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1. Voorwoord bestuur 
Met het aanbieden van ons jaarverslag 2019 willen wij een overzicht geven van hetgeen SVM aan activiteiten in het afgelopen jaar heeft uitgevoerd. Voor 
velen van u zal dat niet onbekend zijn omdat u als deelnemer gebruik maakt van ons uitgebreide activiteitenaanbod.  
Kenmerkend voor onze vereniging is dat leeftijdsgenoten elkaar kunnen ontmoeten, sportief in beweging kunnen zijn en hun kennis en vaardigheden 
kunnen vergroten. Verder kan men ook een beroep doen op de verschillende vormen van dienstverlening en ondersteuning, terwijl een aantal van onze 
leden veel voldoening vindt in het uitvoeren van vrijwilligerswerk dat met veel enthousiasme wordt uitgevoerd.  
Als de belangen van senioren in het geding zijn, staat SVM ook zijn mannetje. Daarin staan we niet alleen; waar nodig zoeken we samenwerking. Dat maakt 
dat onze organisatie een niet meer weg te denken onderdeel is van onze gemeenschap. We leveren hiermee een wezenlijke bijdrage aan de leefbaarheid 
en saamhorigheid die zo kenmerkend zijn voor Moergestel. SVM, is een actieve vereniging die blijft zoeken naar wensen en behoeftes van senioren. Met 
recht kunnen we zeggen: “SVM  Een vitale en eigentijdse vereniging van senioren”. 
Het merendeel van wat u in dit jaarverslag kunt lezen is een terugblik op het afgelopen jaar. Op een aantal momenten kijken we ook naar de toekomst. 
Wat voor SVM in het komende jaar zeker een bijzonder punt van aandacht zal zijn het werven van nieuwe leden en het uitbreiden van onze activiteiten. 
Daarnaast wordt ingezet om de communicatie over de volle breedte te verbeteren. 
Als we dit jaarverslag doorlezen kunnen we niet anders zeggen dan dat we kunnen spreken van een geslaagd verenigingsjaar. Er is veel werk verzet, mede 
door de inzet van onze enthousiaste vrijwilligers. Een woord van waardering voor hen is hier zeker op zijn plaats. Tevens oprecht dankjewel aan alle 
mensen en organisaties waarmee we in het afgelopen jaar mochten samenwerken. Samen sterk, samen voor elkaar!  
Ook dank aan u. Zonder uw support en vertrouwen zouden wij niet zo’n bloeiende vereniging kunnen hebben. Samen vormen we als SVM een hechte club. 
Wij vinden het fijn dat u lid bent en hopen dat dat nog lang zo zal blijven. 
U kunt op ons rekenen.  
 
Samenstelling bestuur 

 Henk van den Bijgaart voorzitter *  
 Ludo Claessens secretaris*  
 Frans Laureijssen penningmeester* 
 Paul Roozen bestuurslid (coördinator activiteiten) 
 * Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het Dagelijks Bestuur 
 

2. Verslag van het bestuur 
 Dit jaar waren er 11 bestuursvergaderingen en 1 algemene ledenvergadering (ALV) op 28 maart. 
 
 Benoeming/Aftreden bestuursleden 
 Statutair aftredend en herkiesbaar waren: 
 Henk van den Bijgaart, Ludo Claessens en Frans Laureijssen. 
 De vergadering stemt hiermee onder applaus in. 
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 Ledenadministratie  

 2019 2018 2017 2016 2015 

Stand per 1 januari gewone leden 743 734 729 743 729 

Uitschrijvingen * 37 35 32 38 30 

Nieuwe aanmeldingen 41 40 40 24 44 

Totaal per 31 december 747 745 737 734 748 

Ereleden 3 3 6 5 5 

*) waarvan overlijdens 29 22 23 26 24 

 
 Ereleden zijn: Toos van Gool-Groenen, Corry de Jong en Jan Geerts.  
 

  
 
 Blauw : 18% leeftijd van 50 tot 70 
 Rood : 48% leeftijd van 70 tot 80 
 Oranje : 34% leeftijd vanaf 80 
 Bij het wervingsbeleid dient de leeftijdsgroep 50 tot 70 volop aandacht te krijgen! 
 
 Adresgegevens Secretariaat: 013-5133895 | 0655994464 
 E-mail: secretaris.svm@outlook.com  
 Website: www.senioren-moergestel  
  IBAN rekeningnummer SVM: NL38RABO0134532260  
 Ten name van: SVM te Moergestel  
 KvK: 18061660. 
 

18%

48%

34%

Leeftijdsopbouw SVM 2019

mailto:secretaris.svm@outlook.com
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 Huldiging leden i.v.m. 25-jarig lidmaatschap 
 In 2019 waren er 6 leden die 25 jaar lid waren van SVM. Van de voorzitter hebben de jubilarissen persoonlijk een oorkonde en een roos ontvangen. 
 
 Beleidsplan 2019-2024 
 Ten opzichte van vorig jaar zijn er slechts enkele tekstuele aanpassingen in het beleidsplan aangebracht. 
 
 Communicatie met leden 
 De communicatie met leden en potentiele leden is cruciaal. Om met de leden in verbinding te staan zijn er verschillende communicatiekanalen. 
 We noemen: 
 * Jaarboekje met activiteitenkalender 

* De maandelijkse nieuwsbrief (in print, toegevoegd bij het blad ONS)   
* Nieuwsberichten via Nieuwsklok / Seniorenpagina 
* Nieuwsberichten via e-mail over specifieke activiteiten 
* De SVM-website www.senioren-moergestel.nl.  
* Een nieuwe folder 
* Het SVM-jaarverslag (versie 11 januari 2019) 
* De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op 28 maart 2019, waarbij alle belangrijke besluiten worden genomen en het bestuur zich verantwoord t.a.v. 
de leden.  

