
Sociaal jaarverslag OBV 2017

Bestuur 
Op 1 januari 2017 was het bestuur als volgt samengesteld:
Dick Kok (voorzitter en secretaris a.i.), Jan Dulfer(penningmeester), Jan 
Popping(bestuurslid) en Margaret Root (bestuurslid).

Elly van Luijn en Joska Hoppe hebben in het najaar van 2017 besloten de 
eindredactie van het Periodiek over te nemen van Reinier Bloemer, zodat de 
eindredactie weer een volwaardige bezetting heeft.

Bestuursvergaderingen hebben, op de grote vakantie na, maandelijks 
plaatsgevonden.
Agendapunten waren o.a.:
 uitbreiding bestuur en bemensing commissies
 automatische incasso contributies
 werving nieuwe leden/emailadressen
 actiepunten 2017
 uitbreiding buurtkamer Baambrugge
 voorbereiding dialoog laatste levensfase
 samenwerking met andere (ouderen)organisaties
 bespreking terugkoppeling commissies zorg, bouwen en wonen, verkeer en 

vervoer, publiciteit
 voorbereiden themabijeenkomsten
 uitvoering Periodiek

Leden
Begin januari 2018 telde de OBV 1307 leden. Het aantal groeide in 2017 met maar 
liefst 116 nieuwe leden door een ”proefexemplaren” project en vooral door de 
gewaardeerde medewerking van de gemeente, die elke “55-plusser” aanschreef. 
Door verhuizing naar elders, overlijden en overige opzeggingen was de groei netto 
39.

Commissie activiteiten
Ter stimulering van het verenigingsleven vond er opnieuw de Rabo Lions fietstocht 
plaats. Deze tocht mocht (door ouderen) ook met de auto afgelegd worden. Zo’n 30 
deelnemers namen deel aan het uitje. Door de succesvolle inzet van de OBV mocht 
de penningmeester 750 euro incasseren. Tympaan-de Baat, de Rabo en de vrijwillige
chauffeurs ondersteunden het evenement.
Als vanouds vond eind november 2017 de St. Nicolaasviering plaats.
Daarnaast is nog een “dank-je-wel-avond” georganiseerd voor de verspreiders van 
de Periodiek, bestuurs- en oud-bestuursleden. Door de drukke feestdagen in 
december 2017 heeft dit in januari 2018 plaatsgevonden.
De vertrekkende commissieleden van de commissie Bouwen en Wonen, Cor van 
Mourik en Frans Snelderwaard, en van de commissie Communicatie, Reinier 
Bloemer zijn op een feestelijke manier in het zonnetje gezet.
Dit zal ook nog gebeuren voor de vertrekkende leden van de commissie Verkeer en 
Vervoer: Cees Spanbroek en Ed van Diest.
In januari 2017 ondersteunde de OBV het nieuwjaar diner voor oudere, 
alleenstaande mensen.

Ook wordt gewezen op de vele activiteiten voor senioren uit Abcoude en 
Baambrugge middels “de Diligence” onder de vlag van Tympaan, het theater Piet 
Mondriaan en de start van “Samen eten in Baambrugge”.

Commissie Bouwen en Wonen
Het bouwplan “Kromwijck” in Baambrugge wordt door de commissie kritisch gevolgd,
omdat er ook seniorenwoningen komen.
De ontwikkeling in Abcoude Zuid “Land van Winkel” is in 2017 vervolgd. Er zijn al 
woningen bewoond.
Opnieuw is aandacht gevraagd bij de Woningbouwvereniging voor een opbouw van 
een etage op het pand Leeuwenburgh.

Commissie Verkeer en Vervoer
Aandachtspunten van deze commissie:
 routering lijn 126
 Stationsstraat
 snelheid Rijksstraatweg
 schouw Abcoude en Baambrugge met gemeente
 verkeerscirculatie Dr. Van Doornplein
 voetpad bij Derde Brug
 dorpsbrug Baambrugge
 muurtje bij de Wakende Haan
 regelmatig overleg met ambtenaren en de wethouder

Commissie Zorg
Diverse onderwerpen kwamen aan bod, zoals “de dag van de zorgvrager”, “zo lang 
en prettig mogelijk actief blijven”, de Buurtkamer en de vele activiteiten en thema’s 
van Tympaan op het gebied van bijvoorbeeld wonen en leefomgeving, 
personeelsalarmering, dementie en rouwverwerking. 

Algemene ledenvergadering (ALV)
Op vrijdagmiddag 21 april 2017 is de ALV gehouden.
Aanwezig: 40 stemgerechtigden personen, inclusief de bestuursleden: Dick Kok, Jan 
Popping en Jan Dulfer. Margaret Root is verhinderd. Helaas heeft zij per 31 
december 2017 moeten besluiten tot beëindiging van haar bestuursfunctie.
Reinier Bloemer is bereid gevonden het verslag van de jaarvergadering te maken.
De ALV is afgesloten met een heerlijke maaltijd, die is verzorgd door Frits Benacchio.

Dick Kok, secretaris a.i.


