
Sociaal jaarverslag OBV 2019

Bestuur 
Op 1 januari 2019 was het bestuur als volgt samengesteld:
Dick Kok (voorzitter en secretaris a.i.), Jan Dulfer (penningmeester) en de 
bestuursleden: Jan Popping, Elly van Luijn, Joska Hoppe en Marian Koekenbier. 
Lopende het begrotingsjaar is het penningmeesterschap overgedragen aan Hans 
Aalders.

Bestuursvergaderingen
Er is, op de zomer vakantie na, maandelijks vergaderd.
Agendapunten waren o.a.:
• uitbreiding bestuur en bemensing commissies
• automatische incasso contributies
• werving nieuw leden/e-mailadressen
• actiepunten 2019, waaronder geven van PC-cursussen, donorwet 2020, concert 

in december voor ouderen en mantelzorgers, deelname dodenherdenking 
Baambrugge

• samenwerking met andere (ouderen)organisaties
• bespreking terugkoppeling commissies zorg, bouwen en wonen, verkeer en 

vervoer, publiciteit
• voorbereiden van themabijeenkomsten
• realisatie van het periodiek
• onderhouden contacten met adverteerders
• volgen voortgang nieuwbouw Sporthuis Abcoude
• het uitvoeren van een SWOT-analyse waar door middel van een steekproef bij 

100 leden gevraagd is naar de sterke- en zwakke punten van de OBV en de 
kansen en bedreigingen.

Leden
Begin januari 2020 telde de OBV 1.173 leden. 
Helaas loopt het ledenaantal wat terug: in 2019 een afname van 34 leden.  Dit komt 
met name helaas door de vele gevallen van overlijden in 2019. De gemeente weigert
tot nu toe medewerking te verlenen aan het doorgeven van mutaties van nieuwe 
inwoners. Hierdoor kunnen wij aan hen helaas geen informatie verschaffen over de 
werkzaamheden, nut en noodzaak van de OBV. De nieuwe Algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG) zou dit in de weg staan.  
Het bestuur heeft continu wervingsactiviteiten gehouden. 
Met personen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de OBV werden 
weer kettinggesprekken gehouden.

Algemene ledenvergadering (ALV)
Op donderdagmiddag 18 april 2019 is de ALV gehouden. Aanwezig: 33 
stemgerechtigden personen, inclusief de bestuursleden: Dick Kok (voorzitter), Jan 
Popping, Jan Dulfer, Elly van Luijn, Joska Hoppe en Marian Koekenbier.
De ALV is afgesloten met een heerlijke maaltijd, die werd verzorgd door Frits 
Benacchio.

Commissie Activiteiten
• Wederom heeft de Rabobank ter stimulering van het verenigingsleven in 

samenwerking met de Lions en vrijwilligers een leuke fietstocht langs de acht 
kernen van onze gemeente georganiseerd. Gezien onze doelgroep, mocht deze 
tocht ook met de auto afgelegd worden. Bij voldoende deelname stelde de 
Rabobank totaal € 5.000, - beschikbaar. Door de succesvolle inzet van de OBV 
mocht uw voorzitter voor de vereniging € 765,- incasseren. Met zo’n 30 
deelnemers is er deelgenomen aan deze activiteit.

• Zoals vanouds vond eind november 2019 weer de St. Nicolaasviering plaats.
De Sint liet zich vergezellen met twee nieuwe Pieten en John Haesen vrolijkte het
feest op met zijn Sinterklaasliedjes op de piano. We noteerden een kleine 40 
‘gelovigen’. 

• Er is door het bestuur een ‘dank-je-wel-avond’ georganiseerd voor alle 
vrijwilligers en oud-bestuursleden. Door de drukke feestdagen in december 2019 
heeft dit op 17 januari 2020 plaatsgevonden. 

• In januari 2020 ondersteunde de OBV voor de vijfde keer het nieuwjaardiner 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- De Baat, het 
theater Piet Mondriaan en ‘Samen eten in Baambrugge’.

Commissie Bouwen en Wonen
Er zijn helaas, behoudens de nieuwbouw van het Sporthuis Abcoude aan de 
Spoorlaan geen nieuwe bouwactiviteiten in 2019.
De commissie volgt de initiatieven ‘Wonen voor ouderen-Dik voor elkaar huis’.
Ook is er blijvende aandacht voor een verzorgingshuis in Abcoude. Er is overleg 
geweest met de uitvaartverzorgers over de realisatie van een mortuarium op de 
begraafplaats Abcoude.    

Commissie Verkeer en Vervoer
In 2019 is uit de SWOT-analyse een aantal zaken naar voren gekomen die nader 
overleg noodzaken met de gemeente. In februari 2020 is een overleg gepland met de
gemeente waar een groot aantal problemen uit 2019 wederom zullen worden 
besproken. Hierover is in ons periodiek al eerder melding van gemaakt. 

Commissie Zorg
Aanvullend op bovenstaande activiteiten die deels ook vanuit de Commissie Zorg 
plaatsvonden, werd aandacht gegeven aan o.a. zorgkosten als aftrekpost, internet en
sociaal media, de donorwet, het levenstestament, langer zelfstandig wonen en de 
lokale behoefte aan een verzorgingshuis. Ook diverse bijdragen van 
Tympaan- De Baat zoals over de WMO, respijtzorg, het herkennen van signalen van 
ouder worden, personenalarmering en dementievriendelijke gemeente.  

Dick Kok, secretaris a.i.  


