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ALGEMEEN    
De Stichting CSWO heeft ook in 2015 de aan haar toegekende gemeentelijke subsidie besteed 
aan activiteiten, welke het belang van de doelgroep senioren in Wageningen dienen. Dankzij 
de grote inzet van de bestuursleden van de deelnemende ouderenorganisaties ANBO, KBO en 
PCOB konden tal van voornemens worden gerealiseerd en kon worden  meegewerkt aan de 
ontwikkeling, implementatie en informatie over het gemeentelijk beleid. CSWO wil in 
toenemende mate alle Wageningse senioren tot haar doelgroep rekenen en niet uitsluitend de 
leden van de plaatselijke ouderenorganisaties. In 2016 zullen we daar verder invulling aan 
geven, o.a. regelmatige publicaties in de Stad Wageningen. 
  
De aandacht van CSWO is op actieve wijze gericht op de positie en de mogelijkheden van de 
senioren in onze stad. Uitgangspunt is ouderen zo lang mogelijk zelfstandig invulling aan hun 
leven willen geven. Een grote groep senioren kan dit zelf realiseren, maar anderen hebben 
door fysieke, geestelijke en materiele problemen daarbij de hulp van de gemeente en of 
zorginstanties nodig. De opening van het nieuwe Startpunt van de gemeente is daarbij een 
grote stap vooruit. 
 
Eind 2015 kwam er onverwacht een einde aan de samenwerking met de ANBO, onder meer 
door een rigoureuze wijziging in het landelijke beleid ten aanzien van de afdelingen en in de 
samenwerking met andere organisaties. Veel plaatselijke afdelingen - waaronder Wageningen - 
traden als gevolg van de maatregelen uit de ANBO. In Wageningen trad het volledige bestuur 
af en richtte in november de Algemene Senioren Vereniging Wageningen op, kortweg 
SeniorenWageningen (SW). SeniorenWageningen neemt per 1 januari 2016 de plaats in het 
CSWO-bestuur van de ANB0 in.  
Ook bij de Unie KBO en PCOB vonden ingrijpende wijzigingen plaats. Beide landelijke 
ouderenorganisaties willen in de toekomst samen gaan als één seniorenorganisatie. Deze 
intentie had ook gevolgen voor de plaatselijke samenwerking. De plaatselijke afdeling van de 
PCOB heeft al enige tijd geen bestuur meer, maar de leden zijn in 2016 hartelijk welkom bij de 
KBO-activiteiten. Welke consequenties dit alles zal hebben voor CSWO zal in 2016 verder 
besproken moeten worden. 
 
BELANGENBEHARTIGING  
CSWO heeft in 2015 weer deelgenomen aan veelvuldig overleg in het Wmo-domein Ouderen 
en het overstijgend domeinoverleg met aanbieders van zorg- en welzijn, belangenorganisaties 
e.a. bij de implicatie van het “Beleidsplan maatschappelijke ondersteuning 2012 – 2015” en de 
“Programmabegroting 2013 – 2016”.  
CSWO, de oorspronkelijke initiatiefnemer voor het Wmo-netwerk, heeft in de verslagperiode 
één netwerkbijeenkomst gehouden. Hoofdpunt van deze informatieve bijeenkomst was een 
gedachtewisseling met wethouder Lara de Brito over het gekozen Wmo-beleid en de realisatie 
van het Startpunt. Zij vindt het belangrijk dat Wageningen een sociale stad blijft waar de 
menselijke maat centraal staat en vindt daarin CSWO aan haar zijde. Gesproken werd over de 
stand van zaken van de maatschappelijke ondersteuning en van de verwachte gevolgen voor 
de diverse groepen burgers van dit beleid vanaf 2015, zowel algemeen als lokaal.  
Deelnemers aan dit netwerk zijn de Gemeente Wageningen, Zorgbelang Veluwe, Solidez, RIBW 
(regionale instellingen begeleid en beschermd wonen), Meldpunt Vrijwilligerswerk, ANBO, KBO, 
PCOB, Unie van Vrijwilligers afd. Wageningen, Woonzorghuis De Wijde Wereld/’s Heerenloo, 
Diaconaal Platform Wageningen, Humanitas, MEE-Veluwe, Voedselbank, Nederlandse Rode 
Kruis, GroenLinks Wageningen, Adviesraad WMO/WI en CSWO. Belangrijke onderwerpen van 
dat overleg betreffen het “Beleidsplan maatschappelijke ondersteuning 2012 – 2015”, de 
gevolgen van het overheidsbeleid, inclusief bezuinigingen en de onderlinge afstemming van 
vraag en aanbod op het maatschappelijk lokaal terrein en gevolgen voor de inwoners van 
Wageningen. 
 