 
 Bij al onze communicatie is de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) van toepassing. 
 
 Privacy 
 KBO-Brabant en SVM gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Dit betekent dat wij alleen die gegevens opnemen en bewaren die u zelf, vrijwillig, 

verstrekt en die nodig zijn om u optimaal van dienst te kunnen zijn. Uw gegevens worden in een beveiligde ledenadministratie bewaard en worden onder 
geen enkel beding aan derden verstrekt.  

 
 Den Boogaard  
 SVM is een van de hoofdgebruikers en mede dankzij de inzet van onze vrijwilligers bij de praktische organisatie heeft den Boogaard zijn functie als 

gemeenschapscentrum ruimschoots kunnen waarmaken. De leden van “het Barteam” hebben weer met vertrouwde energie en plezier het beheer in den 
Boogaard mede vormgeven samen met de beheerder Roy Klomp.  

 We betalen als SVM-huur voor het ruimtegebruik in Den Boogaard. Deze is op basis van declaratie van het gebruik van ruimten. Maandelijks wordt 1/12 
van het jaarbedrag betaald. Na afloop van het jaar volgt de definitieve afrekening.  
SVM is samen met ander gebruikers van den Boogaard vertegenwoordigd in de “klankbordgroep Den Boogaard”. Deze heeft op gezette tijd overleg met 
de directie van den Boogaard over het gebruik en de toekomst van den Boogaard. 

http://www.senioren-moergestel.nl/
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 Activiteiten van SVM Algemeen 
 Jaarlijks evalueert het bestuur het beleid en onderzoekt de mogelijkheden voor nieuwe en vernieuwende activiteiten. Waar nodig en mogelijk vinden 

aanpassingen plaats.  
 
 Ook dit jaar is weer het jaarboekje 2019 uitgebracht, de gids met informatie over de belangrijkste gegevens over en de activiteiten van SVM. 
 
 “In gesprek met SVM”  
 Op 18 juni heeft er een dialoogsessie plaats gevonden in den Boogaard met leden en niet leden van SVM. Het doel van deze sessie was om erachter te 

komen hoe men de vereniging ervaart, wat zijn de positieve en negatieve punten en welke verbeteringen en ideeën onder de leden leven. De avond werd 
geleid door Bianca Taapken. Wat heeft het opgeleverd? Op de eerste plaats heeft deze dialoog opgeleverd dat men over het algemeen een positieve en 
tevreden indruk heeft over het functioneren van SVM. Verder is nog eens bevestigd waarom met name de jongere groep een SVM-lidmaatschap nog 
even voor zich uitschuift. Maar voortdurende aandacht voor de communicatie en beeldvorming (up-to-date, vernieuwend en verfrissend) gaan zeker 
helpen deze groep voor zich te winnen. Het bestuur neemt deze belangrijkste uitkomst dan ook mee in haar beleid. 

 
 Zomertour: SVM  heeft voor senioren 50+ een zomertour samengesteld in de periode 25 juli tot en met 29 augustus. In die periode zijn een achttal 

ontspannende activiteiten georganiseerd zoals; rondje met de Parelexpress, rondleiding bibliotheek Lochal, excursie palingkwekerij, lezing IVN, Verteller 
Paul Spapens, excursie bij Gilde St. Joris, excursie Reuzenbieren en bezoek “Kruid of Zo’. De organisatie kan terugkijken op een zeer geslaagde zomertour. 
In 2020 gaan wij dat weer doen, maar dan over een langere periode. De organisatie was in handen van Ankie Wessels Beljaars. 

 
 Op Seniorendag 6 oktober 2019 heeft SVM zich voor alle senioren van Moergestel gepresenteerd in de vorm van een ”Doe Dag” in samenwerking met 

ILcuore. MTV Moergestel heeft van deze geslaagde dag een tv-opname gemaakt. De organisatie was in handen van Nel Dirkx en Toos van Gool-Groenen. 
 
 Belevingstocht: In het kader van 75 jaar oorlog en bevrijding is op 26 oktober een belevingstocht “Op weg naar de vrijheid” uitgevoerd door de 

toneelclub De Tweede jeugd van SVM, samen met een aantal vrijwillige deelnemers uit Moergestel. De uitvoering in het centrum van Moergestel was 
groots, fantastische en uniek! 

 
 De Kerstviering voor alle ouderen is gehouden op donderdag 19 december in den Boogaard. Er waren 120 personen aanwezig (in 2018: 110, in 2017: 96, 

in 2016: 130, in 2015: 98, in 2014: 117). Ook bij deze viering was de organisatie in goede handen van Nel en Toos.  
 
 Bijzonderheden vanuit de activiteiten  

De reguliere activiteiten zoals vermeld op pagina 12 zijn allemaal goed verlopen. In totaal hebben hier ongeveer 300 personen aan deelgenomen, dit is 
een kleine teruggang vergeleken met vorig jaar. Dus elke activiteit kan nog wel een aantal nieuwe deelnemers gebruiken. 
In totaal zijn er in den Boogaard ruim 560 activiteiten van SVM gehouden.  
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 Computerhulp: Voor hulp en het oplossen van problemen met de computer, laptop, printer, tablet of smartphone/mobiel een afspraak worden gemaakt 
voor hulp aan huis. Via de nieuwsbrieven worden de leden hierover steeds geïnformeerd. 

