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Algemeen
Dit is het eerste jaarverslag van het Platform Wageningse Ouderen, sinds september 2018 opvolger
van de in 1993 opgerichte Stichting Coördinatieorgaan Samenwerkende Wageningse Ouderenbonden,
CSWO, de koepel van de plaatselijke ouderenbonden. Het Platform ontstond uit het streven naar een
breder draagvlak, een grotere slagkracht en een omvangrijker samenwerking met partners op
hetzelfde terrein, namelijk de belangenbehartiging in brede zin van ouderen in Wageningen. Net als
CSWO is het Platform een stichting met een bestuur, statuten en een huishoudelijk reglement, waarin
onder meer de inbreng van de samenwerkingspartners is geregeld.
Het verslagjaar 2019 was het tweede jaar waarin de belangenbehartiging van ouderen in
Wageningen niet meer op structurele gemeentesubsidie kon rekenen. Desondanks heeft het Platform
samen met zijn partner-ouderenbonden en zijn andere samenwerkingspartners in 2019 veel werk
verzet, en met resultaat, zo blijkt uit dit jaarverslag. Het is hopelijk duidelijk dat dit slechts gedaan kon
worden dankzij de vrijwillige inzet van vele senioren in Wageningen.

Bestuur en organisatie
Het bestuur van het Platform bestond in 2019 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 2019 acht keer, op 9 januari, 20 februari, 10 april, 8 mei, 26 juni, 28
augustus, 9 oktober en 20 november. Daarnaast was er veelvuldig telefonisch of anderszins onderling
overleg. De bestuursvergaderingen werden gehouden bij Thuis. De zoektocht naar een nieuwe
penningmeester heeft nog geen resultaat opgeleverd.

Draagvlak
Na de hoopgevende en geanimeerde start in november 2018 werkte het Platform in het verslagjaar
aan de organisatie van de verbreding van zijn draagvlak. Het merendeel van de
vrijwilligersorganisaties die deelnamen aan de feestelijke oprichtingsbijeenkomst wilde desgevraagd
als partner (‘aangesloten organisatie’) aan het Platform bijdragen. Aan het einde van 2019 telde de
lijst partnerorganisaties 16 namen.
Daarnaast waren er nog zeven instanties die wel op de hoogte gehouden willen worden van de
ontwikkelingen zonder partner te worden. Onder deze zeven zijn de Adviesraad Samenleving, de
Cliëntenraad en het WMO-netwerk. Voor een compleet overzicht, zie bijlage 2.

Belangenbehartiging
Als koepel van ouderenorganisaties ziet het Platform het als zijn primaire taak op te komen voor de
belangen van senioren in Wageningen. Dat geschiedt door te participeren in uiteenlopende
overlegstructuren, en door het organiseren van activiteiten voor de achterban. Hier gaat het eerst over
de overleglichamen waar het Platform in participeerde; de (mede) door het Platform georganiseerde
activiteiten worden verderop besproken.
Vertegenwoordiging
In 2019 was het Platform, als opvolger van CSWO, vertegenwoordigd in de werkgroep Wageningen
Toegankelijk (tegenwoordig Wageningen Inclusief) en in het regionale verband van Samenwerkende
Ouderenorganisaties in de Gelderse Vallei (RSBO).

Op initiatief van RSBO vond op 8 april 2019 een informatieve bijeenkomst plaats waarin de
geriatrische zorg van Ziekenhuis Gelderse Vallei werd belicht. Vertegenwoordigers van het Platform
namen daar aan deel, wat resulteerde in een presentatie door twee geriatrisch deskundigen van het
Ziekenhuis op de plenaire bijeenkomst van mei 2019.
RSBO geeft de mogelijkheid van uitwisseling van informatie, onder meer over de zorgtaken die
gemeenten van de rijksoverheid overgedragen hebben gekregen. De wijze waarop de verschillende
gemeenten met die overdracht omgaan, is nuttige informatie voor de betrokken zusterbonden.
WMO-netwerk
Het Platform nam op 15 mei 2019 deel aan de bijeenkomst in het Startpunt van het WMO-netwerk.
Daarnaast leverde het Platform op verzoek mogelijke onderwerpen voor volgende WMObijeenkomsten, waaronder zorgcoöperaties.
Vrijwillige ouderenadviseurs
De drie vrijwillige ouderenadviseurs (VOA’s) van het Platform zetten in 2019 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.
SamenWageningen, Welsaam
Tot verdriet van CSWO werd de belangenbehartiging van ouderen niet opgenomen in de financiering
door SamenWageningen en diens opvolger Welsaam, die ten minste tot eind 2021 in bedrijf zal zijn.
Het Platform komt evenmin in aanmerking voor structurele gemeentelijke subsidiëring. De financiering
van de belangenbehartiging voor ouderen in Wageningen door het Platform moet vanaf 2018 in
principe gebeuren uit het Initiatievenfonds van Welsaam.
Het Platform 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.
Adviesraad Samenleving Wageningen
Het overleg van het Platform met de Adviesraad Samenleving Wageningen is in 2019 voortgezet. De
Adviesraad ontvangt telkens ter kennisneming de bestuursvergaderstukken. Tevens was er enkele
keren informeel contact over lopende zaken.

