
 

Jaarverslag 2021  
 
 

1. Algemeen 
 

Zoals gewoonlijk geeft dit jaarverslag inzicht in de diverse activiteiten van de Oude-
renvereniging Almelo (OVA) van het afgelopen jaar.  
 
Corona heeft een belangrijke invloed gehad op de leden en op de activiteiten van de 
OVA. Allereerst bleek dat corona meer dan een gewoon griepje was en dat met 
name de ouderen kwetsbaar zijn. En dat hebben we gemerkt. Een van de gevolgen 
was dat tot onze grote teleurstelling een groot aantal activiteiten niet door kon gaan. 
Het bestuur en de activiteitencommissie hebben desondanks geprobeerd op een an-
dere manier zo veel mogelijk te doen voor onze leden.  
Het bestuur kijkt, zij het met gemengde gevoelens, toch met 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 kunnen inschrijven, zij worden vooral aangetrokken door de vele leuke 
en interessante activiteiten die we organiseren. 
 
De positie van senioren staat nog steeds onder grote druk door alle veranderingen 
die zich in de samenleving afspelen. Als OVA 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 problemen waar senioren tegenaan lopen. In Almelo werkt 
de OVA t.a.v. belangenbehartiging samen met de andere ouderenbonden in de 
COSBO (een koepel van samenwerkende ouderenbonden in Almelo). 
Het betreft hier voornamelijk de collectieve belangenbehartiging, voor de individuele 
belangenbehartiging wordt gebruik gemaakt van o.a. Onafhankelijke clientondersteu-
ners ( VOA’s), zij adviseren/ondersteunen bij individuele vragen op het gebied van 
bijvoorbeeld huisvesting, mobiliteit, zorg, financiën  en sociaal contact of eenzaam-
heid. 
 
Bij het invullen van het belastingformulier kan een beroep gedaan worden op de 
HUBA’s, (de Hulp Bij Aangifte). Het zijn goed opgeleide vrijwilligers die kunnen on-
dersteunen bij eenvoudige aangiftes.  
 
Op deze wijze kunnen we leden individueel helpen en daar zijn we natuurlijk ook 
voor als ouderenvereniging.  
Landelijk is de OVA aangesloten bij de FASv, de Federatie van Algemene Senioren-
verenigingen; de FASv maakt weer deel uit van de Landelijke Koepel Gepensioneer-
den. Zowel de COSBO, de FASv als de Koepel Gepensioneerden hebben hun eigen 
websites, waarop veel informatie te vinden is. Ook de diverse nieuwsbrieven zijn zeer 
informatief. 

 



 

3. Activiteiten  
 
In 2021 zijn wederom allerlei activiteiten georganiseerd maar corona heeft er voor 
gezorgd dat wij voor de veiligheid van de leden en vanwege de overheidsmaatrege-
len veel moesten afzeggen. In COSBO-verband was dit de Zomerschool. Door de 
maatregelen was het niet mogelijk om partijen vast te leggen zonder dat het financi-
ele consequenties zou hebben. De werkgroep Zomerschool heeft daarom besloten 
om dit jaar de zomerschool niet door te laten gaan tot veel verdriet van een hoop ou-
deren. Zij moesten dan teren op de herinnering van 2019.  Helaas hebben we ook 
veel andere activiteiten moeten schrappen. 
De activiteiten worden bekend gemaakt via lokale en regionale media, website, Face-
book, e-mails en via het SeniorenJournaal.  
 
Bezoekdienst.  
Louise Paerel regelt de bezoekjes aan onze jubilarissen en langdurig zieken. Leden, 
die 80, 85, 90 of ouder worden, kunnen nu een bezoekje en bloemetje van Louise 
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 Louise kunnen krijgen. 
 

Activiteitencommisie 

De OVA kent een zeer actieve activiteitencommissie. Zitting hebben Cobi Noordhoff, 
Ans Ardesch, Louise Paerel, Hilly van Stuivenberg en Coby de Boer. Ook in 2021 
hebben deze dames een zeer gevarieerd programma aangeboden aan de leden van 
onze vereniging. Leden van de andere ouderenbonden maken ook veelvuldig ge-
bruik van hun geweldige programma. 
 
