
Jaarverslag 2020

secretariaat: J. Mars
Geertjesweg 102
6706 EE Wageningen
telefoon 0317-422993
mail secretaris@cswo.org

 





Algemeen

Op 2 april 2020 overleed ons bestuurslid Theo Lubbers aan de gevolgen van besmetting met covid-
19. Hij was tevens de voorzitter van onze partnerorganisatie Senioren Wageningen. Het bestuur van 
het Platform Wageningse Ouderen zal zijn nuchtere betrokkenheid missen.

Ook op andere manieren werd het Platform geraakt door de coronacrisis: we moesten onze beide
plenaire bijeenkomsten van 2020 afgelasten, de bestuursvergaderingen werden verplaatst naar Zoom,
en de activiteiten van onze partners vonden geen doorgang.

Bestuur en organisatie

Het bestuur van het Platform Wageningse Ouderen bestond in 2020 uit voorzitter Martin Keijbets, 
secretaris Jan Mars, penningmeester Elly Croon en de leden Pieter van Ginneken, Will Hermanussen 
en Theo Lubbers.

Na het overlijden van ons bestuurslid Theo Lubbers zochten we versterking van het bestuur; 
penningmeester Elly Croon had al eerder gemeld te willen stoppen. We vonden als kandidaat-
bestuursleden Janneke de Jong en Mariëtte Kroes (die in februari 2021 tevens als voorzitter van 
KBOPCOB aantrad). In december vonden we Roeland Janssen bereid het penningmeesterschap te 
vervullen.

Het bestuur vergaderde in het verslagjaar negen maal, op 15 januari, 26 februari, 8 april, 20 mei, 
24 juni, 26 augustus, 7 oktober en 18 november. Daarnaast was er veelvuldig tussentijds overleg per 
telefoon of e-mail. De bestuursvergaderingen vonden plaats bij Thuis, na maart via Zoom, en één 
maal bij een bestuurslid in de tuin.

Draagvlak

Na de feestelijke lancering van het Platform Wageningse Ouderen in november 2018 hebben we hard 
gewerkt aan een gevarieerd draagvlak onder Wageningse instanties met een vergelijkbare doelgroep: 
de ouderen. In 2020 groeide dit draagvlak uit tot zestien organisaties; tevens waren er zeven 
zogenoemde geïnteresseerde clubs, die graag op de hoogte gehouden willen worden maar een wat 
ander doel hebben. Voor een complete lijst met partners en geïnteresseerde zie bijlage 2.

Belangenbehartiging

Het is de primaire taak van het Platform Wageningse Ouderen op te komen voor de belangen van 
senioren in de stad. Dat gebeurt door deel te nemen aan verschillende overlegstructuren, en door het 
(helpen) organiseren van activiteiten voor de achterban. Dankzij de coronacrisis is daar in het 
verslagjaar weinig van terecht gekomen.

Zo stond de deelname van het Platform aan de Werkgroep Wageningen Toegankelijk op een laag
pitje, evenals die aan het Reizigerspanel Valleihopper en het regionale verband van Samenwerkende 
Ouderenorganisaties in de Gelderse Vallei (RSBO). Ook van de relatie met Zorgbelang Gelderland of 
het WMO-netwerk was weinig te merken.

Vrijwillige ouderenadviseurs
De drie vrijwillige ouderenadviseurs van het Platform zetten in 2020 hun werk zo veel mogelijk voort. 
Zij bezochten de nieuwe 75-jarigen om te assisteren bij het oplossen van problemen op het gebied 



van zorg, wonen en welzijn. Uit een inventarisatie door de gemeente bleek dat van ons aanbod meer 
vrijwillige ouderenadviseurs ter werven geen gebruik hoefde te worden gemaakt.

SamenWageningen
In 2017 hebben bestuursleden van toen nog CSWO intensief in het SamenWageningen-proces 
geparticipeerd. Het is betreurenswaardig dat bij de oprichting van Welsaam, het resultaat van Samen 
Wageningen, het Platform niet voor financiering in aanmerking bleek te komen, maar verwezen werd 
naar incidentele financiering uit het Ontwikkel- of het Initiatievenfonds. De financiering van de 
belangenbehartiging voor ouderen in Wageningen door het Platform lijdt daardoor aan financiële 
uitputting. Zie de financiële stukken in bijlage 1.

