Sociaal jaarverslag OBV 2015
Bestuur
Samenstelling
Op 1 januari 2015 was het bestuur als volgt samengesteld:
R.P. Bloemer (voorzitter), Mw. J.A. Prins-De Zilwa (secretaris), H.A. Aalders
(penningmeester),dr.J.Gotschalk, drs.J.Popping en F.N. Snelderwaard.
Bestuursvergaderingen
Er werden elf bestuursvergaderingen gehouden. Agendapunten waren o.a.
- uitbreiding bestuur en bemensing commissies
- werving van nieuwe leden/emailadressen
- doelstellingen commissies
- actiepunten 2015
- dorpsraad/wijkraad Abcoude
- buurtkamer Baambrugge
- aandachtspunten met betrekking tot zorg
- opzetten internetsite in verband met de ANBI-status van de O.B.V.
- samenwerking met diverse (ouderen)organisaties
- thema-bijeenkomsten
- bouwen en wonen
- verkeer en vervoer.
Leden
Aantal
Op 31 december 2014 had de O.B.V. 1384 leden, op 935 adressen.
Op 31 december 2015 telde de vereniging 1349 leden, op 872 adressen.
xxx leden die hun contributie over 2015 niet hebben betaald zijn door het
bestuur na diverse betalingsverzoeken geroyeerd.
Algemene ledenvergadering
Op vrijdag 17 april 2015 werd in de Vijf Bogen in Baambrugge de
Algemene Ledenvergadering gehouden.
Aanwezig: veertien stemgerechtigde leden en de bestuursleden
R.P. Bloemer (voorzitter), H.A. Aalders, mw. J.A.Prins-De Zilwa,
drs.J. Popping, dr. J. Gotschalk en F.N. Snelderwaard.

De algemene ledenvergadering is afgesloten met een wijnproeverij
“Wijnproeven kun je leren” van Richard Spreij.
Commissie activiteiten
-In mei 2015 hebben we een Bollentocht gehouden door Noord-Holland
met als verrassing een lunch in het Benedictijnenklooster in EgmondBinnen.
-Eind november vindt in Baambrugge wederom de St.Nicolaasviering
plaats.
Beide evenementen werden goed bezocht en kunnen voor de vereniging
als geslaagd worden aangemerkt.
Commissie ledenwerving
In 2015 hebben er weinig activiteiten betreffende de ledenwerving plaats
gevonden. Aan het eind van het jaar is er een artikel over de OBV in de
Nieuwsbrief-voor-Abcoude van De Ronde Venen opgenomen. Naar
aanleiding daarvan heeft een aantal nieuwe leden zich aangemeld. In
oktober is deze commissie ondergebracht bij Jan Godschalk en Jan
Popping.
Commissie Bouwen en Wonen
De Commissie Bouwen en Wonen heeft in 2015 verschillende bronnen
benaderd om de mogelijkheden te bespreken voor de bouw van woningen
die geschikt zijn voor senioren betreffende inhoud, ligging, veiligheid en
hoedanigheid (betaalbare prijs en/of huur). Hierover heeft de commissie
op 2 april jl. een gesprek gevoerd met het bestuur van Groen West (mevr.
K. Verdooren en Mevrouw G. Bouman) in Woerden.
De gespreksonderwerpen waren o.a.:
-Locatie Land van Winkel over het door Groen West te bouwen type
woningen en de mogelijkheid van opneming van seniorenwoningen hierin.
-Kerkgaarde 3 en 5 (Plaza Abecenwalda) : wat gebeurt er met deze
leegstand?
-Het terrein en gebouw Tumult: plannen van Groen West zijn nog in
ontwikkeling.
-Onze inbreng van het Land van Winkel waarbij diverse instanties door de
commissie zijn benaderd. Zie hiervoor het artikel in nummer 2 van het
periodiek.