Verder is CSWO vertegenwoordigd in de Cliëntenraad Werk en Bijstand Wageningen, in de 
gebruikersgroep RegioTaxi Gelderland Food Valley, in de werkgroep Wageningen Toegankelijk, 
het Reizigers Panel RegioTaxi Gelderland Food Valley en in het provinciale en regionale 
verband van Samenwerkende Ouderenorganisaties Gelderland (SBOG). CSWO is bovendien 
aangesloten bij Zorgbelang Gelderland.  
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Vrijwillige Ouderenadviseurs (VOA) 
Een drietal vrijwillige ouderenadviseurs uit CSWO is actief als verlengstuk van de beroeps 
ouderenadviseur (BOA). Ook in 2015 zijn vele ouderen door hen bezocht en geholpen bij hun 
persoonlijke vragen en problemen rond wonen, zorg en welzijn.  
 
Wonen 
In 2015 heeft geen overleg met de Woningstichting plaatsgevonden. 
 
De Wielewaag 
CSWO heeft deelgenomen aan het overleg over de toekomst van het dienstencentrum “De 
Wielewaag”. Helaas is het ondanks alle inspanningen toch niet mogelijk gebleken dit 
vertrouwde en centraal gelegen ontmoetingspunt voor senioren in de oude vorm open te 
houden. CSWO betreurt deze gang van zaken in hoge mate en hoopt dat de gevonden nieuwe 
voorzieningen een goed alternatief zullen bieden. 
 
ACTIVITEITEN 
Belastinginvulhulp 
Het invullen van de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting is voor veel ouderen vaak te 
ingewikkeld en bovendien hebben ze niet allemaal een computer of missen de vaardigheid om 
er mee te werken. Met tien belastinginvulhulpen van CSWO, die jaarlijks door de 
belastingdienst worden bijgeschoold, konden in 2015 317 hulpvragers geholpen worden om de 
aangifte digitaal te verzorgen. Daarnaast controleren de invulhulpen jaarlijks de juiste hoogte 
van de zorg- en huurtoeslagen en ondersteunen de cliënten bij de contacten en 
correspondentie met de Belastingdienst. In totaal werd door 317 hulpvragers gezamenlijk  
€ 74.275 aan belasting betaald en werd € 103.638 terug ontvangen. 
 
Ondersteuning computergebruik 
Niet alleen de belastingdienst en de banken, maar ook de meeste instanties en bedrijven gaan 
er steeds meer van uit dat iedereen digitaal onderlegd is, kan mailen en internetten. Voor veel 
senioren is dit echter nog steeds niet vanzelfsprekend. CSWO biedt ouderen al vele jaren de 
mogelijkheid elke vrijdagmiddag in de bblthk hun computervaardigheden te oefenen en 
schakelt daarvoor vrijwilligers van de ouderenorganisaties in om te helpen bij problemen. 
Geconstateerd moest worden dat de belangstelling hiervoor gaandeweg is afgenomen, maar 
dat de hulpvraag voor gebruik van nieuwe ontwikkelingen als iPhone en tablets groter werd. 
Daarom stopt het computercafé per 1 jan. 2016 en zal gestart worden met speciale cursussen 
voor gebruik van DigiD en iPhone/tablets (in samenwerking met de bbthk). 
 