Het Platform participeert wel in twee van de zogenaamde ontwikkeltafels van Welsaam, namelijk 
‘Samen ouder worden’ en ‘Ontmoeten’. Wat we in het vorige verslagjaar constateerden, dat de 
werkwijze of de verantwoordelijkheden van de ontwikkeltafels betrekkelijk onhelder waren, gold ook 
voor het jaar 2020. Wel verwoordden het Odensehuis en het Vrijwilligers Centrum Wageningen hun 
behoefte aan sterkere betrokkenheid bij de activiteiten van het Platform als broedplaats voor 
gezamenlijke acties voor senioren, die bleek uit deelname aan bestuursvergaderingen van het 
Platform.

En overigens levert de deelname van het Platform aan Welsaam wel op dat gratis gebruik kan 
worden gemaakt van vergaderruimte bij andere deelnemers aan Welsaam als uitvloeisel van het 
zogenaamde stenenarrangement.

Adviesraad Samenleving Wageningen
Het overleg van het Platform met de Adviesraad Samenleving Wageningen heeft in 2020 helaas 
nauwelijks een kans gekregen. De Adviesraad ontvangt telkens ter kennisneming de 
bestuursvergaderstukken. Tevens was er enkele keren informeel contact over lopende zaken.

Informatie en publiciteit

Publiciteit
In de eerste drie maanden van 2020 publiceerde 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. Na maart waren alle activiteiten opgeschort en was er niks te 
publiceren.

Briefhoofd, website
In samenspraak met het VCW en het Platform ontwierp Mohamad Reza Ariai een nieuw briefhoofd, 
dat in gebruik is op de website <www.platform-wageningse-ouderen.nl> en bij de schriftelijke 
correspondentie van het Platform. Het nieuwe briefhoofd en logo sieren ook de voorpagina van dit 
jaarverslag.

De website wordt actueel gehouden met aankondigingen, nieuws, evenementen en verslagen 
door een vrijwillige webmaster. Het is moeilijk te zeggen hoe veel bezoekers de site ontving doordat 
de automatische telling vervuild wordt door hack-aanvallen.



Activiteiten

De activiteiten die het Platform organiseert, zijn een belangrijke trekpleister, maar lijden sinds maart 
ernstig onder de coronacrisis. Als koepel heeft de stichting geen eigen leden; de activiteiten van het 
Platform staan in principe open voor alle Wageningse senioren. Het is onmiskenbaar dat de 
activiteiten de naamsbekendheid van het Platform bevorderen.

Belastinginvulhulp
Onder regie van het Platform werkten in 2020 in Wageningen negen speciaal opgeleide 
belastinginvulhulpen, die uiteindelijk ongeveer 300 hulpvragers assisteerden bij het invullen van hun 
inkomstenbelastingaangifte. Deze service staat sinds 2018 open voor alle Wageningse 60-plussers.

Rijvaardigheidscursus
De jaarlijkse rijvaardigheidscursus in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland werd meermalen 
uitgesteld en lijkt nu in april 2021 plaats te gaan vinden.

Dag van de Ouderen
Door het afgelasten van activiteiten voor de Dag van de Ouderen had Solidez 2500 euro beschikbaar 
om Wageningse senioren mee te verrassen. Bestuursleden van het Platform werden betrokken bij de 
criteria voor de besteding en de verdeling van dat geld.

50plus-bios
Slechts drie maal kon het Platform in 2020 de 50+-bios organiseren, voor een uitverkochte zaal. De 
traditie van de 50plus-bios startte in 2004 en zal naar verwachting in het post-coronatijdperk weer 
opgepakt worden.

Overig
* Het Platform was in 2020 zijdelings betrokken bij de computercursussen in de bblthk.
* In het voorjaar peilde het Platform de behoefte aan een zorgcoöperatie in Wageningen. Bekeken 
werd wat het resultaat was van een eerder initiatief (2016-2018), de ervaringen van enkele plaatselijke
organisaties, en het Startpunt werd gevraagd naar een inschatting van de behoefte. Kennelijk is er in 
Wageningen geen behoefte, omdat het aanbod om zorg te verlenen groter lijkt dan de vraag naar 
zorg.
* In februari was het Platform aanwezig bij het jubileum van partnerorganisatie Helpende Hand.
* In maart was het Platform present bij de presentatie van het woonwensenonderzoek dat de WAC 
(Woonadviescommissie) hield in Torckdael. Bij deze gelegenheid werd de basis gelegd voor het 
inhoudelijke deel van de halfjaarlijkse plenaire bijeenkomst voor het Platform en zijn partners (die 
helaas nog steeds niet haar beslag heeft gekregen).
* In  juni hield het Platform een rondvraag onder zijn partnerorganisaties over de eventuele behoefte 
die daar zou kunnen bestaan aan extra ondersteuning bij de hulpverlening rond de coronacrisis. Die 
leidde tot slechts een geringe respons.
* Op 27 oktober hadden bestuursleden van het Platform een kennismakingsgesprek met de nieuwe 
wethouder Leo Bosland, waar duidelijk werd dat het Platform een goede reputatie heeft in 
gemeentekringen en dat zijn inbreng gehoord en geapprecieerd wordt.
* In november werd het Platform uitgenodigd om namens de Wageningse ouderen deel te nemen aan 
een soort Raad van Toezicht voor een op te richten regionale tv-zender, een samenwerking van 
Omroep Ede en RTV Rijnstreek. Inmiddels is met de gunning van de zendmachtiging aan RTV 