Website
De website van het Platform, <http://www.platform-wageningse-ouderen,nl>, is eind 2018 geheel
vernieuwd. De site fungeert als portaal voor de Wageningse ouderenorganisaties en de
samenwerkingspartners van het Platform en hun activiteiten. Daarnaast verschijnen er actuele
berichten. Ook bij de promotie rond het Festival 60+ speelde de site een rol. De site wordt
bijgehouden door een vrijwillige webmaster.

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 werd samengesteld door een vierpersoonsredactie.
Toen in 2018 de gemeentelijke subsidie voor de belangenbehartiging van ouderen in Wageningen

ophield, werd de frequentie van deze informatiepagina sterk teruggebracht, maar in 2019 kon dankzij
de bijdrage uit het Initiatievenfonds aan het Festival 60+ drie maal een pagina gemaakt worden, en
wel op 20 maart, 12 juni en 18 september 2019. Door het ontbreken van financiering zijn er geen
verdere plannen voor het voortzetten van deze informatiebron.
Andere publiciteit
De laatste woensdag van elke maand, behalve in juni en juli, publiceerde het Platform in het huis-aanhuisblad De Stad Wageningen de Seniorenagenda. Die biedt een overzicht van activiteiten speciaal
bedoeld of bij uitstek aantrekkelijk 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.
Daarnaast werden namens het Platform regelmatig artikelen over ouderen- of Platformgerelateerde zaken aan de lokale pers aangeboden. In 2019 haalde het Platform op deze manier in
totaal 24 maal de pers (inclusief Seniorenagenda).

Activiteiten
De activiteiten die het Platform organiseert, vormen een belangrijke trekpleister. Als koepel heeft de
stichting geen eigen leden; de activiteiten van het Platform staan meestal open voor alle Wageningse
senioren. Het is onmiskenbaar dat de activiteiten de naamsbekendheid van het Platform bevorderen.
Plenaire bijeenkomsten
Op 29 mei en 26 november 2019 organiseerde het Platform plenaire bijeenkomsten voor zijn

partners, resp. in Ons Huis (24 deelnemers) en in de Pomhorst (20 deelnemers). De
samenwerkingspartners bespraken daar, behalve huishoudelijke en Stichtingsaangelegenheden,
ook de toekomst en de inrichting van het Platform. Onderdeel van elke plenaire bijeenkomst was
ook een inhoudelijk deel. In mei was dat de speciale zorg voor ouderen in het Ziekenhuis
Gelderse Vallei, in november ging het over armoedebestrijding in Wageningen. Deze beide
plenaire bijeenkomsten werden in goede banen geleid door Jouwert van Geene, van Spectrum
Elan.
Belastinginvulhulp
Onder regie van het Platform waren in 2019 in Wageningen acht speciaal opgeleide
belastinginvulhulpen actief, die 308 hulpvragers assisteerden bij het invullen van hun aangifte
inkomstenbelasting. Sinds 2018 staat deze service open voor alle Wageningse 60-plussers.
Rijvaardigheidscursus
Op 1 en 2 april 2019 was de rijvaardigheidsopfriscursus voor ouderen, die het Platform in
samenwerking met Veilig Verkeer Nederland organiseerde. Er waren 42 deelnemers bij het
theoriedeel en 35 deelnemers bij de praktijktest.
50plus-bios
Tien keer, telkens op de derde donderdag van de maand, verzorgde het Platform in 2019 de 50plusbios, voor meestal nagenoeg uitverkochte zalen. Enkele keren kon zelfs een tweede zaal gevuld
worden. De traditie van de 50plus-bios startte in 2004. Eind 2019 werd het lustrum gevierd met een
extra aangeklede borrel in de pauze van de film.