 Griekse mythologie: door het gebrek aan een docent is er in 2019 geen cursus gehouden. 
 Kalligrafie: vanwege ziekte van de docente zijn er in de 2e helft van 2019 geen lessen geweest. 
 Plantencursus: doordat er te weinig deelnemers waren is deze cursus niet doorgegaan. 
 
 Voortgezet is maandelijks ‘samen uit eten’ bij wisselende restaurants in het dorp. In de maandelijkse Nieuwsbrief wordt de locatie vermeld. 
 
 Eetpunt in Park Stanislaus 

Er is vanuit Park Stanislaus informatie beschikbaar. Mensen die gebruik willen maken van het eetpunt kunnen dat melden bij de receptie of het 
restaurant van Park Stanislaus. U krijgt dan alle informatie over de gang van zaken. Waar nodig en gevraagd ondersteunt de VOA en CO.  

 
 Nieuwsbrieven 
 Voor het 15e jaar brengen we de actuele informatie en mededelingen bij onze leden met de maandelijkse Nieuwsbrief.  
 Dit jaar zijn er 11 Nieuwsbrieven uitgegaan bij het ledenblad “Ons”. De redactie van de Nieuwsbrief was in handen van Ad Dirkx. 
 
 Periodiek koffie-uurtje  
 In beginsel is op de 3e maandag van de maand in den Boogaard gelegenheid gegeven om onder het genot van een kopje koffie en een praatje contacten 

te onderhouden.  In de maandelijkse Nieuwsbrief zijn de data vermeld. Frans Pijnenburg is hiervan de initiatiefnemer. 
 
 Park Stanislaus overleg 
 Het overleg met Park Stanislaus is sinds 2018 met het management door de voorzitter van SVM. Daarnaast is er overleg met de activiteitenbegeleiding 

van Stanislaus door de coördinatoren van SVM van de activiteit Geef Elkaar de Hand en ’t Trefpunt.  
 Doel is informatie-uitwisseling en samenwerking. Met Woonstichting Leijstromen zijn voor het huurdersdeel afspraken gemaakt over de zorg. SVM volgt 

de ontwikkelingen. 
 
 Subsidiebeleid in 2019 
 In 2019 is de verantwoording over 2018 naar de gemeente gestuurd en akkoord bevonden.  
 Een subsidieverzoek voor 2020 is ingediend en een bedrag is toegekend voor een aantal activiteiten van de vereniging.  
 
 Vrijwillige Ouderenadviseurs (VOA) /Cliëntondersteuner 
 Ook in 2019 zijn 4 geschoolde personen actief als vrijwillige ouderenadviseur.  
 SVM heeft de volgende ouderenadviseurs: Corry de Jong, Jan Geerts, Harrie de Laat en Jo van Dijk.  

Voor Harrie de Laat en Jo van Dijk ligt het accent vooral op belastingen. Zij hebben ook dit jaar voor de SVM leden de belastingaangiftes 2019 verzorgd. 
Dit betreft aangiftes voor de inkomstenbelasting/premieheffing volksverzekeringen, ongeveer 80 stuks en een aantal aangiftes zorg- en/of huurtoeslag, 
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52 stuks. Specifieke adviesgevallen gaan door naar de Clientondersteuners.  
Onze gecertificeerde clientondersteuners zijn: Henny Hamers-de Jong en Jan Geerts. 

 
 Website 
 Sinds medio december 2019 is de nieuwe website van SVM online. Deze is, zoals de oude ondergebracht bij KBO-Brabant die ook een nieuw jasje heeft. 

De website houdt dezelfde naam www.senioren-moergestel.nl. De website is nog niet volledig, hij is in opbouw. Een aantal gegevens voor 2020 is nog 
niet beschikbaar. Inloggen kan met dezelfde gegevens zoals u gewend was. 

 
 Verjaardag felicitatie Senioren vanaf 80 jaar.  
 Vanaf 1-1-2012 worden leden op of rond hun verjaardag verrast met een persoonlijk bezorgde felicitatiekaart. De commissie bestaat uit een zevental 

personen (Ine Geerts, Ton van Gool, Lenie Kuipers, Riet de Laat, Toos Schilders, Frida de Waal en Corry Schoenmakers). Het blijkt dat dit door de jarige 
zeer op prijs wordt gesteld.  
Zij hebben dit jaar 270 personen bezocht (in 2018: 250 in 2017: 240 in 2016: 244 in 2015: 232 in 2014: 218 in 2013: 200 en in 2012: 194). 

  

 Commissie WELZIJN – ZORG.  

  

VOA. Regelmatig worden meestal telefonisch vragen gesteld over kleine zaken, meestal betreft het meer informatie over adres, telefoon enz. dan 
inhoudelijk. In enkel keer betreft het inhoudelijke informatie gevolgd door een gesprek en / of verwijzing. 

 
Cliëntondersteuner. In 2019 is het aantal verzoeken in de tweede helft van het kalenderjaar duidelijk minder dan voorheen. Een oorzaak hiervan is nu nog 
niet aan te geven. De verzoeken die gedaan zijn betreffen vooral vervoer (voor 80+ voor de automatische gemeentelijke vervoerspas), en het gebruik van 
een aangepast vervoermiddel (scootmobiel), huishoudelijke ondersteuning en de woonsituatie, waarbij vooral het mogelijk gaan wonen op Park Stanislaus 
(huurappartement) een wens is. Toenemend komt ook vanuit de gemeente de vraag om samen met een WMO-consulent te kijken naar een situatie. Ook 
de dementieconsulent benadert de  cliëntondersteuner soms voor informatie en overleg. 

   

’t Trefpunt: na twee jaar een kort overzicht. 