Rijvaardigheidstest 
In 2015 is twee keer (april en oktober) een rijvaardigheidstest (BROEM-cursus) georganiseerd. 
In totaal hebben 72  personen deelgenomen aan deze cursus. De gemeente Wageningen 
schrijft potentiële kandidaten aan en het CSWO zorgt voor de rijinstructeurs, opticien, audicien 
en hulp van vrijwilligers.  
  

                              
    
         Theoriebijeenkomst deelnemers BROEM-cursus (foto B. Hermansz)    
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RECREATIEVE ACTIVITEITEN 
CSWO zet zich ook in voor alle Wageningse senioren met recreatieve activiteiten, die mede de 
bevordering van sociale contacten  en het voorkomen van isolement tot doel hebben. We 
noemen: 
 
-Toneelvoorstelling ‘Nocturne’ 
Op 4 maart 2015 vond een door CSWO voor senioren georganiseerde toneelvoorstelling plaats 
in een goed gevulde kleine zaal van Junushoff. Het Toneelgezelschap ‘Nocturne’ uit Nijmegen 
trad op met de nieuwe productie ”Curiosa of Design” over drie vriendinnen, allen zestigers, die 
nieuw elan willen geven aan hun leven na hun pensioen. 
 
- Bevrijdingsfestival 
Begin 2015 werd door CSWO deelgenomen aan het eerste overleg voor de jaarlijkse 
festiviteiten voor de Wageningse senioren die ieder jaar op ‘hun’ plein konden genieten van 
eigentijdse artiesten en muziek. Kort daarop werd bekend dat de viering op het plein 
Gerdesstraat was afgeblazen. Hoewel er voor deze doelgroep ruimte werd gegeven op het 
afgelegen Dreijenplein, werd deze feestelijke dag voor de ouderen, waarvan velen de oorlog en 
bevrijding hadden meegemaakt, een grote teleurstelling. CSWO heeft de gemeente 
Wageningen en het comité 40/45 protest laten horen over dit besluit. Burgemeester Van 
Rumund zegde later toe een en ander bij de evaluatie mee te zullen nemen, maar eind 2015 
werd hierover nog geen mededeling ontvangen. 
 
- Fitness  
In 2009 werd samenwerking aangegaan met sportcentrum De Plataan, waardoor senioren 
kunnen sporten tegen sterk gereduceerde prijs. De samenwerking is ook  in het verslagjaar tot 
wederzijds genoegen voortgezet. De Plataan biedt senioren nieuwe inspirerende activiteiten die 
een actieve en gezonde levensstijl mee helpen bevorderen. 
 
- Besturendag 
Teneinde de onderlinge band tussen de bestuursleden van de drie samenwerkende bonden 
(ANBO, KBO en PCOB) te versterken werd ook in 2015 weer een gezamenlijke activiteit 
georganiseerd. Dit keer met een geanimeerde lunch in De Buurtse Bocht.  
 
- CSWO 50+ Bios 
Deze filmvoorstellingen in het Heerenstraattheater mogen zich steeds in een grote 
belangstelling verheugen. In 2015 werden 8 vrijwel uitverkochte 50+-filmvoorstellingen 
gehouden (743 bezoekers). Senioren betalen een sterk gereduceerde prijs van € 7,- (incl. 
koffie/thee en cake). De kaartverkoop vindt plaats aan de kassa van het Heerenstraattheater.  
 
- Dagtocht 
Op 22 april werd weer de jaarlijkse CSWO-dagtocht georganiseerd. Deelname staat open voor 
alle Wageningse senioren. Dit jaar ging de reis per bus (30 deelnemers) naar Leerbroek. 
 