Levenskunst 55+ 
Het Huis van Katoen en Nu. 
 
Ook de maandelijkse activiteiten in het Huis van Katoen en Nu zijn dit jaar helaas niet 
allemaal doorgegaan. De leden werden op tijd hierover ingelicht. De activiteiten die 
door konden gaan werden wel door een groot aantal mensen bezocht.  
Heracles werkt positief mee bij het programma Toafelproat. Helaas ging het dit jaar 
maar een aantal keren door. 
Een aantal activiteiten zijn wel doorgegaan: Het eerste was een fietstocht naar Enter 
inclusief een tochtje met de Zomp. Enkelen zijn met de auto gekomen en hebben zo-
doende het vaartochtje meegemaakt en de rondleiding in de molen. Er heerste een 
gezellige sfeer en de mensen waren weer blij elkaar weer te zien. Verder kon door-
gaan: een lezing over veiligheid en cybercrime, een bezoek aan het Vincent van 
Goghmuseum met de museumbus van de Postcodeloterij, een bezoek aan een beel-
dentuin bij Ommen en een schilderworkshop in het Huis van Katoen en Nu. In 2021 
is een start gemaakt met een Leeskring. Alle leden krijgen een felicitatiekaart op hun 
verjaardag.  
 
 



 
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. Helaas heeft corona hier ook 
een streep door gehaald. Dit jaar ging de school dicht en waren er dus geen gezel-
lige lunches. Er is wel een keer een lunch geweest bij een Italiaans restaurant toen 
het weer even mogelijk was. Voor de OVA loopt het budgetneutraal, want de deelne-
mers betalen hun eigen lunch. Deze ontmoeting van onze leden en die van de an-
dere bonden wordt zeer enthousiast bezocht en we moeten helaas regelmatig men-
sen teleurstellen omdat het volgeboekt is.  
 
De Eindejaarsbijeenkomst   
Ook deze moesten we helaas schrappen, maar we hebben in de plaats daarvan al 
onze leden een leuke verrassing kunnen overhandigen, een leuk pakket met leuke 
en lekkere dingen, waar we heel veel fijne reacties op hebben gekregen. 
 
De organisatie van het jaarlijkse kerstdiner voor eenzame ouderen 
Het Nationaal Ouderenfonds heeft aan de OVA gevraagd om ook dit jaar de organi-
satie op zich te nemen. Dit hebben we helaas ook moeten schrappen door corona. 
 
COSBO Zomerschool 
Dit jaar dus helaas niet, maar hopelijk volgend jaar weer wel. We zijn er van over-
tuigd dat velen hiernaar uitkijken. 
 

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 aandenken 
dat er geen vrijwilligers meer zijn. Wij zijn blij dat er ongeveer 25 vrijwilligers zijn die 
zich belangeloos bij de OVA inzetten als bestuurslid, lid van de activiteitencommissie, 
bezorgers van het seniorenjournaal, als HUBA of anders. Helaas konden we hen niet 
de gebruikelijke lunch aanbieden, maar wij hebben ze wel verrast met een cadeau-
bon. 

 
5. Ledenbestand 

 
Het ledenbestand vertoonde dit jaar weer een stijging, dit ondanks Corona. We den-
ken dat dit vooral komt door het uitgebreide aanbod van activiteiten en omdat de lo-
catie van de binnenactiviteiten erg centraal ligt ( Huis van Katoen en Nu) 
We hebben in 2021 helaas ook afscheid moeten nemen van 15  leden, vooral van le-
den die zijn overleden of werden opgenomen in een verpleeginrichting. 
Eind december 2021 telde de ouderenvereniging Almelo 291 leden. Met de nieuwe 
leden werd tijdens een gezellige bijeenkomst kennis gemaakt en informatie gegeven 
over de activiteiten van de OVA.  
 
