Notulen van de vergadering van Stichting Seniorenraad Barneveld (SSB),
gehouden op donderdagmiddag 11 mei 2017, locatie Gemeentehuis te Barneveld
Aanwezig: Ellen Alders, Tineke Both, Adrie ten Brinke (voorzitter), Greetje Brugman (secretaris),
Trudie Cornelissen, Wim Oostenbrink (penningmeester), Jan Prein, Marjan Tuhusula, Cees van Veen
(tot 15.15 uur), Andries de Vries, Ad van der Woude, Eunice van Zomeren en Adriaan van’t Wout
(notulist)
Afwezig met kennisgeving: Jan Bouw, Liane ’t Hart, Elsa Rijssenbeek en Corrie Valk
1. Opening:
Om 14.00 uur opent de voorzitter de vergadering en heet iedereen welkom.
Een bijzonder woord van welkom aan mevrouw Karin Kanij, die als accounthouder zelfredzaamheid
werkzaam is bij de landelijke organisatie van het Rode Kruis.
2. Presentatie Karin Kanij, Rode Kruis:
Haar presentatie (die ons nog digitaal toegezonden zal worden) is gericht op dat deel van de
taakgebieden van het Rode Kruis die ook voor onze doelgroep van toepassing/belang zijn. Vorig jaar
heeft ze een dergelijke presentatie ook gehouden in het kader van Woonbewust. Zelfredzaamheid in
nood is een nieuw aandachtsveld binnen het Rode Kruis. Daarbij gaat het erom mensen te leren wat te
doen in welke situatie. In Nederland is 20% van de bevolking verminderd zelfredzaam. Het is
allereerst van belang om de hulpvraag per gemeente goed in beeld te brengen en te bezien wat er op
plaatselijk niveau al voorhanden is binnen de diverse aanwezige instellingen/organisaties.
Het Rode Kruis kan het volgende aanbieden of daarbij behulpzaam zijn:
a. Workshop risico’s in en om het huis
b. Stimuleren/opzetten van netwerken (b.v. de telefooncirkel)
c. Activiteit Rode Kruis aan huis (aantal huisbezoeken); enigszins vergelijkbaar met de bezoeken van
onze woonadviseurs, waarbij in Barneveld wel het accent ligt op woning gerelateerde zaken
d. Organiseren van plaatselijk activiteiten zoals een hittealarm in een zorginstelling
e. Cursus EHBO op maat, gericht op basisvaardigheden
Na de gehouden presentatie vindt er een nadere gedachtewisseling over het e.e.a. plaats en worden
contactgegevens uitgewisseld. De voorzitter bedankt Karin voor haar aanwezigheid, waarna ze rond
15.00 uur onze vergadering verlaat.
3. Notulen vergadering 16 februari 2017:
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld en ondertekend door de voorzitter en de secretaris.
M.b.t. punt 1 (vertegenwoordiging Molukse gemeenschap): Dit is momenteel in behandeling bij
Marjan Tuhusula.
4. Mededelingen:
n.v.t.
5. Ingekomen stukken:
De verslagen van de vergaderingen van de ASD d.d. 6 april 2017 en het bestuurlijk overleg Wonen,
Zorg en Welzijn d.d. 7 april 2017 geven geen aanleiding tot het stellen van vragen.

