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OuderenVereniging Almelo 
 
Oprichting 
De OuderenVereniging Almelo is opgericht op 25 oktober 
2012. 
 
De vereniging stelt zich ten doel (artikel 4): 

a. Een samenleving te bevorderen die zorgzaamheid be-

tracht jegens ouderen, zodat zij – naar vermogen – in 

volwaardigheid en zelfstandigheid kunnen blijven 

deelnemen aan het maatschappelijk verkeer; 

b. De belangen van ouderen te behartigen in de ruimste 

zin van het woord, zowel individueel als collectief. 

Lidmaatschap 
De OuderenVereniging Almelo is een vereniging waarbij u zich 
kunt aanmelden als lid. Opzegging van het lidmaatschap kan 
slechts schriftelijk of per mail geschieden bij het bestuur en 
dient plaats te vinden tegen het einde van een kalenderjaar 
met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste een 
maand (artikel 7 lid 2 en 4 van de statuten). In de praktijk be-
tekent dit voor 1 december van enig jaar. 
 
Contributie 
De contributie wordt jaarlijks vastgesteld op de ledenvergade-
ring. Voor 2022 bedraagt de contributie € 25,00 per jaar en 
voor de partner € 20,00. De contributie wordt bij voorkeur via 
een incasso in januari geïnd. Hiervoor is wel uw machtiging 
noodzakelijk. 
 
  



  
 

Algemene ledenvergadering en bestuur 
De organen van de vereniging zijn de algemene ledenvergade-
ring en het bestuur.  
De algemene ledenvergadering bespreekt jaarlijks de gang van 
zaken in de vereniging, stelt het inhoudelijk en financiëel jaar-
verslag vast, alsmede de begroting en de contributie en be-
noemt en ontslaat de bestuursleden.  
Het bestuur bestaat uit tenminste vijf leden. De bestuursleden 
treden af volgens een door het bestuur opgemaakt rooster. 
 
Bestuur OVA 
Het bestuur van de OVA bestaat per 2021 uit: 

• Henk Snoeijer, voorzitter 

• Florieke Schmal, 1e secretaris 

• Henk Kloosterhof, 2e secretaris 

• Hans Buijs, penningmeester 

• Henk Stapper, lid 

• Cobi Noordhoff, lid 

• Roel Dragt, lid 

 
Belangenbehartiging lokaal, provinciaal en landelijk 
In Almelo werkt de OVA samen met de andere ouderenbonden 
in de COSBO (zie volgende pagina).  
In de provincie Overijssel heeft de OVA geregeld overleg met 
andere algemene seniorenverenigingen.  
Landelijk is de OVA aangesloten bij de Federatie van Algemene 
Seniorenverenigingen (FASv). Via de FASv zijn alle verenigingen 
ook aangesloten bij de Koepel Gepensioneerden. De Koepel 
Gepensioneerden heeft directe contacten en overleg met de 
politiek in Den Haag. 
 



  
 

Stichting Collectief Orgaan Samenwerkende Bonden voor Ou-
deren, de COSBO Almelo 
Op lokaal niveau (Almelo) werkt de OVA in de COSBO nauw sa-
men met de KBO (Katholieke Bond van Ouderen) en de PCOB 
(Protestants Christelijke Ouderen Bond). Volgens de statuten 
van de COSBO is het doel 

• Belangenbehartiging ten behoeve van de ouderen in 

de gemeente Almelo 

• Samenwerking tussen de in de gemeente Almelo werk-

zame ouderenbonden 

• Gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan B&W, 

aan gemeenteraad en aan instellingen 

Binnen de COSBO zijn er diverse werkgroepen voor allerlei on-
derwerpen die voor senioren van belang zijn, de collectieve be-
langenbehartiging. Op individueel niveau gebeurt dat door een 
samenwerking met de onafhankelijke cliëntondersteuners van 
Almelo Sociaal (zie hieronder). 
Voor de gezamenlijke Almelose ouderenbonden organiseert 
de COSBO jaarlijks de Zomerschool voor senioren in de zomer-
vakantie en de Informatiemarkt voor senioren eind september.  
 
Onafhankelijke cliëntondersteuners 
De Onafhankelijke cliëntondersteuners van Almelo Sociaal hel-
pen u met het invullen van formulieren, het aanvragen van toe-
slagen, het adviseren over aanpassingen in en om uw woning; 
kortom ze proberen u te helpen bij allerlei vragen die te maken 
hebben met het ouder worden en de bekostiging van bijbeho-
rende voorzieningen. De cliëntondersteuners werken gratis en 
zijn er voor alle 50-plussers in Almelo. Zij zijn te bereiken bij 
Almelo Sociaal tel: 0546-456909 
 
 



  
 

HUBA, hulp bij aangifte 
Hulp bij belastingaangifte, een samenwerking van de drie Al-
melose ouderenbonden. Als leden gebruik willen maken van 
de diensten van de HUBA’s dan kan dit aangeven worden bij 
de coördinator, de heer Bert Bürer (tel: 0546-867649). Hij zorgt 
er voor dat één van de HUBA’s een afspraak maakt voor het 
invullen van het formulier. De kosten zijn € 12,00, bedoeld als 
tegemoetkoming in de kosten zoals reiskosten, kopieerkosten 
etc. 
 
