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Algemeen

Dit is het laatste jaarverslag van de Stichting Coördinatieorgaan Samenwerkende Wageningse 
Ouderenorganisaties, CSWO. Die fungeerde sinds 1993 in Wageningen als koepel van de plaatselijke 
ouderenbonden. De ingrijpende veranderingen waar in het vorige verslagjaar sprake van was, zijn in 
de loop van 2018 in hun volle omvang duidelijk geworden. De samenwerking tussen KBO en PCOB 
werd in het verslagjaar ten minste lokaal intensiever en hartelijker. De Algemene Seniorenvereniging 
Wageningen, afgekort SW, sinds 2015 de opvolger van de ANBO-afdeling in Wageningen, heeft haar 
bestaansrecht in 2018 bewezen: het is een bloeiende vereniging, met statuten en een eigen aanbod 
voor een substantieel aantal Wageningse senioren.

De interne zoektocht naar de optimale vorm heeft CSWO gebracht tot de overtuiging dat de 
stichtingsvorm het meest werkbaar is, en dat een platform het meest tegemoet komt aan de wens tot 
verbreding van het draagvlak en de slagkracht. Dat leidde op 20 september 2018 tot een formele 
statutenwijziging, en op 14 november 2018 tot de officiële en feestelijke lancering van het Platform 
Wageningse Ouderen (het Platform), waarbij een groot aantal van de beoogde 
samenwerkingspartners aanwezig was. Daarmee kwam er een einde aan CSWO.

In het verslagjaar 2018 ontving CSWO voor het eerst geen gemeentelijke subsidie meer. Dat was 
een gevolg van de herschikking in de gemeente van de domeinen zorg en welzijn in het 
SamenWageningen-proces, die resulteerde in de ‘koepel’ Welsaam. Ook door het loslaten van het 
doelgroepenbeleid konden CSWO en zijn opvolger het Platform niet meer op gemeentelijke 
subsidiëring rekenen. Vooral voor het gezicht naar buiten (dat CSWO onder meer toont met de 
Leefbeurs en de CSWO-pagina in de Stad Wageningen) heeft dat ingrijpende nadelige consequenties.

Desondanks hebben CSWO en het Platform en hun partner-ouderenbonden in 2018 veel werk 
verzet, en met resultaat, zo blijkt uit dit jaarverslag. Het verdient enige nadruk dat dit slechts mogelijk 
was dankzij de vrijwillige inzet van vele senioren in Wageningen.

Bestuur en organisatie

Het CSWO-bestuur bestond in 2018 uit voorzitter Martin Keijbets, secretaris Jan Mars, 
penningmeester Elly Croon en de leden Pieter van Ginneken, Will Hermanussen en Theo Lubbers. 
Het bestuur vergaderde in het verslagjaar negen maal, op 10 januari, 21 februari, 28 maart, 4 april, 9 
mei, 20 juni, 5 september, 17 oktober, 28 november. Daarnaast was er veelvuldig tussentijds overleg 
per telefoon of e-mail. De bestuursvergaderingen vonden plaats bij Thuis.

Op 4 april organiseerde het CSWO-bestuur bij Koffie met Verbeelding, in de Buurtse Bocht, voor 
de besturen van de Wageningse ouderbonden (KBO-PCOB en Senioren Wageningen) de plenaire 
bijeenkomst, waar het bestuur verantwoording aflegde over zijn beleid in 2017.

Bij de statutair verplichte tweede jaarlijkse plenaire vergadering, op 14 november in Speeltuin 
Tuindorp, vond de lancering plaats van het Platform Wageningse Ouderen. Daarvoor nodigde het 
bestuur een groot aantal organisaties waarmee het Platform samenwerking zoekt uit, alsmede 
bestuursleden, gemeenteraadsleden en leden van het college van B&W. Het was een gevarieerd 
gezelschap, van Cliëntenraad tot Voedselbank, van Solidez tot bblthk, naast de beide 
ouderenbonden.

Het gezelschap van zo’n zestig mensen had een hoog ons-kent-onsgehalte en vulde de zaal 
van Speeltuin Tuindorp met gemak. Onder leiding van gespreksleider Gerrit Dijkerman van 
Spectrum, een adviesorganisatie op het sociale terrein, bespraken de vijf gemeenteraadsleden 
geanimeerd drie stellingen, waarbij ook inbreng vanuit de zaal werd gestimuleerd. Ten slotte 
verrichtte burgemeester Van Rumund de officiële lancering van het Platform.