Erna Wagensveld heeft suggesties gevraagd voor te bespreken zaken tijdens de maandelijks door
Welzijn Barneveld te organiseren bijeenkomsten. Vanuit de vergadering wordt genoemd ‘zelf veilig
langer thuis wonen’ en ‘versterking eigen netwerk’.
6. Woonbewust (was Blijvend Thuis):
Naar aanleiding van de door de Gemeente Barneveld verzonden brief aan ouderen tussen de 65 en 75
jaar zijn 152 aanvragen ontvangen voor een bezoek door één van de woonadviseurs. Tijdens de
vergadering van Woonbewust op 3 april 2017 zijn de eerste 40 bezoeken daarvan geëvalueerd.
Op 17 oktober 2017 zal er in Voorthuizen een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd gaan worden.
7. Doelgroepenvervoer:
Ellen Alders wijst de aanwezigen op de mogelijkheden die Valys kan bieden zoals het vanuit huis
laten brengen naar het station, vervolgens de reis per trein te maken en vanaf het aankomststation weer
laten vervoeren door Valys naar de eindbestemming. Als reizen per trein voor de cliënt nog mogelijk
is dan wordt op deze wijze efficiënt omgegaan met de jaarlijkse toegewezen Valys kilometers.
8. Financiën:
De ASD heeft recent EUR 500 naar de bankrekening van de SSB overgemaakt. Dit betreft de
regulieren bijdrage over 2017 voor te maken kosten ad. EUR 300 + een deel (voorschot) van het in
2016 toegezegde extra bedrag van EUR 500, welk bedrag tot nu toe niet was ontvangen. Mogelijk
wordt de daarvan nu nog resterende EUR 300, ook nog aan ons voldaan.
9. Praktische zaken m.b.t. ouderenbonden en Welzijn Barneveld:
De beide in de agenda genoemde emails worden ter kennisgeving aangenomen en we wachten af wat
Welzijn Barneveld i.c.m. de ouderenbonden in dezen gaan voorstellen.
In onze vergadering van 24 november 2016 was afgesproken dat er een afspraak gemaakt zou worden
tussen vertegenwoordigers van de ouderenbonden met Welzijn Barneveld om de praktische zaken
(meer) op/met elkaar af te stemmen. Inmiddels heeft er op 28 februari 2017, als eerste stap, een
gesprek daartoe plaatsgevonden tussen Ellen Alders en Andries de Vries; zie de ons toegezonden
gespreksnotitie. Wij wachten de beschreven uitkomst van het (digitaal) ontwikkelen van een centrale
jaaragenda van alle activiteiten af.
De tot nu toe georganiseerde Welfare activiteiten door het Rode Kruis in de Veluwehal zijn/worden
overgenomen door Welzijn Barneveld.
In de Bibliotheek gaan de volgende computertrainingen georganiseerd worden, ‘digi sterker’
en ’click en fit’.
De nationale dag voor de ouderen (vrijdag 6 oktober 2017) zal dit jaar georganiseerd worden door
Welzijn Barneveld samen met de Bibliotheek. De aanwezigen worden uitgenodigd mee te denken. Als
suggestie voor een activiteit wordt genoemd het inventariseren van (realiseerbare) wensen van
senioren.
10. Rondvraag:
Andries de Vries geeft aan dat het gesprek over overheveling van financiële overschotten uit het
sociaal domein naar de algemene middelen nog gaande is. Verder doet hij de suggestie om de statuten
van de SSB d.d. 7 maart 2013 eens te toetsen op de daarin geformuleerde doelstellingen en zaken
m.b.t. deelnemers (organisaties).
Ad van der Woude maakt melding van een landelijk samenwerkingsverband tussen de KBO en de
PCOB, hetgeen ook in Barneveld merkbaar zal worden. Verder wijst hij op het belang van de
vrijwilligers en waardering voor hun inzet blijft nodig.

Jan Prein attendeert de aanwezigen erop dat de kosten voor een aanvraag van een invalideparkeerkaart (ad. EUR 132) bij afwijzing van de desbetreffende aanvraag niet gerestitueerd worden.
Dit is helaas volgens landelijke richtlijnen (aanvraag moet nl. kostendekkend zijn).
11. Sluiting:
De volgende vergadering staat gepland voor donderdag 14 september 2017.
Om 16.15 uur sluit de voorzitter, onder dankzegging voor ieders inbreng, de vergadering.

Vastgesteld en ondertekend te Barneveld, in haar vergadering van 14 september 2017:

Adrie ten Brinke, voorzitter SSB

Greetje Brugman, secretaris SSB