De activiteitencommissie 
De OVA organiseert het hele jaar door allerlei activiteiten 
voor senioren. De OVA-activiteiten worden voorbereid en ge-
organiseerd door de activiteitencommissie. Er worden activi-
teiten georganiseerd zoals excursies, creatieve bijeenkom-
sten, fietstochten en er worden gespreksthema’s behandeld 
over voor senioren belangrijke en aantrekkelijke thema’s. 
Maandelijks zijn er vaste activiteiten: bijeenkomsten in het 
Huis van Katoen en Nu, Toafelproat met Heracles, lunchen bij 
het ROC. Daarnaast elk jaar een bijeenkomst met de vrijwil-
ligers, een feestelijke eindejaarsbijeenkomst en een aange-
klede ledenvergadering.  
De activiteiten worden aangekondigd in het SeniorenJournaal, 
met folders, op de website, op Facebook en bij overige media.  
 
De activiteitencommissie bestaat per 2021 uit:  

• Cobi Noordhoff 

• Hilly van Stuivenberg 

• Louise Stapper 

• Ans Ardesch 

• Coby de Boer. 

 



  
 

Bezoekdienst 
We vinden het belangrijk dat er aandacht is voor de oudere le-
den van de OVA. Louise Stapper verzorgt daarom bezoekjes 
aan onze jubilarissen. Leden, die 80, 85, 90 of ouder worden, 
kunnen een bezoekje en bloemetje van Louise verwachten. 
Ook leden die in het ziekenhuis hebben gelegen worden na af-
loop thuis bezocht. Geef ons in voorkomend geval even bericht 
(telefoon Louise: 06-14969110).   
 
SeniorenJournaal 
Samen met de KBO en de PCOB geven wij onder de vlag van 
COSBO een gezamenlijk blad uit: het SeniorenJournaal. Het 
blad verschijnt 10x per jaar.  Naast informatieve artikelen staan 
hier hierin ook de maandelijkse activiteiten voor ouderen ver-
meld. Er is een redactie met 7 vrijwilligers en een achttal OVA-
vrijwilligers zorgt voor de bezorging van het SeniorenJournaal 
bij de OVA-leden thuis. 
 
Website www.ouderenverenigingalmelo.nl 
We vinden communicatie met de leden erg belangrijk. Van 
oudsher ging dat schriftelijk. Tegenwoordig maken we ook 
volop gebruik van de mogelijkheden die internet ons biedt. Zo 
hebben we een eigen website en een Facebookpagina en in-
middels heeft 65% van de leden een eigen e-mailadres. Omdat 
niet iedereen een computer heeft communiceren we natuur-
lijk ook schriftelijk, maar dat wordt zeker ondersteund door 
communicatie met behulp van e-mail, website en Facebook. 
 
Vrijwilligers 
De vereniging kan alleen functioneren als er voldoende vrijwil-
ligers zijn die allerlei functies en taken willen uitvoeren. Zo 
heeft de OVA vrijwilligers als bestuursleden, leden activiteiten-
commissie, redactieleden en bezorgers SeniorenJournaal, 

http://www.ouderenverenigingalmelo.nl/


  
 

vertegenwoordigers in belangengroepen,  bezoekdienst enzo-
voort.  De OVA prijst zich gelukkig met ongeveer 25 actieve vrij-
willigers. Jaarlijks wordt in een speciale (gezellige) bijeenkomst 
met vrijwilligers de waardering hiervoor gevierd. 
 
Kortingen en voordelen 
Als lid van de OVA kunt u gebruik maken van allerlei kortingen 
en aanbiedingen. Die kortingen en aanbiedingen lopen groten-
deels via de landelijke ouderenfederatie FASV, waar de OVA bij 
is aangesloten. De FASv heeft afspraken gemaakt met meer-
dere verzekeraars en andere organisaties. Op de website van 
de FASV (www.fasv.nl) vindt u meer informatie. Het gaat om: 
 

• Korting op zorgverzekering 

• Korting op verzekeringen bij Centraal Beheer 

• Korting bij De Woningwachter op diensten bij langer 

zelfstandig thuis wonen 

• Korting op fietsen bij Fietsenwinkel.nl 

• Korting bij Fitavie op een app met oefeningen om vi-

taal te blijven 

• Ledenvoordeel op artikelen in de webwinkel van FASv 

• Korting en aanbiedingen bij aanschaf van een hoortoe-

stel bij oogvoororen.nl 

• Korting bij lidmaatschap van Seniorweb computerhulp 

• Korting bij brandstof tanken via United Consumers 

• Korting op huishoudelijke hulp bij UWassistent 

• Korting bij rijbewijskeuring 

• Speciale kortingen via de LKGX-organisatie. 

Kijk verder op de website van de FASv bij Voordelen, bij Dien-
sten en bij Zorg & Welzijn. 

http://www.fasv.nl/


  
 

Belangrijke adressen en telefoonnummers  
 
Secretariaat OVA 
Florieke Schmal 
Wingerd 98,  7607 MH Almelo 
Tel:  0546-817656 
Email:  florieke.schmal@ouderenverenigingalmelo.nl 
 
Website OVA 
www.ouderenverenigingalmelo.nl 
 
Facebook 
Facebook starten en zoeken op OVA 
 
Onafhankelijke cliëntondersteuners 
Bereikbaar bij Almelo Sociaal 
Brugstraat 9 
Tel: 0546-456909 
 
Contactpersoon verspreiding SeniorenJournaal 
Leo Aretz 
Tel: 06-11513780   
 
Bezoekdienst 
Louise Stapper 
Tel: 06-14969110 
 
HUBA (hulp bij invullen belastingformulier) 
Bert Bürer 
Tel: 0546-867649. 



  
 

Ruimte voor uw eigen notities  



  
 

  



  
 

 


