
Sociaal jaarverslag OBV 2020

Bestuur 
Op 1 januari 2020 was het bestuur als volgt samengesteld:
Dick Kok (voorzitter en secretaris a.i.), Han Aalders (penningmeester) en de 
bestuursleden: Jan Popping, Elly van Luijn en Joska Hoppe en Marian Koekenbier.

Bestuursvergaderingen
Helaas is door corona het dagelijks bestuur slechts beperkt bijeengeweest. 
Agendapunten waren o.a.:
 werving nieuw leden/e-mailadressen
 kranslegging dodenherdenking Baambrugge 4 mei 2020
 samenwerking met andere (ouderen-)organisaties
 bespreking terugkoppeling commissies zorg, bouwen&wonen, verkeer&vervoer, 

publiciteit
 uitvoering periodiek, waarin o.a. aandacht voor concerten, corona, cybercrime en 

fraude, in memoriam en interviews, schenken en (ont)erven, verslag ALV 2019 en
financieel jaarverslag

 onderhouden contacten met adverteerders
 volgen nieuwbouw van Het Sporthuis Abcoude

Leden
Begin januari 2020 telde de OBV 1173 leden.
Door veel overredingskracht van het bestuur is de gemeente ervan overtuigd geraakt
medewerking te verlenen aan het verstrekken van gegevens van nieuwe inwoners 
zonder de privacy van deze mensen aan te tasten. Deze actie tot ledenwerving heeft 
ongeveer 100 nieuwe leden opgeleverd.
Dank voor de vruchtbare samenwerking met de gemeente op dit terrein.
Met personen, met bijzonder verdiensten voor de OBV, werden weer 
kettinggesprekken gevoerd.

Algemene ledenvergadering (ALV) 2020
Helaas is door corona de ALV niet doorgegaan. Dit ondanks het gegeven dat het 
bestuur de hele vergadering al had voorbereid.

Commissie Activiteiten
Helaas kon ook wegens corona een aantal geplande activiteiten niet doorgaan, zoals
het OBV-Uitje, Sinterklaas en de workshop EHBO. 
In januari 2021 ondersteunde de OBV het Nieuwjaars diner voor ouderen, 
alleenstaande mensen, dit jaar voor de zesde keer gehouden. Zij het in wel wat 
andere vorm dit keer met een bezoek aan huis. Dit in verband met de 
veiligheidsmaatregelen rond corona.

Commissie Bouwen&Wonen
 volgen van initiatieven ‘Dik voor elkaar huis en On(t)roerend Goed’
 negatief antwoord ontvangen van de gemeente i.v.m. het realiseren van een aula 

op begraafplaats.

Commissie Verkeer&Vervoer
Dit jaar kregen de volgende zaken aandacht:
 plekken bushaltes lijn 120 en 126
 overleg met de gemeente
 brugverbreding Baambrugge
 fietspad Coupure
 afzetting tijdens verbouwing pand naast de Readshop
 voetgangersroute van Brugstraat naar de Derde Brug
 oversteekplaats bij de Derde Brug
 aandachtspunten voor gemeente naar provincie toe voor concessie buslijnen
 Frank Borreman is de commissie komen versterken

Commissie Zorg
 ondersteuning ‘Gouderdom’
 Zonnebloem
 Zorgboerderijen Abcoude en Baambrugge

Tympaan-De Baat
 belastinghulp
 buurtkamer
 corona
 dementie (en EHBD-koffers)
 donorwet
 mantelzorg
 repair café
 rouwverwerking
 special tablets (voor communiceren via internet)
 de voedselbank

Diversen
 informatie ontvangen over de bouw van Het Sporthuis Abcoude
 bibliotheek

Dick Kok, secretaris a.i.  


