
Jaarverslag 2021

secretariaat: J. Mars
Geertjesweg 102
6706 EE Wageningen
telefoon 0317-422993
mail secretaris@platform-
wageningse-ouderen.nl

 





Vooraf: inkadering

Op 14 november 2018 werd het Platform Wageningse Ouderen feestelijk gelanceerd. Het Platform is 
ontstaan uit CSWO, Stichting Coördinatieorgaan Samenwerkende Wageningse Ouderenorganisaties,  
sinds 1993 de koepel van de plaatselijke ouderenbonden in Wageningen. De vorming van het 
Platform verbreedde de basis van deelnemende organisaties, de partners. Partner zijn de 
ouderenbonden, maar ook andere organisaties die in Wageningen de collectieve belangen van 
ouderen behartigen en op vrijwilligers steunen. Inmiddels telt het Platform 15 partnerorganisaties, en 
daarnaast acht organisaties die belangstellend zijn. Het doel is de deelname van ouderen aan de 
Wageningse samenleving te bevorderen en zo nodig te verbeteren.

De aandacht in het Platform richt zich met name op wonen, zorg, mobiliteit, toegankelijkheid en 
welzijnsvoorzieningen in het algemeen. Het Platform stimuleert dat partnerorganisaties elkaar op die 
thema’s steunen en kennis en ervaring delen. Daarbij worden ook organisaties betrokken die 
beroepsmatig aan die thema’s werken, zoals de gemeente, Woningstichting, WelSaam, het Startpunt, 
de bblthk, de Vrijwilligerscentrale.

In principe houdt het Platform tweemaal per jaar een plenaire bijeenkomst met de partnerorganisaties,
waarbij een speciaal thema wordt belicht. Bij het eerste plenair van 2019 gaven twee geriatrisch 
deskundigen uitleg over de geriatrische zorg in Ziekenhuis Gelderse Vallei. Als uitvloeisel daarvan 
werd het Platform betrokken bij het programma Vallei Vitaal.

De tweede plenaire bijeenkomst in 2019 ging over armoede in Wageningen. De sociaal 
raadslieden gaven inzicht in de problematiek, aangevuld door sprekers van de Voedselbank, Markt 17 
en Humanitas.

De financiering van de activiteiten van het Platform Wageningse Ouderen is onzeker. In de laatste 
ronde van budgettoekenning bij de voorbereiding van WelSaam, viel CSWO, de voorloper van het 
Platform, buiten de boot. Weliswaar heeft het Platform volgens wethouder Bosland bij een 
kennismakingsgesprek een goede reputatie in gemeentekringen en wordt zijn inbreng gehoord en 
geapprecieerd, toch komt het niet meer in aanmerking voor structurele gemeentelijke subsidiëring. 
Voor speciale evenementen, zoals het Festival 60+, kan financiering uit WelSaam komen. Festival 60+
gaf in 2019, met veel inzet van het Platform, invulling aan wat voorheen de Leefbeurs heette, een 
informatie-festival dat eens in de vier jaar omstreeks de nationale Dag van de Ouderen (1 oktober) 
werd georganiseerd samen met een groot aantal andere Wageningse organisaties.

Ondanks de steun uit WelSaam lijdt het Platform door het ontbreken van structurele financiering 
aan financiële uitputting. Om die reden werd onder meer gestopt met de publicatie elk kwartaal van 
een informatiepagina in Stad Wageningen. Activiteiten die relatief weinig kosten worden voortgezet 
zolang de middelen er zijn. Denk hierbij aan de filmmiddagen (50+Bios), de opfriscursus 
rijvaardigheid, belastinghulpen.

Algemeen

Ook in 2021 ondervond het Platform veel hinder van de voortwoedende covid-pandemie. 
Bestuursvergaderingen werden veelal via Zoom gehouden en activiteiten vonden geen doorgang. 
Gelukkig konden we in oktober eindelijk onze plenaire bijeenkomst houden, die drie keer was 
uitgesteld.



Bestuur en organisatie

Het bestuur van het Platform Wageningse Ouderen bestond ook in 2021 uit voorzitter Martin Keijbets, 
secretaris Jan Mars, penningmeester Elly Croon en de bestuursleden Pieter van Ginneken en Will 
Hermanussen. In oktober traden Martin Keijbets, Elly Kroon en Will Hermanussen af; ze werden 
opgevolgd door Roeland Janssen, die penningmeester werd, en de bestuursleden Janneke de Jong 
en Mariëtte Kroes (die per februari 2021 ook voorzitter van KBO-PCOB is). Martin Keijbets was 
voorzitter van het Platform en zijn voorganger CSWO sinds februari 2017, Elly Kroon was 
penningmeester sinds 2018, Will Hermanussen was bestuurslid sinds 2014. De vacante 
voorzitterspost wordt sindsdien tijdelijk waargenomen door Roeland Janssen.