Draagvlak

Al in 2017 beijverde CSWO zich voor vorming van een platform voor ouderen in Wageningen. In 2018
werd dat voortgezet, mede gestimuleerd door de positieve reacties op de officiële en feestelijke 
lancering van het Platform op 14 november, die werd bijgewoond door een groot aantal potentiële 
partners.

Tevens onderhield CSWO en daarna het Platform contact met de Adviesraad Samenleving 
Wageningen, de Cliëntenraad en het domeinoverleg Ouderen.

Belangenbehartiging

Als koepel van ouderenorganisaties zag CSWO het ook in 2018 als zijn primaire taak op te komen 
voor de belangen van senioren in Wageningen. Die belangenbehartiging zal uiteraard worden 
voortgezet door het Platform Wageningse Ouderen en geschiedt door te participeren in uiteenlopende 
overlegstructuren, en door het organiseren van activiteiten voor de achterban. Hier gaat het eerst over
de overleglichamen waarin CSWO en zijn opvolger het Platform in participeerden; de (mede) door 
CSWO en het Platform georganiseerde activiteiten worden verderop besproken.

Vertegenwoordiging
In 2018 was CSWO opnieuw vertegenwoordigd in de werkgroep Wageningen Toegankelijk, in het 
Reizigerspanel Valleihopper en in het regionale verband van Samenwerkende Ouderenorganisaties in 
de Gelderse Vallei (RSBO). CSWO is bovendien aangesloten bij Zorgbelang Gelderland. Het Platform 
zal deze vertegenwoordiging voortzetten.

Bestuursleden van CSWO namen op 26 april en 25 oktober 2018 deel aan het overleg van RSBO
in Ede. Daarbij ging het met name om uitwisseling van informatie tussen de ouderenbonden onder 
meer over de zorgtaken die gemeenten van de rijksoverheid overgedragen hebben gekregen. De 
wijze waarop de verschillende gemeenten dat hanteren, is nuttige informatie voor de betrokken 
zusterbonden.

WMO-netwerk
In 2018 hernam het WMO-netwerk zijn activiteiten, waar CSWO van harte aan deelnam. Onderling 
overleg tussen de secretaris van het WMO-netwerk en bestuursleden van CSWO leidde tot de 
conclusie dat beide instanties in wezen hetzelfde doel hebben, informatie-uitwisseling, maar dat het 
WMO-netwerk een weidsere doelgroep heeft en niet alleen opkomt voor ouderen.

Vrijwillige ouderenadviseurs
De drie vrijwillige ouderenadviseurs van CSWO zetten in 2018 hun werk voort. Zij bezochten de 
nieuwe 75-jarigen om te assisteren bij het oplossen van problemen op het gebied van zorg, wonen en 
welzijn. Het verdwijnen in 2017 van de positie van de gemeentelijke ouderenadviseur heeft daar geen 
verandering in gebracht.

SamenWageningen
Drie bestuursleden van CSWO hebben in 2017 intensief geparticipeerd in het SamenWageningen-
proces. De uitkomst van deze deelname is voor wat betreft financiële steun evenwel op z’n best 
mager te noemen. Weliswaar heeft de deelname geleid tot een beter zicht van CSWO en het Platform
op de participanten in het sociale domein, zowel professionele als vrijwillige, wat zeker stimulerend is 
voor toekomstige samenwerking. Anderzijds bleek bij de uiteindelijke aanbesteding in het najaar van 



2017 dat in SamenWageningen en zijn opvolger Welsaam geen plaats is voor financiële steun voor 
CSWO of Platform. De financiering van de belangenbehartiging voor ouderen in Wageningen door het
Platform moet vanaf 2018 in principe gebeuren uit het Initiatievenfonds van Welsaam.

CSWO participeert wel in twee van de zogenaamde ontwikkeltafels, namelijk ‘Samen ouder 
worden’ en ‘Ontmoeten’. Helaas waren in het verslagjaar de werkwijze of de verantwoordelijkheden 
van de ontwikkeltafels betrekkelijk onhelder. Dat resulteerde er onder meer in dat bijeenkomsten van 
beide genoemde ontwikkeltafels in het verslagjaar 2018 keer op keer werden uitgesteld.

