
 
 

Jaarverslag 2019   
 
 

1. Algemeen 
 

 
Ook dit jaarverslag geeft weer inzicht in de diverse activiteiten van de 
Ouderenvereniging Almelo van het afgelopen jaar.  Het bestuur kijkt met veel 
voldoening  terug op een goed jaar. 
.  
We hebben in Almelo  veel activiteiten georganiseerd en we hebben ook serieus de 
werving van nieuwe leden aangepakt.  Ook dit jaar hebben we weer veel nieuwe 
leden aangetrokken en die worden vooral aangetrokken door de vele leuke en 
interessante activiteiten die we organiseren. 
 
De positie van de senioren staat nog steeds onder grote druk door alle 
veranderingen die zich in de samenleving afspelen. Als Ouderen Vereniging Almelo 
willen we de belangen van onze leden, maar eigenlijk van alle senioren in Almelo zo 
goed mogelijk behartigen.  
 
 

2. Belangenbehartiging 
 
Er zijn helaas nog steeds vele problemen waar senioren tegen aanlopen en wij 
spannen ons in om de juiste richting aan te geven, hoe deze opgelost kunnen 
worden. Wij kunnen niet alles maar doen ons best door bijeenkomsten bij te wonen, 
waarin oplossingen worden aangeboden of die richting aangeven, waar je toe kunt 
wenden/. 
  
Een aantal instrumenten willen wij even noemen, die wij ook vorig jaar hebben 
benoemd, maar nu dan voor de nieuwe leden 
 
Zo zijn er in de eerste plaats de Vrijwillige Ouderen Adviseurs (VOA’s). Zijn er vragen 
als gevolg van lichamelijke of geestelijke achteruitgang, of vragen op het gebied van 
huisvesting, mobiliteit, sociaal contact of eenzaamheid, dan kan de Vrijwillige 
Ouderen Adviseur helpen met informatie, een goed gesprek, uitzoeken hoe U 
geholpen kunt worden en bij het invullen van formulieren. Voor zorghulp en 
huursubsidie weten ze ook de weg. 
 
Bij het invullen van het belastingformulier kan een beroep gedaan worden op de 
HUBA’s, de HUlp Bij Aangifte.  
 
Er is nog wel de mogelijkheid om via de OVA een korting te krijgen op de 
ziektekostenverzekering. Maar de rijksoverheid is bezig deze mogelijk af te bouwen. 
 

 



 
Op deze wijze kunnen we leden individueel helpen en daar zijn we natuurlijk voor als 
ouderenvereniging 
 
Naast de individuele belangenbehartiging vinden we de collectieve 
belangenbehartiging ook belangrijk.  
Lokaal (in Almelo) is dat geregeld via de COSBO en de COSBO Adviesraad  en 
landelijk is de OVA aangesloten bij de FASv, de Federatie van Algemene Senioren 
verenigingen; de FASv maakt weer deel uit van de NVOG. 
Zowel de COSBO, de FASv en de NVOG  hebben hun eigen websites, waarop veel 
informatie te verkrijgen is.  Ook de diverse nieuwsbrieven zijn zeer informatief. 
 
 
 
 

3. Activiteiten  
 

 
In 2019 zijn wederom allerlei activiteiten georganiseerd. Voor een deel in COSBO-
verband en voor een deel alleen voor leden of de vrijwilligers.  
 
De kunst van het Leven, een OVAtie voor ouderen 
 
 
Bezoekdienst.  Sijtske Lubbers verzorgt al jaar en dag de bezoekjes aan onze 
jubilarissen en langdurig zieken.  Leden, die 80, 85, 90 of ouder worden, kunnen een 
bezoekje en bloemetje van Sijtske verwachten. Ook leden die in het ziekenhuis 
hebben gelegen worden na afloop thuis bezocht.  Het is belangrijk dat ernstig zieke 
leden worden aangemeld bij de secretaris, zodat zij bezoek van Sijtske kunnen 
krijgen.  
 
De nieuwjaarsbijeenkomst op 11 januari , dit keer door de COSBO georganiseerd, 
werd door vele leden bezocht.  
 
Activiteitencommisie 

De OVA kent een zeer actieve activiteitencommissie. Zitting hebben Lokke de haan, 

Cobi Noordhoff, Ans Ardesch, Louise Paerel en Hilly van Stuivenberg. Ook in 2019 

hebben deze dames een zeer gevarieerd programma aangeboden aan de leden van 

onze vereniging en de leden van de andere ouderenbonden maken ook veelvuldig 

gebruik van hun geweldige programma. 

 

Het Huis van Katoen en Nu. 

De plannen van de  activiteitencommissie om maandelijks, op de laatste vrijdag van 

de maand, een activiteit te organiseren in het Huis van Katoen is een groot succes 

en wordt door leden en belangstellenden gretig bezocht. De gezamenlijke lunch, die 



 
dan na afloop genoten kan worden tegen een vrijwillige bijdrage is ook een succes 

en vooral ook heel gezellig. Samen eten verbroedert, verzustert. 