 
 
 



 

6. COSBO SeniorenJournaal 
 

Het was het zevende jaar dat we een gezamenlijk blad het “SeniorenJournaal” met 
de KBO en de PCOB, onder de vlag van de COSBO, hebben uitgegeven. Mede dank 
zij OVA-hoofdredacteur Roel Dragt hebben we de beschikking over een kwalitatief 
goed informatieblad. Maar onze ambities zijn groot en dus wordt er voortdurend ge-
werkt aan kwaliteitsverbetering van het SJ. We hebben hiermee een prachtig infor-
matieblad voor de seniorenleden van onze bonden. Het is belangrijk dat er een goed 
communicatiemiddel is waarmee we de leden op de hoogte kunnen houden van al-
lerlei bijzonderheden.   
  
Je kunt wel een mooi blad hebben, maar als er geen bezorgers zijn, dan schiet je 
nog niet zoveel op. Leo Aretz heeft het stokje van Henk Stapper overgenomen, hij 
doet nu voor de OVA de coördinatie van de bezorging.  
 
 

7. OVA-media  
 

We gebruiken bij de OVA diverse middelen om contact te onderhouden met onze le-
den. De website is de kern van de OVA-informatie: www.ouderenverenigingal-
melo.nl. Daarnaast werken we 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 geïnfor-
meerd worden over onze activiteiten, hetzij per brief, hetzij via het SeniorenJournaal. 
Maar we ondersteunen de e-mail-bezitters extra door ze herinneringen te sturen. Zo 
nu en dan maken we een flyer of folder met extra informatie, deze worden dan 
veelal met het SeniorenJournaal bij de leden thuisbezorgd. 

 
 

8. COSBO 
 
In de COSBO werken we in Almelo samen met de KBO en de PCOB. De COSBO 
houdt zich vooral bezig met de gezamenlijke belangenbehartiging, op het terrein van 
wonen, mobiliteit en zorg en welzijn.  
De COSBO is aangesloten bij Almelo Sociaal (het platform voor het sociale domein 
in Almelo) en heeft daarmee toegang tot de VOA’s (vrijwillige ouderenadviseurs) en 
tot het beleidsterrein van de WMO-adviesraad. 
In COSBO-verband worden belangrijke activiteiten uitgevoerd: 

a. De Zomerschool voor senioren 
b. De thema- en voorlichtingsbijeenkomsten 
c. De VOA’s en HUBA’s  
d. De COSBO Advisering 
e. Het SeniorenJournaal als gezamenlijk verenigingsblad 
f. Een jaarvergadering 
g. Informatiemarkt voor Senioren. 

 



 
De COSBO heeft, met haar beleidsadviesgroepen, ook een sterk platform voor het 
contact met o.a. de gemeente t.a.v. het seniorenbeleid. 
In het kader van de gemeenteraadsverkiezingen 2022 werden in het kader van 
“speerpunten” de onderwerpen digitalisering, wonen, betrokkenheid, mobiliteit en so-
ciale contacten nader uitgewerkt. 
 
 

9. Ledenvergadering en  bestuur 
 

Op 16 juni 2021 vond een ledenvergadering plaats. Hierin werden de financiële 
jaarrekening 2020 en het inhoudelijk jaaroverzicht 2020 vastgesteld.  
Omdat het bestuur veel waarde hecht aan goede onderlinge contacten werd de ver-
gadering voorafgegaan door een eenvoudige gezamenlijke lunch in het Huis van Ka-
toen en Nu. 
 
Het bestuur komt maandelijks bijeen en het DB (dagelijks bestuur) zo vaak als nodig. 
Belangrijke agendapunten waren onder meer: 

a. Contact met leden in coronatijden 
b. De activiteiten 
c. Belangenbehartiging 
d. OVA-media (website, facebook, informatieboekje en dergelijke) 
e. De AVG, de privacywet 
f. Verwelkomen nieuwe leden 
g. Financiën 
h. COSBO. 

 
 
Per 31 december 2021 bestaat het bestuur uit de volgende leden: 

Henk Snoeijer, voorzitter 
Florieke Schmal, 1e secretaris 
Henk Kloosterhof, 2e secretaris  
Hans Buijs, penningmeester 
Henk Stapper. 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-mail-
adres herinneringen voor de diverse activiteiten krijgen.  