Adviesraad Samenleving Wageningen
Het overleg van CSWO en het Platform met de Adviesraad Samenleving Wageningen is in 2018 
voortgezet. De Adviesraad was te gast bij de lancering van het Platform en ontvangt telkens ter 
kennisneming de bestuursvergaderstukken. Tevens was er enkele keren informeel contact over 
lopende zaken.

Informatie en publiciteit

Pagina Stad Wageningen
Sinds november 2015 publiceerde CSWO vier maal per jaar in het huis-aan-huisblad De Stad 
Wageningen een betaalde informatiepagina, die wordt samengesteld door een vierpersoonsredactie. 
Door het verdwijnen van de gemeentelijke subsidie moest de frequentie daarvan sterk teruggebracht 
worden. In 2018 verscheen deze pagina op 21 februari en 21 november.

Andere publiciteit
De laatste woensdag van elke maand, behalve in juni en juli, publiceerden CSWO en het Platform in 
het huis-aan-huisblad De Stad Wageningen de Seniorenagenda. Die biedt een overzicht van 
activiteiten die speciaal bedoeld of bij uitstek aantrekkelijk zijn voor senioren. Bijdragen aan deze 
seniorenagenda kwamen onder meer van de beide Wageningse ouderenbonden, 50plus-bios, Ons 
Huis, Pomhorst, Huize Torckdael, UVV, Thuis, Odensehuis en Alzheimercafé.

Bovendien beseft het CSWO-bestuur dat onbekend onbemind maakt en dat een grotere 
naamsbekendheid dienstig zou zijn aan de plannen voor verbreding. Daarom werden met enige 
regelmaat artikelen over ouderen- of CSWO-gerelateerde zaken aan de lokale pers aangeboden. In 
2018 haalde CSWO op deze manier in totaal 29 maal de pers (inclusief Seniorenagenda).

Activiteiten

De activiteiten die CSWO organiseert, zijn een belangrijke trekpleister. Als koepel heeft de stichting 
geen eigen leden; de activiteiten van CSWO (sinds november het Platform) staan in principe open 
voor alle Wageningse senioren. Onmiskenbaar is dat door middel van de activiteiten de 
naamsbekendheid van het Platform groeit.

Belastinginvulhulp
Onder regie van CSWO werkten in 2018 in Wageningen acht speciaal opgeleide belastinginvulhulpen,
die uiteindelijk ruim 250 hulpvragers assisteerden bij het invullen van hun inkomstenbelastingaangifte. 
In 2018 stond deze service open voor alle Wageningse 60-plussers.

Politiek debat
Op 28 februari 2018 organiseerde CSWO samen met de bblthk ter gelegenheid van de 



gemeenteraadsverkiezingen in maart een politiek debat met de lijsttrekkers van de raadsfracties. 
Onder leiding van journalist Eric Wijnacker belichtten zij drie stellingen. Er was veel belangstelling en 
ook veel inbreng, als meest opvallende wel de diepe wens tot terugkeer van de Wielewaag.

Rijvaardigheidscursus
Op 9 en 10 april 2018 was er de door CSWO, in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland 
georganiseerde rijvaardigheidsopfriscursus voor ouderen. Er waren 35 deelnemers. 

Evaluatie Samen Wageningen
Na de intensieve betrokkenheid van CSWO bij het SamenWageningen-proces lag het voor de hand 
dat CSWO in juli 2018 uitvoerig reageerde op de evaluatie van Samen Wageningen die de gemeente 
door organisatieadviesbureau Hiemstra & De Vries in het voorjaar van 2018 liet uitvoeren. Bij diverse 
gemeenteraadsfracties en andere betrokkenen ondervond de fundamentele inhoudelijke kritiek van 
CSWO op de inhoud en de uitvoering van de evaluatie weerklank. Door ziekte ging een bespreking 
van deze reactie van CSWO met de verantwoordelijke gemeentebestuurders helaas niet door.

Ondersteuning computergebruik
CSWO was ook in 2018 betrokken bij de computercursussen in de bblthk.

Werkwijze Startpunt
In nauwe samenspraak met het Startpunt organiseerde CSWO op 13 september in Ons Huis een 
helaas matig bezochte bijeenkomst over de bedoelingen en de werkwijze van het Startpunt en de 
aandacht die senioren daar krijgen.

