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Voorwoord
Er zijn in 2018 geen schokkende dingen gebeurd qua samenstelling van het
Bestuur. Iedereen zit nog op de bekende plaats en doet zijn/haar best om de
belangen van de senioren in Zevenbergen zo goed mogelijk te behartigen.
De activiteiten, zoals die door de Seniorenraad gefaciliteerd worden, gaan
allemaal op de bekende manier gewoon door. Soms komt er iets bij: we hebben
een meezingkoor gehad op de woensdagmiddag, we hebben op de
zondagmiddag een inloop voor senioren georganiseerd, er is een activiteit van
de Heemkundekring geweest, maar die zijn alle ook weer van het programma
verdwenen. De accordeonclub heeft een nieuwe docent gekregen en kon
daarmee ook weer gewoon verder. Wel met meer deelnemers, dat wel!
De biljartclub is en blijft de activiteit met de meeste deelnemers. Dat zijn er 75 en
nieuwe liefhebbers komen op de wachtlijst.
Zo loopt alles weer op rolletjes en gaan we er in 2019 weer gewoon tegenaan.
Helemaal nieuw in 2018 is onze nieuwe website. Wij zijn geen onderliggende
pagina van de website van de SAM meer, wij hebben ons plekje op ons eigen
domein. Ga maar eens kijken op www.seniorenraadzvb.nl.
Graag willen wij iedereen bedanken die zich ook weer in 2018 heeft ingezet voor
onze Seniorenraad. Niet alleen onze mede- bestuursleden, maar zeker ook de
leden van het Algemeen Bestuur en de leden van de Adviesraad.*

Nicole Vossaert, voorzitter

Uitgave
Postadres
E-mail
Website

:
:
:
:

Frans van Heijnsbergen, secretaris

Stichting Seniorenraad Zevenbergen
Kasteelweg 4, 4761 BN Zevenbergen
secretaris@seniorenraadzvb.nl

www.seniorenraadzvb.nl

* Als je niet (meer) weet bij welke Raad je hoort: zie pagina 10-11
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Inleiding

Na opheffing door de Gemeente Zevenbergen van het Gecoördineerd
Ouderenwerk (dat zich inzette voor de ouderen van Zevenbergen) werd in 1993,
op initiatief van enkele particulieren, de Stichting Seniorenraad Zevenbergen
(hierna te noemen: SRZ) opgericht. Men zag dat een dergelijk overlegorgaan
voor ouderen van groot belang was, vooral voor het dienen van de belangen
van de senioren (55-plussers) binnen Zevenbergen met name in overlegsituaties
met o.a. gemeentelijke instanties.
Na de samenvoeging van vijf zelfstandige gemeenten tot de gemeente
Moerdijk, waren de samengevoegde gemeenten elf kernen van de gemeente
Moerdijk geworden. Binnen deze kernen zijn nu de lokale Seniorenraden actief.
Deze lokale Seniorenraden hebben allemaal een vertegenwoordiging in de
coördinerende Senioren Adviesraad Moerdijk (afgekort: SAM). Deze SAM is door
de gemeente aangewezen als enige adviesraad voor ouderenzaken binnen de
gehele gemeente Moerdijk. In een convenant (schriftelijke afspraak) heeft de
gemeente Moerdijk zich verplicht om voor advies over ouderen (o.a. bij alle
voorstellen en regelingen betreffende ouderenzaken binnen de gemeente) zich
altijd éérst te wenden tot de SAM. Pas na een advies van de SAM zal de
gemeente een besluit nemen en wordt al dan niet tot uitvoering over gegaan.
Dit convenant is op dit moment een punt van overleg tussen de gemeente en
de SAM. Het oude convenant is eenzijdig door de gemeente opgezegd en na
protesten is een nieuw convenant begin maart 2017 getekend door beide
partijen. En ook al vindt de gemeente Moerdijk speciaal Ouderbeleid niet
noodzakelijk, wij zullen er alles aan doen om toch duidelijk te maken dat senioren
een grote, belangrijke groep is binnen de bevolking van Zevenbergen, met
speciale behoeften, onder andere op het gebied van wonen.

Jaarverslag
In dit jaarverslag van Stichting Seniorenraad Zevenbergen zijn opgenomen:
•
•
•

Een overzicht van de werkgroepen en commissies van de SRZ in 2018 met
daarbij hun activiteiten
De financiële verantwoording van de SRZ over het kalenderjaar 2018
De begroting van de SRZ voor 2019
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Onderstaand een overzicht van de werkgroepen en commissies van de SRZ:
o
o
o
o
o

Ontmoeting / Ontspanning
Participatie
Educatie
Samenwerking
Evenementen / Toerisme en Publiciteit

Onderstaand een overzicht van de activiteiten van de werkgroepen en
commissies:
Onder Ontmoeting / Ontspanning zijn de volgende activiteiten ingedeeld:
o
o
o
o
o

Senioren Wandelclub Zevenbergen
Senioren Fietsclub Zevenbergen
Senioren Biljartclub Zevenbergen
Club Créative
Soos C.A.

