Deze extra ledenvergadering werd gehouden om de leden te informeren over het verloop van de KBO 
onderhandelingen en de overgang naar de nieuwe organisatie. De vergadering gaf het bestuur akkoord om door te 
gaan op de ingeslagen weg.  
 
Rapport Monique Peperkamp 
In 2019 verscheen ook het rapport over de samenwerking met de overige dorpen, Weurt, Ewijk en Winssen. In 2020 
zal binnen de Stichting Senioren gemeente Beuningen verder onderzoek gedaan worden naar de mogelijkheden.  
 
Financiën 
In januari 2019 werd de functie van penningmeester overgenomen door José Beijnes als opvolger van Wim Hanen. 
Ook hier heeft Wil Penninx weer de nodige tijd aan besteed om de overdracht goed te laten verlopen. Omdat José 
stopt per 1-1-2020 wordt nu gekeken naar mogelijkheden om de werkzaamheden op een andere manier te 
organiseren. In januari 2020 zijn twee van onze leden, mw. Mary van Oort en dhr. Frans Peperzak tijdelijk de 
financiële administratie gaan beheren. Doel is om te komen tot een eenvoudig, duidelijk systeem. Eventueel met 
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(gedeeltelijke) overdracht naar een extern bureau. Voor het financiële overzicht raadpleeg het overzicht van de 
penningmeester  
 
Ledenbestand  
Het aantal leden op 1 januari 2019  was 1695 op 31 december 2019 was dit 1710.  Het op peil blijven van het 
ledenaantal is te danken aan een ledenwerfactie en ook zeker aan de Zomeractiviteiten. 
 
Ledenadministratie 
De ledenadministratie werd in 2019 weer naar volle tevredenheid door Joke van Lith gevoerd. In 2020 wordt 
overgeschakeld naar een nieuw systeem met meerdere (selectie)mogelijkheden.  
 
De Cirkel 
Redactie: Hans Crezee voerde geheel 2019, samen met de opmakers Hans van Beek en Theo Engels, de redactie over 
De Cirkel. Een pittige klus. 
Advertenties: Het wordt steeds moeilijker ondernemers over te halen om te adverteren. Door extra inzet van de vijf 
acquisiteurs in de gemeente Beuningen zijn toch nagenoeg alle beoogde advertentiepagina’s verkocht. Zo kan het 
goed gelezen verenigingsmaandblad blijven bestaan! 
 
De Nieuwsflits en facebook 
Deze sociale media hebben hun bestaan dit jaar bewezen. Informatie, ad hoc problemen en oproepen werden op 
deze manier snel leesbaar gemaakt. 
 
Bijeenkomst nieuwe leden 
Op 24 mei werden de nieuwe leden uitgenodigd voor een eerste kennismaking met de vereniging. Van de 63 
genodigden waren er 30 aanwezig. Clustercoördinatoren Joep Mes en Geert Benders informeerden de aanwezigen 
over de activiteiten in hun cluster.  
 
Vrijwilligersmiddag 2-11 
Een drukbezette vrijwilligersmiddag in de Lèghe Polder. Dit maal georganiseerd door twee bestuursleden. 

Voorafgaand aan het buffet was een interessante presentatie over zonnepanelen door Joop Pors van Energiek 
Beuningen. Deze middag wordt elk jaar aan onze vrijwilligers aangeboden als dank voor hun inzet in het afgelopen 
jaar. 

Contacten met Stichting Perspectief, gemeente en bibliotheek Beuningen 
De contacten met stichting Perspectief, gemeente en bieb zijn in 2019 voortgezet. Door onderbezetting van het 
bestuur en daardoor in de Zorg en Welzijnshoek  werden weinig nieuwe activiteiten gepland. Wel werd meegewerkt 
aan de voorleeslunch in de bieb en vertegenwoordigde Martin Fleuren regelmatig diverse bijeenkomsten vanuit het 
bestuur. 
 