• Het gebruik van een lokaliteit op Park Stanislaus is naar tevredenheid. De activiteiten vinden momenteel plaats in een geschikte ruimte op de 4e 

verdieping.  

• Er is waar nodig contact en overleg met een vast aanspreekpunt van Park Stanislaus. 

• Het vervoer is via VVO geregeld en verloopt prima. 

• Financieel was er in 2018 een extra bijdrage vanuit de RaboClubactie en in 2019 vanuit VVO. Daarnaast is er jaarlijks een behoorlijke subsidie van de 

gemeente. De middelen maken de activiteiten mogelijk.  

• Vanaf half november zijn er 6 gastvrouwen die de dinsdag- en vrijdaggroep begeleiden.  

http://www.senioren-moergestel.nl/
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• Gasten die deelnemen zijn mensen uit het dorp, die geen indicatie hebben, alleen wonen, meestal verminderd mobiel zijn en in een groep van 10 

personen kunnen functioneren.   

• Een overzicht in aantallen van de gasten over 2018-2019. 

Totaal aantal gasten in 2018 en 2019 28 

Overleden 3 

Na indicatie of opname verzorgingshuis Park Stanislaus of elders gestopt 5 

Gestopt vanwege gezondheid, leeftijd, persoonlijke situatie 3 

Momenteel is het aantal gasten van ’t Trefpunt (dinsdag 8; vrijdag 9) 17 

 

Geef Elkaar de Hand. In 2019 met uitvoering in den Boogaard. 

• De groep begeleiders is voldoende groot. 

• Het programma is uitgevoerd volgens planning met een enkele aanpassing. 

• Financieel komt de groep binnen het toegekende budget rond in 2019. 

• Het aantal deelnemers varieert maandelijks tussen 15 en 20. Voor de Mariaviering is er een volle bus. 

• De groep overlegt om de structuur en invulling van de activiteiten in 2020 aan te passen. 

• Oproep voor deelname aan de activiteiten gaat via de Nieuwsbrief van SVM en Moergestel Nieuws. 

 
Buurtgenoten met als coördinator Piet Gelden. 

• Er is een goede organisatie en de contacten verlopen prima. 

• In 2019 was er een bezoekronde voor 80+ met informatie, gegeven i.o.m. de gemeente en uitgevoerd per buurt door de contactpersonen van 

buurtgenoten. 

• Financieel komt buurtgenoten in 2019 rond met het toegekende budget. 

• VVO: er is regelmatige verslaglegging en overleg binnen VVO Moergestel. 

• Er is overleg met de koepel Stichting verbindend vervoer (SVV), de nieuwe naam voor VVO Oisterwijk-Moergestel. Parelcabs heeft een eigen tarief op 

basis van km prijs, omdat het vanuit een professionele organisatie wordt aangestuurd. VVO heeft een vast tarief voor vervoer binnen de gehele 

gemeente Oisterwijk vanaf december 2019. Het werkt met een bonnensysteem.  

• VVO: goed geregeld met voldoende chauffeurs; de coördinator VVO, Trees Verhoeven zorgt voor de planning. Er is overleg met de koepel Oisterwijk 

over de organisatie van het vrijwilligersvervoer. 

 

 Commissie wonen. Contactpersoon: Thieu Bruurs 

De commissie wil voor iedere senior een passende woning door uit te gaan van “Woonkeur Plus“, wat bestaat uit een pakket eisen, waaraan een 

seniorenwoning moet voldoen; deze eisen gaan verder dan de term “levensloopbestendig”. 

De commissie werkt daarbij samen met de Senioren Vereniging Oisterwijk ( S.V.O. ); niet te verwarren met Vereniging Senioren Oisterwijk (VSO). 
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Om het bovenstaande te bereiken worden de volgende 3 hoofddoelstellingen nagestreefd. 

Het stimuleren van de bouw van woningen voor senioren, in iedere prijsklasse, waarbij lager en middelduur relatief meer voorkomt ook in Oisterwijk, in 

zowel de koop- als in de huursector en op aantrekkelijke locaties. Daarbij dient te worden geanticipeerd op het gegeven dat ouderdom komt met 

gebreken. Hiertoe beoordeelt SVO bouwtekeningen om zich ervan te vergewissen dat de Woonkeur Plus specificaties zijn toegepast c.q. kunnen worden 

toegepast. 

In het kader van het programma “Blijvend thuis in eigen huis” informatie verstrekken over de mogelijkheden zowel: 

- technisch 

- financieel 

- de voordelen van toepassing van Dominica 

- energieverbetering 

- mantelzorgwoningen etc. 

Als u grond ter beschikking heeft en daar een seniorenwoning op wilt bouwen, kunt u voor advies en hulp terecht bij de SVO-projectleider. Daarnaast 
streeft S.V.O. ook naar het oprichten van een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (C.P.O.).  

 

 Woonbehoefte onderzoek senioren 

Op advies van Senioren Vereniging Oisterwijk (SVO) hebben SVM en VSO onder haar leden een enquête gehouden naar de woonbehoeften. 

De conclusies uit de gehouden enquêtes zijn vermeld in onze nieuwsbrief van jaargang 15, nr.5. 

 

 Buurtgenoten in Moergestel.  

 Buurtgenoten: Doel en aanpak.  

Doel van Buurtgenoten is om ouderen die hulp of informatie zoeken en die niet kunnen vinden of hier niet om (durven te) vragen in contact te brengen 

met de organisaties die de gevraagde hulp of informatie kunnen geven. 

In ons jaarboekje is uitvoerig de werkwijze beschreven.  