Eenmaal per maand wordt onder leiding van Wim Ardesch Toafelproat met Heracles 

gehouden. Het Huis van Katoen, dat eigenlijk die dag gesloten is, maakt hiervoor een 

uitzondering en veel mannen en vrouwen weten de weg te vinden naar deze 

bijeenkomst. Ook Heracles werkt hier positief aan mee. 

 
De volgende activiteiten werden ook georganiseerd: 

a. Kaarten, helaas is er geen mogelijkheid gevonden om dit elke maand te doen 
b. Rondleiding in het Theaterhotel, met een ook een kijkje in de keuken 
c. Een lezing over de schilder Chagall. 
d. Een workshop door Huis van Lydia 
e. International vrouwendag 
f. Wandeling Nijverdal + ritje Heideslak 
g. Lezing over de Joodse geschiedenis van Almelo 
h. Waterwandeling of Stadswandeling 
i. Fietstocht met lunch bij De Piet 
j. Verrassingsmorgen 
k. Bustochtje 
l. Wandelen in het Hondeven 
m. Een rondleiding langs de muurgedichten in Almelo 
n. Eindejaarsbijeenkomst 
o. Lezing over duurzaamheid 
p. Kerststukje maken 
q. Inloopochtend met Oliebollen 

 
 
 
Lunchbijeenkomsten in het ROC van Twente . 
Op een vast tijdstip, 1x per maand, kunnen leden naar het ROC van Twente voor een 
lunch.  Het is een leuke manier om elkaar te ontmoeten.  
Voor de OVA loopt het budgetneutraal, want de deelnemers betalen hun eigen lunch. 
Deze ontmoeting van onze leden en die van de andere bonden wordt zeer 
enthousiast bezocht en we moeten helaas regelmatig mensen teleurstellen omdat 
het volgeboekt is. 
 
De Eindejaarsbijeenkomst.   Deze vond plaats op 6 december in de Kauwe..De 
opkomst was geweldig. Onder het genot van bekende liedjes gespeeld door een 
band werd er geanimeerd gepraat en geluisterd. Deze bijeenkomst werd afgesloten 
met een stamppotbuffet. Alle aanwezigen waren zeer tevreden. 
 
 
De organisatie van het jaarlijkse kerstdiner voor eenzame ouderen. 
In december heeft het bestuur van de OVA voor de 3e keer met het Nationaal 
Ouderenfonds en  het Theater hotel een kerstdiner georganiseerd voor eenzamen 
ouderen.  Het was een gezellige activiteit met 100 deelnemers, inclusief het orkestje 



 
en de 8 vrijwilligers. Tegelijkertijd werd er ook een diner georganiseerd bij Heracles 
en het gevolg was, dat er deelnemers, die bij Heracles opgegeven waren bij het 
Theaterhotel zalen en andersom. Hier werd door de organisatoren zeer flexibel mee 
omgegaan en had iedereen een heel gezellige avond. 
 
Zomerschool 
Dit jaar vierde de zomerschool voor senioren zijn jubileum (10 jaar) en er werd mede 
door een leuke subsidie flink uitgepakt. Het animo om deel te nemen was dan ook 
groot, de sfeer buitengewoon goed en het programma gevarieerd. Ze hebben de lat 
hoog gelegd. Veel mensen kijken al uit naar het komende jaar. 
 
Overige vakantieactiviteiten. 
Met behulp van een subsidie van het Oranjefonds was het mogelijk om ook in de 
vakantieperiode een zestal aantrekkelijke activiteiten te organsiseren. 
 
 

4. Vrijwilligers. 
 

Wat is een vereniging zonder vrijwilligers?  
Natuurlijk is dat een retorische vraag, want vrijwilligers zijn de handen en voeten van 
de organisatie. Je moet er niet over nadenken als er geen vrijwilligers meer zijn, want 
dan ligt de hele Nederlandse economie op zijn gat. Wij zijn blij, dat er nog steeds 
ongeveer 25 vrijwilligers zijn die zich belangeloos inzetten. 
Het was dan ook heel plezierig dat we de vrijwilligers op 6 november konden 
bedanken voor hun inzet met een smakelijke lunch bij het ROC.  
 
 

5. Ledenbestand 
 

Het ledenbestand vertoont gestaag een stijging.  Mede door de fantastische 
activiteiten, die wij aanbieden en doordat de plaats waar wij dit aanbieden voor 
iedereen goed bereikbaar is.  We namen ook helaas afscheid van 12  leden, vooral 
van leden die zijn overleden of werden opgenomen in een verpleeginrichting.   Daar 
stond tegenover dat zich 34 nieuwe leden hebben aangemeld.  Eind december telde 
de ouderenvereniging Almelo 230 leden. 
 
Met de nieuwe leden werd in een tweetal bijeenkomsten kennisgemaakt en  
informatie gegeven over de activiteiten van de OVA. 
 