Onder Participatie zijn de volgende activiteiten ingedeeld:
o
o
o
o

Line Dance 1
Line Dance 2
Line Dance 3
Yoga

Onder Educatie zijn de volgende activiteiten ingedeeld:
o Computercursussen
o Cursus accordeon
o Voorlichting over cursussen
Onder Samenwerking zijn de volgende activiteiten ingedeeld:
o Samenwerking met de ouderenbonden
o Samenwerking met de Senioren Adviesraad Moerdijk
o Samenwerking met andere verenigingen
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Onder Evenementen / Toerisme en Publiciteit zijn de volgende
activiteiten ingedeeld:
o
o
o
o

Ouderendagen
Busreizen
Contact met de pers over activiteiten, evenementen en toerisme
Het organiseren en uitvoeren van evenementen die kunnen worden
bijgewoond door alle senioren in de kern Zevenbergen, dan wel door
een geselecteerde groep op persoonlijke uitnodiging.

Alle activiteiten staan vermeld in de gemeentegids, die jaarlijks huis-aan-huis
wordt verspreid. En natuurlijk staan alle activiteiten ook op onze website.
Hoewel de activiteiten bestemd zijn voor 55-plussers uit de kern Zevenbergen,
zal er niet moeilijk over worden gedaan als iemand zich aanmeldt voor
deelname terwijl de betreffende persoon in een andere kern van de gemeente
Moerdijk woont. Bij de computercursussen bijvoorbeeld zijn er deelnemers uit
onder andere Standdaarbuiten, Klundert, Willemstad, Fijnaart, Numansdorp en
Prinsenbeek geweest.
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Financiële verantwoording van de SRZ over het kalenderjaar 2018
Resultaten rekening

2018

omschrijving

baten

Gemeente subsidie
Rente inkomsten
Algemene inkomsten
Eigen bijdragen

SRZ Zevenbergen

lasten

30.500,00
18,60
200,00
14.596,50

Barexploitatie

4.760,49

Algemene kosten

1.716,83
355,10

Organisatiekosten

3.102,93

Huisvestingkosten
Gebruikersvergoeding

21.254,86

Recreatie

25.778,51
6.721,54

Participatie

10.444,34

Educatie

3.296,25

Samenwerking

5.699,95

Evenementen / Tourisme

12.964,13

Reserveringen

1.200,00

Ongedekt Exploitatiesaldo
Saldo winst / verlies

50,87
Totaal

71.330,45

71.330,45
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Begroting van de SRZ voor kalenderjaar 2019

Begroting

2019

omschrijving

SRZ Zevenbergen

baten

Gemeente subsidie

lasten

32.800,00

Rente inkomsten

-

Algemene inkomsten

-

Eigen bijdragen

16.140,00

Barexploitatie

4.500,00

Algemene kosten

2.100,00
450,00

Organisatiekosten

3.600,00

Huisvesting
Gebruikersvergoeding

23.700,00
20.000,00

Recreatie

7.500,00

Participatie

8.400,00

Educatie

3.900,00

Samenwerking

6.300,00

Evenementen / Tourisme

14.500,00

Afschrijvingen

5.050,00

Ongedekt Exploitatiesaldo
Totaal

2.060,00
75.500,00

75.500,00
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Dagelijks Bestuur: Samenstelling d.d. 31 december 2018
Functie

Naam

E-mail

Voorzitter

N. Vossaert

Penningmeester

N. van Noordennen penningmeester@seniorenraadzvb.nl

Secretaris

F. van Heijnsbergen

secretaris@seniorenraadzvb.nl

Beheerder

F.C. de Bruijne

beheerder@seniorenraadzvb.nl

Coördinator

M.G.C. Schoonen

Belangenbehartiging

R. van Eck

Lid

N. Prein

voorzitter@seniorenraadzvb.nl
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Algemeen Bestuur:

Samenstelling d.d. 31 december 2018

Functie

Naam

Voorzitter

N. Vossaert

Penningmeester

N. van Noordennen penningmeester@seniorenraadzvb.nl

Secretaris

F. van Heijnsbergen

Coördinator

Mw. M.G.C. Schoonen

Belangenbehartiging

R. van Eck

Lid

N. Prein

Namens PCOB

F.C. de Bruijne

Namens PCOB

J.M. Ossewaarde

Namens ANBO

vacature

Namens KBO

C.P.W. Akkermans

Namens KBO

A. Slangen

E-mail
voorzitter@seniorenraadzvb.nl

secretaris@seniorenraadzvb.nl

beheerder@seniorenraadzvb.nl
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Adviesraad:

Samenstelling d.d. 31 december 2018

Activiteit

Naam

Busreizen

Hr. J. Beurskens

Senioren Biljart
Zevenbergen

Hr. F. Dijs

Club Créative
Club Créative
Club Créative

Mw. M. van Gils
Mw. J. Kuijpers
Mw. I. van der Put

Cursus Accordeon

vacature

Computercursussen

F.J.W. van Heijnsbergen

Fietsclub Senioren
Actief

Mw. J. van Haaster

Line Dancing 1

Mw. Mary M. Lavalette

Line Dancing 2

Mw. J. van Beers

Line Dancing 3

Mw. M. Lokers

Soos C.A.

Hr. L. Lobbe

Soos C.A.

Mw. L. Hoogvliet

Seniorendagen

Wil Vissers

Wandelclub Senioren
Actief

Mw. E. Grendelman

E-mail
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