Bezoeken van 80 en 90- jarigen en ziekenbezoek  
Jubileum 80 jarigen        60      
jubileum 90 jarigen        13          
Ziekenbezoek                  17                    
Totaal bezocht                 90   personen 
 

Kerstattenties 
Op 20 december werd bij de leden van 79 jaar en ouder een kerstpakket bezorgd. Dat dit pakket bijzonder 
gewaardeerd wordt blijkt uit de vele telefoontjes die het secretariaat mocht ontvangen over ‘vermeend’ vergeten 
zijn.  
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Vrijwillige ouderenadviseurs (VOA) 
In 2019 waren 11 VOA’s actief. Een 6-tal VOA’s gaf aan niet meer actief te kunnen of willen zijn. Het aantal 
hulpvragen is wat afgenomen.  
Daarnaast werd in maart een proef gestart met een Inloopspreekuur. In het begin was de aanloop redelijk 
maar na een paar maanden was de belangstelling tot nul gedaald. Medio november werd de proef stop 
gezet. Een eventueel vervolg wordt nog bekeken.  
De aanvragen voor hulp betroffen dit jaar veelal: zorgaanvragen, keukentafelgesprekken, ordenen van de 
administratie, hulp bij huur en verhuizen. Ook vinden bezoeken in het kader van monitoren plaats en 
worden bezoeken aan 80-jarigen, een actie vanuit Perspectief, afgelegd.  Hierdoor blijft het totaal aantal 
contacten redelijk op peil. 
Tijdens kwartaal bijeenkomsten wordt steeds aan het op peil houden en uitbreiding van de kennis gewerkt. 
Dit geschiedt door presentaties door professionele partijen en het onderling uitwisselen van ervaringen. 
Daarnaast worden (vervolg)cursussen gevolgd. 
Er is meegewerkt aan de app Bob de Bot, speciaal voor alleenstaanden. 
 

Belasting invulhulpen 
Voor Hennie Uil was 2019 het eerste jaar als coördinator van de belasting invulhulpen. Er is inmiddels definitief 
afscheid genomen van KBO-Gelderland. De nieuwe vereniging Majeur neemt alle werkzaamheden over. Er zijn in 
2019 twaalf nieuwe aanvragen binnen gekomen, totaal worden nu  ongeveer 428 aangiftes door de BIH’s ingevuld.  

Extra activiteiten 
Kennismaken met Domotica 
Op 24 februari kon men in de Lèghe Polder kennis maken met nieuwe producten en diensten op het gebied van 
domotica. Een bezoekersaantal van rond de 500 personen gaf aan dat er in een behoefte werd voorzien. 

Bridgedrive  
Dit initiatief van onze bridgeclub VroegOp en Alert is een blijvertje. Ook in 2020 wordt deze drive weer in 
verschillende horeca gelegenheden voortgezet. 
Zomeractiviteiten:  
De Zomeractiviteiten waren ook dit jaar weer een groot succes. De interesse voor deze activiteit blijft stijgen. Het 
aantal deelnemers steeg met 60% naar 420 die samen voor 1678 aanmeldingen zorgden.  
Door de administratieve rompslomp beheersbaar te houden wordt gewerkt aan een ticketsysteem, zodat de 
Zomeractiviteiten 2020 online kan plaatsvinden en daardoor administratief beheersbaar.  

Loterij en Rabobank 
Om de Zomeractiviteiten te financieren is wederom een succesvolle VvSB loterij gehouden. Alle 5000 loten zijn 
verkocht en is er een netto opbrengst van € 5389,- gerealiseerd. Dank aan het organisatie team!  
Het meedoen aan de Raboclubkas leverde de vereniging dit jaar 2079 euro op. Het goede doel was eveneens de 
Zomeractiviteiten. 

Verkeersregelaars 
Deze activiteit wordt inmiddels door de gemeente uitgevoerd. 
 

Clusters 
Zie de bijlagen 
 
 
 
Beuningen, maart 2020 
Ine Kemna, secretaris 


