Sociaal jaarverslag OBV 2018
Bestuur
Op 1 januari 2018 was het bestuur als volgt samengesteld:
Dick Kok (voorzitter en secretaris a.i.), Jan Dulfer (penningmeester) en de
bestuursleden: Jan Popping, Elly van Luijn en Joska Hoppe.
Bestuursvergaderingen
Er is, op de grote vakantie na, maandelijks vergaderd.
Agendapunten waren o.a.:
 uitbreiding bestuur en bemensing commissies
 automatische incasso contributies
 werving nieuwe leden en emailadressen van de leden
 actiepunten 2018
 uitbreiding buurtkamer Baambrugge
 voorbereiding dialoog laatste levensfase
 samenwerking met andere (ouderen)organisaties
 bespreking terugkoppeling commissies Zorg, Bouwen&Wonen, Verkeer&Vervoer,
Communicatie
 voorbereiden themabijeenkomsten
 uitvoering Periodiek
 ophalen frequentie van huisvuil
 verwijdering brievenbussen
 onderhouden contacten met adverteerders
 Algemene Verordening Gegevensverstrekking
Leden
Begin januari 2019 telde de OBV 1207 leden. Door een administratieve correctie,
verhuizing naar elders, overlijden en overige opzeggingen was er sprake van een
kleine terugval van het aantal leden.
Het bestuur heeft continu wervingsactiviteiten gehouden.
Algemene ledenvergadering (ALV)
Op vrijdagmiddag 20 april 2018 is de ALV gehouden. Aanwezig: 35
stemgerechtigden personen, inclusief de bestuursleden: Dick Kok, Jan Popping, Jan
Dulfer, Elly van Luijn en Joska Hoppe. Met algemene goedkeuring is tijdens de
algemene ledenvergadering Marian Koekenbier toegetreden tot het bestuur.
De ALV is afgesloten met een heerlijke maaltijd, die werd verzorgd door Frits
Benacchio.
Commissie Activiteiten
Wederom hebben de Lions en de Rabobank ter stimulering van het verenigingsleven
in en met hulp vanTympaan-de Baat en vrijwilligers, een leuke fietstocht in onze
gemeente georganiseerd. Deze tocht mocht voor de leden van de OBV ook met de
auto afgelegd worden. Bij voldoende deelname stelde de Rabobank totaal € 5000,beschikbaar. Door de succesvolle inzet van OBV mocht uw voorzitter € 923,incasseren. Met zo’n 35 deelnemers is deelgenomen aan deze activiteit.
Als vanouds vond eind november 2018 de traditionele Sint-Nicolaasviering plaats.
Speciale dank door middel van bloemenhulde aan de zwarte Pieten, die in deze
hoedanigheid voor de laatste keer aanwezig waren. De Sint zoekt naarstig naar
nieuwe Pieten. Het accordeonspel van Gitta zorgde weer voor een gezellige sfeer.
Daarnaast is nog een “dank-je-wel-avond” georganiseerd voor de verspreiders van
het Periodiek en bestuurs- en oud-bestuursleden/commissieleden. Door de drukke
feestdagen in december 2018 heeft dit op 18 januari 2019 plaatsgevonden.
In januari 2018 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 ‘Samen eten in Baambrugge’.
Commissie Bouwen&Wonen
Opnieuw is aandacht gevraagd bij de provincie en de Woningbouwvereniging voor
een opbouw van een etage op het pand Leeuwenburgh.
Commissie Verkeer&Vervoer
In 2018 zijn door de commissie beperkte resultaten geboekt.
•
Verbeteren doorgang voetgangers langs muurtje bij hotel Abcoude
(voormalige Wakende Haan)
•
Aanpassen paadje bij De Derde Brug zodat dit ontoegankelijk wordt als
sluiproute voor fietsers.
Commissie Zorg
De Merenhof heeft een presentatie gegeven in de Buurtkamer.
Daarnaast is door het commissielid een bezoek gebracht aan enkele
ziekenhuispatiënten.
Een congres over eenzaamheid onder ouderen is bijgewoond. Nadere informatie is
ingewonnen over de ‘Transferverpleegkundige’.
Tympaan-de Baat heeft aandacht gegeven aan de volgende thema’s: waardig ouder
worden, eenzaamheidsbestrijding, Alzheimercafé, ondersteuning in de laatste
levensfase, rollator spreekuur, dementie en mantelzorg.
Dick Kok, secretaris a.i.

