
Sociaal jaarverslag OBV 2021

Bestuur 
Op 1 januari 2021 was het bestuur als volgt samengesteld:
Dick Kok(voorzitter en secretaris a.i.), Hans Aalders( penningmeester) en de 
bestuursleden: Jan Popping, Elly van Luijn, Joska Hoppe en Marian Koekenbier. 

Bestuursvergaderingen
Helaas is door corona het dagelijks bestuur slechts beperkt bijeen geweest. 
Agendapunten waren o.a.:
 werving nieuwe leden / email-adressen
 kranslegging dodenherdenking Baambrugge 4 mei 2021
 samenwerking met andere (ouderen)organisaties
 bespreking terugkoppeling commissies zorg, bouwen en wonen, verkeer en 

vervoer, publiciteit
 uitvoering Periodiek, waarin aandacht voor concerten, corona,  in memoriam en 

interviews, notariële zaken, diverse andere thema’s, verslag ALV 2020 en 
financieel jaarverslag

 onderhouden contacten met adverteerders
 volgen activiteiten Sporthuis Abcoude

Leden
Begin januari 2021 telde de OBV 1168 leden. 
Door overlijden helaas iets minder dan 2020.
Het bestuur blijft zich voortdurend inspannen nieuwe leden te werven. 
Met personen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de OBV werden 
weer kettinggesprekken gehouden.
Helaas is ons lid van verdienste Kees van Vliet in 2021 overleden.

Algemene ledenvergadering(ALV) 2021
Gelukkig kon er dit jaar weer een ledenvergadering plaats vinden. Op 14 oktober 
2021 hebben ongeveer 40 leden de vergadering bijgewoond. Na een goede 
vergadering, waarbij werd ingestemd met alle agendapunten, werd de bijeenkomst 
afgesloten met een eenvoudige maaltijd verzorgd door Frits Benacchio. Geheel 
voldaan toog een ieder huiswaarts. 

Commissie activiteiten
Dit jaar werd het OBV-uitje op 27 juni 2021 georganiseerd. De Rabobank en de 
plaatselijke Lions hebben dit weer gefaciliteerd. 30 deelnemers hebben hier een 
genoeglijke dag aan beleefd. De Rabobank verdeelde 5000 euro onder de 
deelnemende  verenigingen. De OBV heeft met een verdienstelijke tweede plaats 
hier een graantje van mee kunnen pikken. Helaas stoppen de Lions en de Rabobank
met deze leuke activiteit in deze vorm.

In januari 2022 ondersteunde de OBV het nieuwjaar diner voor oudere, 
alleenstaande mensen, dit jaar voor de zevende keer georganiseerd door 
Gouderdom. Ook dit keer in een wat andere vorm door een bezoek aan huis, 
ondersteund door een zangeres. Dit in verband met de veiligheidsmaatregelen rond 
corona.

Commissie Bouwen en Wonen
 Betrokkenheid met initiatieven van particulieren voor seniorenbouw
 bestuurlijk/ambtelijk overleg over huisvesting senioren
   
Commissie Verkeer en Vervoer
Voorzitter Gerard Munnik heeft de commissie verlaten wegens verhuizing.
Wim Verbree neemt het stokje over. Wel is er een vacature in de commissie.
Dit jaar kregen de volgende zaken aandacht:
 overleg met de gemeente
 aandacht voor trappen/brugleuningen voor voetgangers bij viaduct 

Holendrecht/A2
 enquête onder leden over het bovenstaande (behoefte-peiling)
 verkeerssituatie tweede Punt (fietspad tussen Derde Brug en Abcoudermeer)
 tal van details over verkeersveiligheid

Commissie Zorg
 ambtelijk overleg
 ondersteuning Gouderdom
 sporthuis Abcoude
 Zonnebloem.

Tympaan-de Baat 
 bibliotheek
 belastinghulp
 buurtkamer
 corona
 dementie
 mantelzorg
 repair café.

Dick Kok, secretaris a.i.  

N.B. Voor een totaal overzicht van activiteiten van de OBV wordt verwezen naar 
Periodiek 1 van 2022