Buurtklussers. In de praktijk is gebleken dat veel senioren een aanleiding nodig hebben om hulp te vragen. Vaak is dat dan een klusje in of rond  

het huis waarvoor je geen vakman kunt krijgen of waarvoor je geen organisatie wilt of durf te vragen. Door hiervoor een Buurtgenoot te benaderen heb 

je snel een persoonlijk contact en kun je samen overleggen wat er dient te gebeuren. Of de Buurtgenoot helpt je in contact te komen met een organisatie 

die je kan helpen of schakelt een Buurtklusser in. Dit zijn vrijwilligers (30 in getal) die zich bereid hebben verklaard om gratis kleine klusjes voor senioren  

te verrichten. En dit op alle gebied zowel sociaal, administratief, technisch, begeleid vervoer als klusjes in huis en tuin. Buurtklusser: aanvragen hiervoor 

lopen altijd via de Buurtgenoten in eigen buurt.  

Vrijwilligersvervoer. Om zowel aan de vele aanvragen voor vervoer te kunnen voldoen als ook om het aanbod van vrijwilliger-chauffeurs effectiever te 

regelen heeft Buurtgenoten samen met de Senioren Vereniging Moergestel contact gezocht met de Stichting Verbindend Vervoer Oisterwijk.  

Hieruit is het nieuwe initiatief Vrijwilligers-Vervoer Moergestel voortgekomen. Hiervan kan ieder in Moergestel gebruik maken die mobiliteitsproblemen 

heeft en zelf noch door middel van de gemeentelijke vervoerspas (WMO) zijn zorgvervoer kan regelen.  



 Secretariaat SVM - Jaarverslag 2019 - secretaris Ludo Claessens / versie 15 januari 2020 Pagina 10 
 

Deze service is per 1 september 2018 in Moergestel van start gegaan. Vooralsnog alleen voor het zorg gerelateerd vervoer, waaronder verstaan wordt 

vervoer naar de dag invulling (Trefpunt in Stanislaus), het eetpunt in Stanislaus en bezoeken aan huisarts, tandarts, (fysio)therapeut, apotheek binnen de 

gehele gemeente. De coördinatie van het vervoer wordt geregeld door Trees Verhoeven. 

 

 Actie Rabo ClubSupport Campagne 

 SVM heeft meegedaan met de Rabo ClubSupport campagne 2019. Voor deze actie heeft Rabobank Hart van Brabant een flink bedrag beschikbaar 

gesteld. Door alle deelnemers zijn bestedingsdoelen ingediend waarop door leden van de bank kon worden gestemd. Ons bestedingsdoel was deze keer: 

“Vrijwilligers-bedankavond”. De campagne heeft voor SVM een aardig bedrag van € 1.0.62,87 opgeleverd (in 2018: € 1.093,95, in 2017: € 1.434,24 en in 

2016: € 1.080,--). 

 

 Uitstapjes  

 * Op 22 februari met de MuseumPlusBus naar het Kröller-Muller Museum in Otterloo.  

* Op 6 maart 2019 is er door Ankie Wessels Beljaars een rondwandeling door Strijp-S in Eindhoven georganiseerd.  

  Strijp-S is het voormalig bedrijventerrein van de NV Philips Gloeilampenfabrieken.   

* Op 24 april 2019 is een boeiende culturele dagtocht gemaakt naar Brussel en de tuinen van ’t Laeken.  

* Bustocht door de provincie Zeeland. Op 14 mei 2019 is er weer een prachtige bustocht gemaakt door de provincie Zeeland.  

  Via Willemstad, Achthuizen, Oude-Tonge naar Bruinisse. Via Zierikzee over de Zeelandbrug naar Colijnsplaat naar Oostkapelle waar de lunch  

     werd gebruikt. Hierna een bezoek aan een fruitmuseum en fruitveiling. Op weg naar huis werd deze dag afgesloten met een heerlijk diner in  

     Terheijden. Sinds 2015 verzorgt Corry Schoenmakers de organisatie van deze dagreizen.  

 

 Samenwerking SVM en VSO (Verenigde Senioren Oisterwijk) 

 Sinds 2008 heeft de samenwerking een vaste vorm gekregen. Er hebben periodiek gesprekken plaats gehad tussen de beide DB’s over lopende 

zaken/activiteiten. Ook het jaarlijks organiseren van een gezamenlijke themamiddag is een terugkerend agendapunt. Dit jaar is er op 10 oktober een 

themamiddag georganiseerd “Positieve Gezondheid”. Er werd een interessant programma gepresenteerd door 3 professionals nl. ouderenconsulent 

Jacqueline van de Acker (ContourdeTwern) over het grote belang van een actief sociaal leven voor de lichamelijke gezondheid. 

Fysiotherapeut/gezondheidswetenschappers Jelle van den Elzen en Luuk van de Meijdenberg, over bewegen, voeding, vitaliteit en over de fysiologische 

veranderingen van het ouder worden. De middag werd gehouden in den Boogaard. Een interessante middag waarvoor grote belangstelling was.  

Ook de samenwerking met de cultuurcommissie Oisterwijk is geïntensiveerd. Voor 2019-2020 is weer een gezamenlijk Cultureel Programma opgesteld. 

 

 Samenwerkingsverband “samen nog sterker” 

In 2010 is vanuit KBO Haaren een e-mailgroep opgestart onder een aantal KBO-afdelingen in de regio (Esch, Udenhoud, Haaren en Moergestel) met als 

doel elkaar te informeren en bevragen over activiteiten. Met name het uitwisselen van elkaars nieuwsbrieven is een vorm hierbij. Deze taak wordt 

uitgevoerd door het secretariaat van SVM. 
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 SSPO (Seniorenplatform Oisterwijk) 
 Dit platform behartigt de algemene belangen (Dienstverlening, Welzijn, Wonen en Zorg) van alle senioren in de Gemeente Oisterwijk.  