                      Gezellig aan de koffie (foto A. Slaa) 
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Feiten en cijfers 
 
Overleg extern 
   
Datum       Gesprekspartner      Onderwerp 
25-03-2015 Wmo-netwerk +  0.a. Wmo-beleid 
Meerdere 
bijeenkomsten 

Gemeente Wageningen + 
Betrokken instellingen en 
organisaties 

Samen Redzaam, Langer zelfstandig wonen, 
SamenWageningen, Waar wil Wageningen 
wonen, Binnenstad. 

Meerdere 
bijeenkomsten 

Gemeente Wageningen + 
Betrokken instellingen en 
organisaties 

Domein Ouderen/Wmo-beleid 

Meerdere 
vergaderingen 
  

RSBO-West Veluwe Vallei 
(samenwerkende 
ouderenorganisaties) 

 

 
 
Activiteiten in 2015 
 
Datum  Actie  
voorjaar Belastinghulp aan senioren 317 personen door 10 HUBA’s  
april en 
oktober  

2x BROEM-cursus Rijvaardigheidstest senioren 
72 deelnemers 
 

O4-03 Voorstelling Toneelgroep 
Nocturne in kleine zaal van 
Junushoff 

Curiosa of Design? 
 

Najaar Deelname belastinghulpen aan 
opfriscursus 

Deelname belastinghulpen aan opfriscursus 

22-04 Dagtocht CSWO naar 
Leerbroek 

Wageningse senioren, 30 deelnemers 

8 x CSWO 50+ Bios in 
Heerenstraattheater 

743 bezoekers 

   
2015 Vrijwillige Ouderenadviseurs Gevraagde en ongevraagde bezoeken aan 

75+-ers 

 
 
Interne zaken (deelname, representatie) 
 
Op uitnodigingen voor openingen, presentaties, conferenties etc. werd voor zover relevant, 
door een of meer bestuursleden acte de présence gegeven. 
 
Datum     Activiteit       Organisatie    Deelnemers 
 8x CSWO-

bestuursvergaderingen 
CSWO Bestuursleden  

 2x Algemene Ledenvergadering 
CSWO 

CSWO Bestuursleden van 
ANBO, KBO, PCOB 

21-10 Gezamenlijk Besturendag 
met lunch 
 

CSWO Bestuursleden van 
ANBO, KBO, PCOB 

 Bijscholing belastinghulpen SBOG/belastingdienst vrijwilligers 

 Bijscholing VOA’s SBOG/gemeente 
Wageningen 

vrijwilligers 
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Samenstelling bestuur en taken: 
 
- Rinus Tazelaar (onafhankelijke voorzitter tot 12 okt. 2015) 
- Ben Brouwer (voorzitter ANBO tot 31 dec. 2015) 
- Martin Keijbets  (voorzitter KBO)  
- Annie Slaa   (namens PCOB en secretaris a.i.)  
- Guus Latuasan   (onafhankelijk penningmeester) 
  
Pieter van Ginneken (ANBO), Will Hermanussen (KBO) en Izak Mauritz (vanaf 1/1/2016 
voorzitter Senioren Wageningen) nemen deel aan de bestuursvergaderingen.   
 
CSWO is Rinus Tazelaar zeer veel dank verschuldigd voor zijn jarenlange betrokkenheid en 
deskundige inzet als voorzitter van CSWO bij de belangenbehartiging van de Wageningse 
senioren. 
  
Erezilver voor Ben Brouwer 
Ben Brouwer ontving vrijdag 13 november het Wagenings erezilver uit handen van 
burgemeester Van Rumund. De uitreiking vond plaats tijdens de laatste bestuursvergadering 
van de ANBO in Torckdael. Hij ontving het erezilver vanwege zijn jarenlange belangeloze inzet 
voor met name de oudere inwoners van Wageningen. Daarnaast is hij op vele fronten actief 
voor de Wageningse samenleving. 
In 2012 werd de heer Brouwer al benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.  
 
       
      
 

 
 

Onverwacht maar welverdiend (foto: B. Hermansz) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