Dag van de Ouderen
Ons Huis (Solidez) organiseerde op de Dag van de Ouderen (5 oktober 2018) een goedbezocht 
wensenvervulprogramma, waarbij het opviel dat CSWO op geen enkele wijze bij deze actie was 
betrokken, terwijl de inbreng van de beide ouderenbonden onduidelijk was. Op Internationale 
Ouderendag (1 oktober) gebeurde er niets in Wageningen.

50plus-bios
Tien keer, telkens op de derde donderdag van de maand, verzorgde CSWO in 2018 de 50+-bios, voor
meestal nagenoeg uitverkochte zalen. Enkele keren kon zelfs een tweede zaal gevuld worden. De 
traditie van de 50plus-bios startte in 2004.

Leefbeurs 2019
Na de succesvolle Leefbeurs in 2014 begonnen CSWO-bestuursleden in 2018 met de organisatie van 
een Leefbeurs in oktober 2019. Een uitgebreide voorbereidingsgroep met professionele en 
vrijwilligersorganisaties kwam in 2018 meermalen bij elkaar om deze Leefbeurs, met als koepelthema 
‘Hoe organiseer je het langer thuiswonen van senioren’, inhoudelijk en organisatorisch vorm te geven.

Website

De website van CSWO, <http://www.cswo.org>, leidde een tamelijk onopgemerkt bestaan. In het 
najaar van 2018 is deze site nieuw leven ingeblazen, om te beginnen door hem geheel te vernieuwen 
en als <http://www.platform-wageningse-ouderen> opnieuw te lanceren. In de loop van het voorjaar 
van 2019 hoopt het bestuur de nieuwe site met enige plechtigheid ten doop te kunnen houden. Het is 



de bedoeling dat deze site niet alleen fungeert als portaal voor de Wageningse ouderenorganisaties 
en hun activiteiten, maar dat er ook regelmatig berichten op verschijnen met enige mate van 
actualiteitswaarde. Daartoe heeft het Platform een vrijwillige webmaster aangetrokken.

Financiën, subsidie

In de bijlage vindt men de financiële stukken: het overzicht van lasten en baten over 2018, de balans 
per 31 december 2018, en de begroting voor 2019.

Jan Mars, secretaris CSWO – Platform Wageningse Ouderen
april 2019



Bijlage: financiën

Staat van baten en lasten 2018

werkelijk 2018 begroting 2018
baten
gemeentesubsidie     0,00      pm
rijvaardigheidscursus  1799,00      pm
Dag van de Ouderen     0,00      pm
rente zakeljke spaarrekening     2,52                               

 1801,85    0,00

lasten
themabijeenkomsten    160,63  200,00
organisatie filmmiddagen  129,50  150,00
Dag van de Ouderen  125,00
rijvaardigheidscursus 1799,33      pm
belastinginvulhulpen   50,00
website CSWO  132,07  100,00
CSWO-pagina Stad Wageningen 1631,00 1631,00
bankkosten  140,33  150,00
bestuurskosten  835,92  450,00
diverse kosten  200,00
toevoeging Leefbeursreserve  600,00  600,00
notariskosten  747,18                                                   

 6175,96 3656,00

saldo 2018 (4374,11) 3656,00

Balans

activa passiva

                       31-12-2018        31-12-2017                     31-12-2018       31-12-2017  
zakelijke rekening  372,50  2249,13  vermogen    3134,49    7506,08
zkl.spaarrekening 7359,47  9247,73  res.Leefbeurs    4600,00    4000,00

vordering rente    2,52     9,22

                                                                            

totaal 7734,49 11506,08    7734,49    11506,08

Vermogensmutaties

vermogen 1-1-2018 7506,08
resultaat 2018  372,50
vrijval reserveringen 4600,00
vermogen 31-12-2018 3134,49



Begroting 2019

baten
Dag van de Ouderen       pm
Rijvaardigheidscursus       pm
Totaal baten      0,00

lasten
Filmmiddagen   155,00
Bijdrage jubileum filmmiddagen   250,00
Themabijeenkomsten   200,00
Rijvaardigheidscursus       pm
Dag van de Ouderen       pm
Pagina Stad Wageningen (2 keer)  1631,00
Bankkosten   150,00
Bestuurskosten   450,00
Diverse kosten   200,00
Website   150,00
Reservering Leefbeurs   600,00
Totaal lasten  3786,00

Resultaat
Totaal baten     0,00
Totaal lasten  3786,00
Nadelig saldo in 2019 -3786,00