Rijnstreek die samenwerking van de baan.
* Als uitvloeisel van haar presentatie over het thema ‘geriatrische zorg’ op het plenair van mei 2019 
vroeg Hanneke Snellen (Ziekenhuis Gelderse Vallei) het Platform om een presentatie te beoordelen 
over regionale samenwerking in de zorg. Leden van het Platformbestuur hebben wijzigingen 
gesuggereerd in de presentatie om deze meer geschikt te maken voor de doelgroep van 
geïnteresseerde senioren.

Financiën, subsidie

In Bijlage 1 vindt men de financiële stukken: het overzicht van lasten en baten over 2020, de balans 
per 31 december 2020, en de begroting voor 2021.

februari 2021

Jan Mars
secretaris Platform Wageningse Ouderen



Bijlage 1: Financiën

Staat van baten en lasten 2020
werkelijk 2020 begroting 2020

baten
rijvaardigheidscursus     0,00      pm
Dag van de Ouderen     0,00      pm
bijdrage SW advertentie Th. Lubbers    95,25
rente zakelijke spaarrekening     0,00                               

   95,25    0,00

lasten
organisatie filmmiddagen   31,00  155,00
themabijeenkomsten       -  200,00
Dag van de Ouderen       -      pm
rijvaardigheidscursus       –      pm
algemene kosten:
* bankkosten  147,41  175,00
* bestuurskosten  450,00  550,00
* diverse kosten  287,00  200,00
website  130,47  150,00
restant Festival 50+ 2703,51                         2678,90  

 3749,66  4108,90

saldo 2020 (3654,41) (4108,90)

Balans

activa passiva

                         31-12-2020         31-12-2019              31-12-2020         31-12-2019  
zakelijke rekening    286,22 3340,63  vermogen    5045,69    5864,10
zkl.spaarrekening   4759,47 5359,47  vordering Leefbeurs    2836,00

                                                                     
totaal   5045,69 8700,10    5045,69    8700,10

Begroting 2021

baten
Dag van de Ouderen       pm
Rijvaardigheidscursus       pm
Totaal baten       pm

lasten
Filmmiddagen   155,00
Themabijeenkomsten   100,00
Rijvaardigheidscursus       pm
Dag van de Ouderen       pm
algemene kosten:
* Bankkosten   175,00
* Bestuurskosten   550,00
* Diverse kosten   100,00
Website   150,00
Totaal lasten  1230,00

Resultaat
Totaal baten     0,00
Totaal lasten  1230,00
Saldo in 2020 -1230,00

Banksaldo 31-12-2020    286,22
Spaarrekening   4759,47
totaal   5045,69

  1230,00
Saldo   3815,69



Bijlage 2: Partners en belangstellenden in 2020

Partners
Centrale Cliëntenraad Opella
Cliëntenraad Rumah Kita
KBOPCOB Wageningen
Odensehuis Wageningen
Present Wageningen
Senioren Wageningen
Stichting Burenhulp en Wijkbelangen Wageningen-Hoog 
Stichting De Helpende Hand
Stichting Vier Het Leven
Stichting Vrienden van Pieter Pauw
Voedselbank NederVeluwe
Volksuniversiteit Wageningen
Vrijwillige OuderenAdviseurs
Wageningen Inclusief
WoonAdviesCommissie WAC
Zonnebloem, afdeling Wageningen

Belangstellenden
Adviesraad Samenleving
WMO netwerk
ISOFA
Cliëntenraad Samenleving (nu: Sociaal Beraad)
Markt 17
Cliëntenraad Pieter Pauw en Centrale Cliëntenraad Vilente
Gilde Wageningen 