 

6. Senioren Journaal 
 

Het was het vijfde jaar dat we een gezamenlijk blad het “Senioren Journaal”  met de 
KBO en de PCOB, maar nu onder de vlag van de COSBO, hebben uitgegeven. Er is 
hard gewerkt aan de verbetering van de kwaliteit en niet zonder succes.  Mede dank 
zij de OVA redacteur Roel Dragt hebben we nu de beschikking over een kwalitatief 
goed informatieblad.  Maar onze ambities zijn groot en dus wordt er voortdurend 



 
gewerkt aan kwaliteitsverbetering van het SJ. Ook afgelopen jaar was voor het 
Seniorenjournaal een jubileumjaar met een prachtige uitgave. We hebben hiermee 
een prachtig informatieblad voor de senioren van onze bonden. 
. 
Het Senioren Journaal verscheen 10 keer in 2019. Het is altijd belangrijk dat er een 
goed communicatiemiddel is waarmee we de leden op de hoogte kunnen houden 
van allerlei bijzonderheden.    
Maar je kunt wel een mooi blad hebben, maar als er geen bezorgers zijn, dan schiet 
je niet zoveel op.  Dus ook veel dank aan de 8 trouwe bezorgers en de 
bezorgcoördinator  Annelies Boerstoel. 
 
 
 

7. Website: www.ouderenverenigingalmelo.nl 
 

In december 2015 ging onze eigen website de lucht in.  Mede dank zij Eric Fischer 
en Roel Dragt hebben we er een prima en lezenswaardig communicatiemiddel bij.  
In 2016 zijn we begonnen met Facebook, de OVA-pagina wordt goed bekeken. 
Ook maken we steeds meer gebruik van e-mails. Ongeveer 70% van onze leden 
heeft een e-mailadres.  Uiteraard zorgen we er voor dat alle leden schriftelijk 
geïnformeerd worden over onze activiteiten, hetzij per brief, hetzij per Senioren 
Journaal. Maar we ondersteunen de e-mail- bezitters extra door ze herinneringen te 
sturen.  . 

 
 

8. COSBO 
 

In de COSBO werken we in Almelo samen met de KBO en de PCOB. 
Er is een onafhankelijke voorzitter in de persoon van Lily Altena.   
De OVA is in het bestuur van de COSBO vertegenwoordigd door  Rembrandt de 
Vries  en Hans Buijs. Hiernaast zijn in de verschillende beleidsadviesgroepen van de 
COSBO Adviesraad een groot aantal OVA-leden actief. 
 
In COSBO-verband worden belangrijke activiteiten uitgevoerd, waar we allemaal veel 
aan hebben. 

a. De Zomerschool voor senioren 
b. De thema en voorlichtingsbijeenkomsten 
c. De VOA’s en HUBA’s  
d. De COSBO Adviesraad met een aantal adviesgroepen. 
e. Het Senioren Journaal als gezamenlijk verenigingsblad 
f. Een jaarvergadering 

 
De COSBO is, met haar beleidsadviesgroepen, ook een sterk platform voor het 
contact met o.a. de Gemeente over het seniorenbeleid. 

 
 
 

http://www.ouderenverenigingalmelo.nl/


 
 
 
 
 

9. Ledenvergadering en  bestuur 
 

Op 13 maart 2019 vond een ledenvergadering plaats.  Hierin werden de financiële 
jaarrekening 2018 en het inhoudelijk jaaroverzicht 2018 vastgesteld.     
Rembrandt de Vries  is officieel benoemd  als voorzitter per 13 maart 2019. Florieke 
Schmal werd benoemd als 1e secretaris, Henk Kloosterhof werd herbenoemd als 2e 
secretaris en Henk Stapper als lid.  Hans Buijs werd benoemd als penningmeester. 
 
 
In plaats daarvan: 
Omdat het bestuur veel waarde hecht aan goede onderlinge contacten, werd de 
vergadering vooraf gegaan door een eenvoudige gezamenlijke lunch. 
 
Het bestuur komt maandelijks bijeen en het DB zo vaak als nodig. 
Belangrijke agendapunten waren onder meer: 

a. De activiteiten 
b. Belangenbehartiging 
c. Senioren journaal 
d. De AVG, de privacywet 
e. De vrijwilligersovereenkomst 
f. Huis van Katoen en Nu 
g. Info-boekje 
h. Verwelkomen nieuwe leden 
i. Financiën 
j. COSBO 
k. Website en facebook 

 
 
 
Per 31 december 2019 bestaat het bestuur bestaat uit de volgende leden: 
 

Rembrandt de Vries, voorzitter 
Florieke Schmal, 1e secretaris 
Henk Kloosterhof, 2e secretaris  
Hans Buijs, penningmeester 
Henk Stapper. lid 
Lokke de Haan, lid 
Cobi Noordhoff, lid 
Roel Dragt, lid  

 
De ledenadministratie van de vereniging is in handen van Joke van der Klis.  

Joke houdt de ledenadministratie bij en zorgt er tevens voor dat de leden met een e-

mailadres herinneringen voor de diverse activiteiten krijgen.  