In een artikel in nummer 3 van het periodiek zijn de mogelijkheden
aangegeven tot het realiseren of bouwen van mantelzorg woningen,
Commissie Zorg
Zorggerichte activiteiten /onderwerpen die ook in de 4 periodieken 2015
aan de orde kwamen:
- Buurtkamer Baambrugge
- Mantelzorgwoningen
- Servicepunt
- St.Hulpfonds Abcoude-Baambrugge
- Verslag informatie avond over de transitie in de zorg
- Voedselbank
- Waar vraag ik zorg aan?
- Wensen bij het levenseinde
- Zonnebloem
- Een kerstdiner voor ‘ouderen voor wie de kerstperiode wellicht
wat lang duurt”.
Commissie van Verkeer &Vervoer
In 2015 is er in Baambrugge een toegankelijkheidsschouw gehouden. De
knelpunten die we daar aantroffen zijn in korte tijd door de gemeente
verbeterd of aangepast (Grevenstukstraat en Oostveenstraat gedeeltelijk
herstraat; bij de dorpsbrug het trottoir geëgaliseerd en paaltjes geplaatst;
fietspad langs de Lange Coupure gerepareerd; op het Dorpsplein de
klinkers vlak gelegd; Achtervlietpad en Indijkweg worden in 2016 opnieuw
geasfalteerd). Alleen aan het probleem van de voortdurende
snelheidsovertredingen op de Rijksstraatweg (de Korte Coupure) kon nog
niets gedaan worden. Daarover is de commissie nu in overleg met de
aanwonenden en de gemeente. Er zouden snelheidsbeperkende
maatregelen getroffen moeten worden, maar zonder dat bus 120 daar te
veel last van heeft.
Voor Abcoude waren er geen aanleidingen voor de commissie om in actie
te komen. Wel belemmeren geparkeerde fietsen nog steeds de
doorgankelijkheid in de Hoogstraat. Vooral voetgangers en gebruikers van
rollators, kinder- en winkelwagens hebben daar last van. De commissie
plant daarom in het voorjaar van 2016 een toegankelijkheidsschouw. Het is

de bedoeling om ander partijen bij de schouw te betrekken, zoals de STAG,
Merenhof, de OV-AB, de gemeente, Tympaan-de Baat en de politie.
55+ Steek uw licht op
Het O.B.V.-periodiek is in 2015 viermaal verschenen. Het bevat informatie
over aangelegenheden die voor de leden van de vereniging mogelijk van
belang zijn, waaronder bv: -fiscale aangelegenheden, -resultaten van de
verschillende commissies, -dagverzorging, -dorpsvisie Abcoude,
-mantelzorg, -levenstestament, -ouderenmishandeling, -regiotaxi, -sociale
wijkteam, -concerten en theater, -Wmo, -etc.
Ook het verslag van de algemene ledenvergadering, het jaarverslag van de
secretaris, het financieel jaarverslag van de penningmeester en
mededelingen van het bestuur zijn erin opgenomen.
Stichting Tympaan-De Baat en andere organisaties en personen geven
informatie over activiteiten, cursussen en andere zaken.
Contacten met de gemeente en overige instanties
De oprichting van een dorpsraad in Abcoude is nog steeds niet
gerealiseerd. Inmiddels zijn wel twee wijkraden opgericht.
Het bestuur heeft een brief aan Kruisvereniging Abcoude-Baambrugge
gestuurd met advies over de besteding van de resterende gelden.
De Kruisvereniging wordt namelijk opgeheven.
Contacten zijn gelegd met de PCOB (Protestants Christelijke Ouderen
Bond), Unie KBO (Katholieke Bond van Ouderen), de ANBO (Algemene
Nederlandse Bond voor Ouderen), De Zonnebloem en Servicepunt
De Ronde Venen. Indien nodig weet men elkaar te vinden en kan de
gewenste samenwerking plaatsvinden.
In opdracht van de Belastingdienst heeft de O.B.V. als ANBI-instelling
(Algemeen Nut Beogende Instelling) een internetsite laten maken, waarop
zij de vereiste gegevens openbaar maakt.
Op verzoek van de commissie zorg heeft de gemeente een artikel voor het
periodiek geschreven waarin een duidelijke toelichting wordt gegeven op
het verdwijnen van het loket burgerzaken in Abcoude.
Met de gemeente is overleg geweest over het ontkoppelen van Valyspas
en Regiotaxipas: dit blijkt echter niet mogelijk.