In april accepteerde het bestuur een voorstel voor een aftreedrooster voor bestuursleden van het 
Platform, zie bijlage 3. Bestuursleden treden af tijdens het voorjaarsplenair.

Het bestuur vergaderde in het verslagjaar 2021 negen maal: op 13 januari, 24 februari, 7 april, 19 
mei, 30 juni, 1 september, 29 september, 17 november en 23 december. Daarnaast was er veelvuldig 
tussentijds overleg per telefoon of e-mail. De bestuursvergaderingen vonden veelal plaats via Zoom, in
het najaar bij een bestuurslid thuis.

Draagvlak

Na de feestelijke lancering van het Platform Wageningse Ouderen in november 2018 hebben we hard 
gewerkt aan een gevarieerd en breed draagvlak onder Wageningse instanties met een vergelijkbare 
doelgroep: de ouderen. In 2021 groeide dit draagvlak uit tot vijftien organisaties; tevens waren er acht 
zogenoemde geïnteresseerden, die graag op de hoogte gehouden willen worden. Voor een complete 
lijst met partners en geïnteresseerden zie bijlage 2.

Ter versterking van het draagvlak werken we sinds dit verslagjaar 2021 met ambassadeurs: zij 
zijn bij de partners het aanspreekpunt voor bestuursleden. Elk bestuurslid heeft zo contact met een 
aantal partners, om voeling met elkaar te houden en om nabij te zijn als zich belangrijke 
ontwikkelingen voordoen. De contacten kwamen enigszins met horten en stoten op gang en variëren 
sterk in intensiteit. Het bestuur neemt zich voor dit contact voort te zetten en wil de kwaliteit en de 
continuïteit ervan borgen.

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 diverse overlegstructuren, en door het 
(helpen) organiseren van activiteiten voor de achterban en of de partners. Vanwege de coronacrisis is 
daar in het verslagjaar weinig van terecht gekomen.

SamenWageningen
In 2017 hebben bestuursleden van toen nog CSWO intensief in het proces van Samen Wageningen 
geparticipeerd. Helaas bleek bij de oprichting van WelSaam, het resultaat van Samen Wageningen, 
dat het Platform niet voor financiering in aanmerking kwam, 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.

Door de coronacrisis lag in 2021 het onderlinge contact tussen de WelSaampartners via de 



ontwikkeltafels nagenoeg stil, terwijl dat contact juist als een van de beloftes van WelSaam werd 
beschouwd. Eerder signaleerde het Platform overigens dat de werkwijze of de verantwoordelijkheden 
van de ontwikkeltafels betrekkelijk onhelder waren. Toen een en ander na diverse lockdowns weer 
enigszins op gang kwam, bleek de structuur met ontwikkeltafels geruisloos verdwenen, terwijl bij een 
kennismaking van WelSaam met de nieuwe burgemeester er opeens ‘thematafels’ bleken te zijn 
geschapen. Het Platform werd daarbij niet gehoord. Het bestuur heeft hierover een gesprek gevoerd 
met de penvoerder van WelSaam. Het is nog onduidelijk hoe zich dit gaat ontwikkelen.

Overigens levert de deelname van het Platform aan WelSaam wel op dat gratis gebruik kan 
worden gemaakt van vergaderruimte bij andere deelnemers aan WelSaam, in het kader van het 
zogenaamde stenenarrangement. Ook heeft het Platform een aantal keren een beroep kunnen doen 
op gespreksleiders die de plenaire bijeenkomst modereerden.

Informatie en publiciteit

Publiciteit
De Seniorenagenda, die het Platform maandelijks in het huis-aan-huisblad Stad Wageningen 
publiceert, biedt een overzicht van activiteiten die speciaal bedoeld of bij uitstek aantrekkelijk zijn voor 
senioren. Bijdragen aan deze Seniorenagenda komen onder meer van de beide Wageningse 
ouderenbonden KBO-PCOB en Senioren Wageningen, 50+bios, Ons Huis, Pomhorst, Nudecentrum, 
Huize Torckdael, UVV, Thuis, Odensehuis en Alzheimercafé.

In 2021 kwam er van deze dienstverlening weinig terecht. Slechts in september, oktober, 
november en december waren er voldoende activiteiten om publicatie van de agenda nuttig te laten 
zijn.

Website
De website www.platform-wageningse-ouderen.nl 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 
2020 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
Negen speciaal opgeleide belastinginvulhulpen onder regie van het Platform assisteerden in pre-
coronatijd jaarlijks een paar honderd Wageningers bij hun aangifte inkomstenbelasting, een service 
die sinds 2018 openstaat voor alle Wageningse 60-plussers. Omdat de hulp bij de aanvrager thuis 
geschiedt, kon de service in 2021 door de lockdown nauwelijks doorgang vinden en was er in ieder 
geval geen sprake van gezamenlijk optreden van de belastinginvulhulpen. Ze deden wat ze konden, 
bijvoorbeeld telefonisch aan de hand van via de brievenbus geleverde papieren. Door uitstel te vragen
konden naderhand toch nog tientallen mensen geholpen worden.