In 2018 heeft SSPO op initiatief van de gemeente samen met WMO-raad en klankbordgroep WWB een proces doorlopen om te komen tot een nieuwe 
adviesstructuur ten aanzien van het sociale domein. Het eindproduct, een geïntegreerde sociale adviesraad is 2019 definitief vastgesteld. Hierdoor is het 
SSPO per 1-1-2020 definitief beëindigd.  

 
 KBO Kring Beekland  
 Vereniging KBO Kring Beekland is een bovengemeentelijke kring en omvat drie gemeenten: Goirle met de afdelingen Goirle en Riel, Hilvarenbeek met de 

afdelingen Hilvarenbeek en Diessen, Oisterwijk met de afdelingen Oisterwijk, Moergestel en Heukelom. Elke afdeling is vertegenwoordigd in het 
kringbestuur/de kringraad. Met elkaar en een vertegenwoordiger van KBO-Brabant worden de belangen van senioren behartigd die de afdeling 
overstijgen. De taken van de kring zijn, elkaar informeren, het stimuleren en coördineren van activiteiten van de afdelingen en die van KBO-Brabant. 
Middels overleg op gemeentelijk niveau, het regionaal en provinciaal overleg met KBO-Brabant, praat en berslist de kring (in)direct mee over actuele 
ontwikkelingen voor senioren. Zie verder de website van Kring Beekland www.kringbeekland.nl. 

 
 Plannen voor het jaar 2020 
 * De contributie voor 2020 bedraagt 22 euro per lid gelijk aan 2019. Van de contributie wordt ruim 50% afgedragen aan KBO-Brabant.  

* Het Jaarboekje 2020, waarin ook een wegwijzer met een overzicht van adresgegevens van allerlei instanties in de Gemeente Oisterwijk is reeds  
  medio december 2019 uitgereikt aan alle leden. 

* Het instellen van een commissie communicatie. 
* De jaarlijkse feestelijke “Dank je wel” bijeenkomst voor de vrijwilligers in 2019 wordt gehouden op vrijdag 17 januari. 
* De activiteit ‘t Trefpunt , gestart in 2018 op Park Stanislaus, gaat ook in 2020 door met twee groepen. Het is een ontmoetingsplek voor senioren  

  uit Moergestel om in een kleine groep onder begeleiding van gastvrouwen met elkaar contact te hebben en deel te nemen aan activiteiten.  
              Voor gasten geldt dat ze geen indicatie hebben, dus niet zorgafhankelijk zijn. 

* “Geef Elkaar de hand“ gaat in 2020 verder in den Boogaard voor senioren uit het dorp. 
* De Algemene ledenvergadering met aansluitend entertainment is gepland op donderdag 26 maart. 
* Op woensdagavond 15 april wordt een thema-avond belegt ‘Leven in verwondering’ door Ronald Peeters in samenwerking met VSO. 
* Op 12 mei wordt de jaarlijkse dagtocht georganiseerd door o.l.v. Corry Schoenmakers.  
* De Mariaviering in de kapel van de H.Eik te Spoordonk is gepland op 26 mei. 
* De activiteit Zomertour vindt plaats in de periode juli-augustus en wordt georganiseerd door Ankie Wessels Beljaars.  
* De dag van de Senioren wordt gevierd op zaterdag 10 oktober.  
* Volop aandacht geven aan ledenwerving, vrijwilligers en uitbreiding van activiteiten, mogelijk op projectbasis.   
* Mogelijkheid van een senioren app onderzoeken  
* Nieuwe activiteiten ontwikkelen voor jongere senioren 50-70 jaar. 

 

http://www.kringbeekland.nl/
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3. Activiteiten voor de senioren van Moergestel 
 