Leefbeurs 2019
Al in het voorjaar van 2018 begon (toen nog) CSWO met de organisatie van een Leefbeurs in oktober
2019. Er werd daarvoor een uitgebreide voorbereidingsgroep samengesteld, met deelnemers van
bblthk, Thuis, Solidez, VCW, Woningstichting, Startpunt (gemeente). De voorbereiding geschiedde
onder voorzitterschap van de secretaris van het Platform, en met een subsidie uit het Initiatievenfonds
van Welsaam. In het najaar van 2018 werd besloten de Leefbeurs om te dopen tot Festival 60+.
Koepelthema werd de kwestie ‘Hoe organiseer je het langer thuiswonen van senioren’, waaronder drie
subthema’s werden benoemd: gezondheid, veiligheid, en buurtnetwerken. Subgroepen uit het
organisatiecomité gaven inhoud aan deze thema’s.
Op 4 oktober 2019 ging het Festival om 13 uur van start in bblthk en Thuis, met een
openingsspeech van de wethouder, muziek van Folkcorn en een optreden van de stadsdichter. Rond
de 300 bezoekers genoten de hele middag op de twee locaties van een gevarieerd aanbod van
lezingen, workshops, muziek en zang. Ook het wensenvervulprogramma, door Solidez opgezet in het
kader van de Internationale Dag van de Ouderen, vond een gewaardeerde plek in het
Festivalprogramma.
Signaleren kun je leren
Samen met het Startpunt en het Vrijwilligerscentrum Wageningen organiseerde het Platform op 9
oktober de voorstelling ‘Signaleren kun je leren’ van Theater aan de Lijn, in de bblthk, een voorstelling
met levensechte scenes van ‘achter de voordeur’, waarin relatieve buitenstaanders zich voor het
dilemma geplaatst zien: is dit erg genoeg om in te grijpen? De toeschouwers, ongeveer 90, mengden
zich enthousiast in de nabespreking van elke scene.

Financiën, subsidie
In bijlage 1 vindt men de financiële stukken: het overzicht van lasten en baten over 2019, de balans
per 31 december 2019, en de begroting voor 2020.

Jan Mars, secretaris Platform Wageningse Ouderen
januari 2020

Bijlage 1: financiën
Staat van baten en lasten

Werkelijk 2019

Baten:
Rijvaardigheidsritten
Dag van de Ouderen
Festival 60+ (bonusregeling Welsaam)
Blauwe Kamer gift (wensen ouderen)
Rente Zkl. Spaarrekening

Lasten
Thema bijeenkomsten
Organisatie filmmiddagen
bijdrage 15 jaar PWO film nov.2019
Dag van ouderen
Rijvaardigheidsritten
Website PWO
Pagina Stad Wageningen
Bankkosten
Bestuurskosten
Diverse kosten
Leefbeurs: toevoeging aan reserve
Festival 60+

€
1.651,00
0,00
10.000,00
22,20
0,00
11.673,20
€

1.651,00
99,04
815,50
171,04
515,00
-

0,00

10.705,07

3.786,00

968,13

(3.786,00)

Passiva
31-12-2019
€

Totaal

p.m.
p.m.

7.163,99

Balans 2019
Activa

Vordering rente

€

€
200,00
155,00
250,00
p.m.
p.m.
150,00
1.631,00
150,00
450,00
200,00
600,00

139,50
150,00

Saldo 2019

Zakelijke Rekening
Zkl. Spaarrekening

Begroting 2019

3.340,63
5.359,47
0,00
8.700,10

31-12-2018
€

31-12-2019
€

31-12-2018
€

372,50 Vermogen
7.356,95 Reserve Leefbeurs
Vordering Welsaam
2,52

5.864,10

3.131,97
4.600,00

7.731,97

8.700,10

2.836,00

7.731,97

Bijlage 2: partners en belangstellenden
partners
Centrale Cliëntenraad Opella
Cliëntenraad Rumah Kita
KBO-PCOB
Odensehuis
Present Wageningen
Senioren Wageningen
Stichting Burenhulp en Wijkbelangen Wageningen-Hoog
Stichting De Helpende Hand
Stichting Vier het Leven
Stichting Vrienden van Pieter Pauw
Voedselbank Neder-Veluwe
Volksuniversiteit Wageningen
Vrijwillige Ouderenadviseurs
Wageningen Inclusief
Woonadviescommissie WAC
Zonnebloem, afdeling Wageningen
geïnteresseerd, geen partner
Adviesraad Samenleving
WMO-netwerk
ISOFA
Cliëntenraad Samenleving
Markt 17
Cliëntenraad Pieter Pauw en Centrale Cliëntenraad Vilente
Gilde Wageningen