Plenair
In principe organiseert het Platform elk voorjaar en elk najaar een plenaire bijeenkomst voor zijn 
partners en andere belangstellenden, om verantwoording af te leggen over de voorgaande periode, 
om Platform-interne zaken te bespreken, en vooral om inhoudelijke discussies met de partners te 
entameren en voeding te krijgen voor het ondernemen van actie. Door de coronacrisis konden de 
plenaire bijeenkomsten in 2020 en in het voorjaar van 2021 geen doorgang vinden. Op 13 oktober 
2021 werd dit drie maal uitgestelde evenement alsnog gehouden, met als thema ‘wonen’: 
‘Woonbehoeften van senioren in Wageningen: kan de gemeente daaraan voldoen?’ De bijeenkomst 
werd geleid door Gerrit Dijkerman en Naomi Berger (SpectrumElan).

Na het huishoudelijke deel waren er inleidingen van wethouder Anne Janssen, Annelies Barnard, 
de directeur van De Woningstichting, Janneke Talman en Paula Vonck van de 
WoonAdviesCommissie, en makelaar Hanita Arns. De rode lijn in hun inbreng: we willen dolgraag 
bouwen voor senioren maar de markt zit in de weg. En ook: het is voor senioren belangrijk dat ze in 
een vroeg stadium beginnen rond te kijken naar nieuwe, kleinere of geschiktere huisvesting. Het 
Wageningse Knarrenhof-initiatief, dat een korte inleiding mocht geven, kan daar goed bij aansluiten.

Rijvaardigheidscursus
De jaarlijkse rijvaardigheidscursus in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland, oorspronkelijk 
voorzien voor 2020, werd meermalen uitgesteld en is nu gepland in september 2022.

50+bios
Op 18 november 2021 overleed de coördinator van de 50+bios, Age de Vries. Inmiddels zijn er twee 
opvolgers actief. De 50+bios kon alleen in september, november en december 2021 doorgang vinden.

Financiën, subsidie

In Bijlage 1 vindt men de financiële stukken: het overzicht van lasten en baten over 2021, de balans 
per 31 december 2021, en de begroting voor 2022. De stichting ontbeert structurele inkomsten door 
het ontbreken van subsidies of vaste bijdragen van derden. Het eigen vermogen van het Platform teert
daardoor snel in.

maart 2022

Jan Mars
secretaris Platform Wageningse Ouderen



Bijlage 1: Financiën

Staat van baten en lasten

Baten: € €
Rijvaardigheidsritten                                   0,00 p.m.

Dag van de Ouderen 0,00 p.m.
bijdrage adv.kosten Age de Vries 169,64

Bijdrage Vilente 250,00

Rente Zkl. Spaarrekening 0,00
419,64 0,00

Lasten € €
Organisatie filmmiddagen 31,00        50,00        

Thema bijeenkomsten                65,49        200,00      

Dag van ouderen                        -            p.m.
Rijvaardigheidsritten -            p.m.

Algemene kosten
*Bankkosten 134,08      150,00      

*Bestuurskosten 450,00      550,00      

*Diverse kosten 278,76      200,00      

Website 236,44      75,00        

1.195,77   1.225,00

Saldo 2020 (776,13)     (1.225,00)  

Balans

ING lopende rekening € 269,56 € 286,22

ING Spaarrekening € 4.000,00 € 4.759,47

-------------- --------------

Eigen vermogen € 4.269,56 € 5.045,69

========= =========

Werkelijk 2021 Begroting 2022

31 december 2021 1 januari 2021

Platform Wageningse Ouderen
K.vK. 40122602  Bankrek. NL51 INGB 0004 9037 13

 



Bijlage 2: Partners en belangstellenden in 2021

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

Belangstellenden
Sociaal Beraad
WMO netwerk
ISOFA
Sociaal Beraad
Markt 17
Cliëntenraad Pieter Pauw en Centrale Cliëntenraad Vilente
Gilde Wageningen 
SHOUT



Bijlage 3: Rooster van aftreden

Bestuursleden worden benoemd voor maximaal 4 jaar; deze termijn kan eenmaal verlengd worden. 
Aftreden en benoeming geschieden tijdens het voorjaarsplenair.

Situatie per  januari 2021:
Martin Keijbets, CSWO-bestuur vanaf mei 2013, voorzitter vanaf januari 2016
Pieter van Ginneken, CSWO-bestuur vanaf september 2014
Jan Mars, CSWO-secretaris vanaf februari 2017
Janneke de Jong, Platformbestuur vanaf november 2020
Roeland Janssen, Platformbestuur vanaf januari 2021
Mariëtte Kroes, Platformbestuur vanaf januari 2021

Rooster van aftreden:
Martin 2021
Pieter 2022
Jan 2023
Janneke 2024
Roeland 2025
Mariëtte 2026

Vastgesteld april 2021