A. Sociaal-culturele activiteiten: 

Nr. Activiteit Wekelijkse periode 
Deelnemers gemiddeld 

2019 2018 2017 2016 2015 

1 Biljarten “Krijt op tijd” Maandag- en woensdagmiddag 7 8 8 9 14 

2 Biljarten 55+ Dinsdag- en donderdagmiddag 11 15 14 16 19 

3 Biljarten “De SVM Driebandenclub” Maandagavond 10 9 9 9 12 

4 Bingo 3e donderdagmiddag van de maand      

5 Boetseren CVA Donderdagmorgen jan t/m mrt en sept t/m dec. 5 5 5 7 5 

6 Boetseren / Keramiek Vrijdagmorgen jan t/m april en okt t/m dec. 10 11 11 11 10 

7 Computerhulp Op afspraak 96 66 3 3 4 

8 Fietsen 25/35 km Maandagmiddag in april t/m sept. 6 15 15 15 20 

9 Geef elkaar de Hand Maandelijks in Den Boogaard ±20 50-80 50-80 50-80 50-80 

10 Griekse Mythologie  nvt 20 20 28  

11 Handvaardigheid Dinsdagmorgen 15 14 14 17 16 

12 Kaarten Vrijdagavond 18 18 18 19 18 

13 Kalligrafie Donderdagmorgen om de 14 dagen 6 8 4 4 5 

14 Klassieke muziek Donderdagmorgen voorjaar/najaar 40 35 30 20 19 

15 Leeskring  Vrijdagmiddag voorjaar/najaar 10 10 9 9 8 

16 Meezingkoor ”Agge mar weg bent” Woensdagavond in de even weken 41 47 41 41 44 

17 Nordic Walking Maandagmorgen 11 7 6 6 6 

18 Stijldansen 
Woensdagmiddag jan t/m mrt en eind sept t/m 
dec. 

24 24 24 24 24 

19 Tekenen en Schilderen Dinsdagmiddag jan t/m april en sept t/m dec. 8 8 6 6 5 

20 Tekenlessen Donderdagmiddag 4 7 8 7 8 

21 Toneelclub “De Tweede jeugd” Repetitie op woensdagavond sept t/m dec. 9 9 9 9 9 

22 ‘t Trefpunt Dinsdag- en vrijdagmiddag bij Park Stanislaus 20 15-18    

23 Buurtgenoten  22 20 20 20 20 
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B.  Contactpersonen activiteiten:  

 Activiteit Contactpersoon   Activiteit Contactpersoon 

01 Biljarten “Krijt op tijd” Nico van Helvoirt 13 Kalligrafie Johanna van de Wouw 

02 Biljarten 55+ Frans Lautenbach 14 Klassieke Muziek 
Ria Colsen  
Marijke Festen 

03 Biljarten “De SVM Drie- bandenclub” Ted Verhof 15 Leeskring 
Ria Colsen  
Marijke Festen 

04 Bingo 
Joke van Asch  
Addy van Gorp 

16 
Meezingkoor  
“Agge mar weg bent” 

Toos van Gool-Groenen 

05 Boetseren CVA Ineke van de Loo 17 Nordic Walking Jan van Ganzewinkel 

06 Boetseren / Keramiek Netty Maas 18 Stijldansen Frans Laureijssen 

07 Computerhulp 
Ad Dirkx 
Jan Geerts 

19 Tekenen en Schilderen Corrie van den Heuvel 

08 Fietsen Rikie van den Berk 20 Tekenlessen Paul Roozen 

09 “Geef elkaar de hand” Jacqueline Vis 21 Toneelclub “De Tweede Jeugd” Cees van Dijk 

10 Griekse Mythologie 
Ria Colsen  
Marijke Festen  

22 ‘t Trefpunt Jan Geerts 

11 Handvaardigheid Cor Hendriks 23 Buurtgenoten Piet Gelden 

12 Kaarten 
Leny Swinkels 
Jo Hoozemans 

   

 
C. Geef elkaar de hand (GedH):  

Het voorlopig programma voor 2020:  

 Januari Gezellige middag September Creative middag 
 Februari Bewegen en bezig zijn Oktober Bezoek van Heilige Eik 
 Maart Spelletjesmiddag November Gezellige middag 
 April Bloemschikken December Kerstviering met SVM 
 Mei Mariaviering 
 Juni Wandeling  
 Juli High Tea 
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4. Organogram op taken  
Ledenvergadering 

 

Dagelijks bestuur 

 

Algemeen bestuur 

 

 Coördinatie activiteiten 

 

Sector 
Activiteiten 

Sector  
Organisatie 

Sector 
Facilitaire zaken 

Sector 
Communicatie 

Sector 
Reizen 

- Biljarten 
- Bingo 
- Boetseren 
- Computeractiviteiten 
- Fietsen 
- Geef elkaar de Hand 
- Handvaardigheid 
- Kaarten 
- Kalligrafie 
- Klassieke muziek 
- Leesclub 
- Meezingkoor 
- Nordic walking 
- Stijldansen 
- Tekenen/schilderen 
- Toneelclub 
- Trefpunt 
  

- Planning: 
 Lezingen/cursussen 
 Evenementen 
 

- Gebruik 
accommodaties  

- Uitvoering 
evenementen. 

 

- Externe kontakten (o.a. overleg 
regio/kring) 

- Sociale kontakten 
Lief en Leed 

- Kontakten met: 
Zorginstellingen 
Ouderenadviseur 
Cliëntondersteuner 

- Redactie:  
Jaarboekje  
Jaarverslag 
Nieuwsbrief 

- Publicatie: 
plaatselijke bladen 
Kabelkrant 
Website/Internet 
Seniorenpagina 
Den Boogaard 
Coördinator gastheer/vrouwen 
Belastinghulp 

- Ouderenreis 
- Ouderenreis via 

reisbureau 
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5. Organogram op personen 2019 
 

Henk van den Bijgaart 
Voorzitter 

Ludo Claessens  
Secretaris 
Vice voorzitter 

Frans Laureijssen 
Penningmeester 

Paul Roozen 
Bestuurslid 

Lid Kring Beekland  
Lid kringraad 
 
 

Coördinatie: 
Jaarboekje 
Jaarverslag 
Jaarprogramma en 
Vergaderschema 
 

Voeren van de financiële 
administratie. 
Het regelen van de 
geldstromen. 
Het opstellen van de begroting. 
Het samenstellen van de 
financiële jaarrekening. 
 

Coördinator activiteiten  
 

Lid bestuur SSPO (tot eind 2019) Sponsoring Subsidieregeling: 
Aanvraag en verantwoording 

Ruimtegebruik en reserveringen 
den Boogaard 

Pr en communicatie   Contactpersoon Den Boogaard 
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 Niet bestuursleden: 

Redactie  
Nieuwsbrief 

Computer 
activiteiten 

Evenementen 
organisatie  

Webmaster 
PC docent 

Park Stanislaus 
  

Clientonder- 
steuner Wmo 

Leden- 
administratie 
 

Ad Dirkx Ad Dirkx 
Jan Geerts 

Nel Dirkx 
Toos van Gool-
Groenen 
 

Ad Dirkx 
Jozef Meys (tot 
1-1-2020) 

Jan Geerts Jan Geerts 
Henny Hamers 

Rien Schilders 

 

Ouderenadviseur 
Specifiek: 
Belasting-
invulhulp 

Coördinatie 
gastheer en 
vrouwen den 
Boogaard 

Geef elkaar de hand Uit eten Bingo:  
den Boogaard 

Ouderenadviseur 
Condoleances 
1ste pers. 

