
Sociaal jaarverslag OBV 2016 
 
Bestuur  
Op 1 januari 2016 was het bestuur als volgt samengesteld: 
R.P. Bloemer(voorzitter), Mevr. J.A. De Zilwa(secretaris), Jan Dulfer(nog niet officieel 
benoemd penningmeester),Frans Snelderwaard, Jan Popping en Jan Godschalk. 
Bestuursvergaderingen 
Er is, op de grote vakantie na, maandelijks vergaderd. 
Agendapunten waren o.a.: 
-uitbreiding bestuur en bemensing commissies 
-werving nieuw leden/ emailadressen 
-actiepunten 2016 
-buurtkamer Baambrugge 
-samenwerking met andere (ouderen)organisaties 
-bespreking terugkoppeling commissies zorg, bouwen en wonen, verkeer en vervoer,   
publiciteit 
-voorbereiden themabijeenkomsten 
-uitvoering Periodiek 
 
Leden 
Op 31 december 2016 had de O.B.V. 1322 leden op 890 adressen. 
 
Algemene ledenvergadering(ALV) 
Op vrijdagmiddag 15 april 2016 is de ALV gehouden. Aanwezig: 40 stemgerechtigden 
personen, inclusief de bestuursleden: R.P. Bloemer(voorzitter), Frans 
Snelderwaard(verslag), Jan Popping, Jan Godschalk, Jan Dulfer en de 
kandidaatbestuursleden: Margaret Root en Dick Kok. 
June De Silwa is wegens gezondheidsredenen afgetreden als secretaris, terwijl de heren 
Bloemer, Snelderwaard en Godschalk niet herkiesbaar zijn. 
In de vergadering wordt Dick Kok als opvolger van Reinier Bloemer tot voorzitter 
benoemd, terwijl Margaret Root het bestuur zal komen versterken als lid. 
Jan Dulfer wordt in deze vergadering officieel als penningmeester benoemd. Hij draaide 
echter al een jaar mee als zodanig. 
Frans Snelderwaard is bereid de bijhouding van de ledenadministratie voort te zetten. 
De ALV is afgesloten met een heerlijke maaltijd, die is verzorgd door Frits Benacchio. 
 
Commissie activiteiten 
De RABObank heeft in samenwerking met andere partijen een leuke fietstocht langs de 
acht kernen van onze gemeente georganiseerd. Deze tocht mocht ook met de auto 
afgelegd worden. Bij voldoende deelname stelde de RABObank 500 euro beschikbaar. 
Door de succesvolle inzet van de OBV mocht de penningmeester dit bedrag incasseren. 
Als vanouds vond eind november 2016 traditioneel de St. Nicolaasviering plaats. 
Daarnaast is nog een “dank-je-wel-avond” georganiseerd voor de verspreiders van de 
Periodiek, bestuurs- en oud bestuursleden. 
 
Commissie Bouwen en Wonen 
Het bouwplan “Kromwijck” in Baambrugge wordt door de commissie kritisch gevolgd, 
omdat er ook seniorenwoningen komen. 
Ook is in een artikel aandacht besteed aan senioren en veiligheid. 



De ontwikkeling in Abcoude Zuid “Land van Winkel” is in 2016 volop gestart. 
 
Commissie Verkeer en Vervoer 
Aandachtspunten  van deze commissie ondermeer: 
-routering lijn 126 
-Stationsstraat 
-snelheid Rijksstraatweg 
-schouw Abcoude en Baambrugge met gemeente 
-verkeerscirculatie Dr. Van Doornplein 
-Dorpsbrug Baambrugge 
-regelmatig overleg met ambtenaren en de wethouder 
 
Commissie Zorg 
Overleg met gemeente over de eigen bijdrage Wmo-voorzieningen, waarbij essentieel is 
goede voorlichting. 
Een voorlichtingsavond over een mogelijke uitbreiding van de Merenhof is door twee 
bestuursleden bezocht. 
Ria de Korte heeft een inleiding gehouden over het onderwerp: het nut van 
doorbehandelen bij ernstige ziekte. 
 
Dick Kok, secretaris a.i.   
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 