Cultuur 
commissie 

Jo van Dijk 
Harrie de Laat 

Jan van Dijk Jacqueline Vis 
 

Jan Geerts Joke van Asch 
Addy van Gorp 

Corry de Jong Ria Colsen 
Marijke Festen 
Toos van Gool-
Groenen 

 

Coördinatie ONS Kerst-en 
paasattenties 

80+ 
verjaardagskaart 

Dag reizen Buurtgenoten Commissie 
wonen 

Commissie 
communicatie 
i.o. 

Ad Schoenmakers 
Rien Schilders 

Ad Schoenmakers Ine Geerts 
Ton van Gool  
Lenie Kuipers 
Riet de Laat 
Toos Schilders 
Corry Schoenmakers 
Frida de Waal 

Corry 
Schoenmakers 

Piet Gelden Thieu Bruurs Bianca Taapken 
Ankie Wessels 
Marijke Russ van 
Mook 
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6. Overzicht actieve vrijwilligers SVM 
 

 Achternaam Voornaam Groep 

Asch van  
Oerlemans 

Joke 
Martien 

Bingo 

Assouw van Erna Trefpunt 

Bekkers-vd Wouw Riet Barteam 

Berk van den Rikie Fietsen 

Bijgaart van den Henk Bestuur 

Bruurs Thieu Com. wonen 

Claessens 
Ludo en 
Frida 

Ludo: Bestuur 
Frida: Verj. 80+ 

Colsen   Ria ”Ons” / Cultuurcommissie 

Cuyck van - vd 
Schoot 

Riet en 
Hein 

”Ons” 

Dijk van Jo Belastinginvuller VOA 

Dijk van Kees Toneelclub 

Dijk van Jan Coörd. Barvrijwilligers 

Dirkx Ad 
PC-inloop / website / 
Nieuwsbrief 

Dirkx Nel Evenementen 

Dussen van der Ton “Ons” 

Elderen van 
Nico en 
Riet 

Nico+Riet: Barteam 

Elderen van Tonnie ”Ons” 

Elderen van Henriëtte “Ons” 

Esch van Beppie “Ons” 

Festen  Marijke Cultuur 

Ganzewinkel van Jan Nordic walking 

Geerts Jan en Ine 
Comm. Zorg & Welzijn / VOA 
/ Comp. / Trefpunt / GedH  
Ine: Verj. 80+ 

Gelden Piet Buurtgenoten  

Gerven van Nel Barteam 

Gool van 
Toos en 
Ton  

Evenementen / Meezingkoor 
Ton: Verj. 80jr. 
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Gool van Jack Barteam 

Gorp van 
Addy en 
Dion 

Bingo 

Habraken Annelies Barteam 

Habraken Petra ”Ons” 

Hamers-de Jong Henny Clientondersteuner 

Heeswijk van Anny GedH 

Heeswijk van Nelly Attenties Paas/Kerst 

Helvoirt van Nico Biljarten ‘Krijt op tijd’ 

Hendriks Cor Handvaardigheid 

Heuvel van de Corrie Tekenen&Schilderen 

Hoozemans Jo Kaarten 

Jansen Kees ”Ons” 

Jansen Wim Meezingkoor 

Jansen- 
Hoppenbrouwers 

Lies ”Ons” 

Jaszewski Paul “Ons” 

Jong de Corry VOA 

Kroon Loes GedH 

Laat de 
Harrie en 
Riet 

Harrie: VOA  
Riet: Verj.80+ 

Laureijssen Frans Bestuur / Stijldansen 

Laurenssen 
Corrie en 
Martien 

Meezingkoor 

Lauterbach Frans Biljarten 55+ 

Loo van de Ineke Boetseren 

Maas Netty Boetseren 

Meijs Jozef Website 

Oerlemans Riet Barteam 

Pijnenburg Frans Koffie-uurtje 

Poort Anneke Trefpunt 

Ras-van Beers Ada “Ons” / GedH 

Roessel van Sjef GedH 

Roosen-
Verschuuren 

Toos en 
Cees 

“Ons” 

Roozen  Paul 
Bestuur / Coörd. activiteiten / 
reserv. Den Boogaard 
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Vastgesteld in de bestuursvergadering op 23 januari 2020 
 

Scherders Corry Trefpunt 

Schilders  Corrie Barteam 

Schilders 
Toos en 
Rien 

Rien: Ledenadm. / “Ons” 
Toos: Verj. 80+ 

Schoenmakers Ad en Corry 
Verj. 80+ / dagreis / kopiëren 
/ “Ons” 

Smits Gina GedH 

Smits-van Gorp Martje Trefpunt 

Smolders-Lapien Bea GedH 

Swinkels Leny Kaarten 

Taapken Bianca Communicatie advies 

Traa-van Esch Thea Trefpunt 

Verhoeven 
Leon en 
Trees 

Leon: Meezingkoor 
Trees: VVO 

Verhof Ted Biljarten 3-banden 

Vis   Jacqueline GedH 

Vleghert Janny Attenties Paas/Kerst 

Wessels Beljaars Ankie Zomertour 

Willems 
Gerrie en 
Hans 

Barteam 

Wouw van de Johanna Kalligrafie 

Wouw van de 
Kees en 
Anneke   

Kees: Barteam 
Anneke: GedH 


