Notulen van de vergadering van Stichting Seniorenraad Barneveld (SSB),
gehouden op donderdagmiddag 23 november 2017, locatie Gemeentehuis te Barneveld
Aanwezig: Ellen Alders, Adrie ten Brinke (voorzitter), Greetje Brugman (secretaris), Esther van Es,
Wim Oostenbrink (penningmeester), Marjan Tuhusula, Cees van Veen (tot 15.05 uur), Andries de
Vries, Eunice van Zomeren (tot 15.00 uur) en Adriaan van’t Wout (notulist)
Afwezig met kennisgeving: Tineke Both, Jan Bouw, Trudie Cornelissen, Jan Prein, Elsa Rijssenbeek
en Ad van der Woude
Afwezig zonder kennisgeving: n.v.t.
1. Opening:
Om 14.00 uur opent de voorzitter de vergadering en heet iedereen welkom.
Trudie Cornelissen is afwezig i.v.m. een operatie aan haar hand. Jan Prein heeft een heupoperatie
ondergaan en is voor revalidatie opgenomen in Verpleeghuis Norschoten.
2. Notulen vergadering 14 september 2017:
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld en ondertekend door de voorzitter en de secretaris.
N.a.v. punt 7: Opgemerkt wordt dat de oud-penningmeester van de ASD, de heer Cock van der Ende
op 28 oktober 2017 (na een ernstige ziekte) is overleden op de leeftijd van 73 jaar.
N.a.v. punt 8: De gehouden fietsdag in Voorthuizen op 1 november 2017 was een geslaagde dag met
in ieder geval 20 betalende deelnemers alsmede de nodige passanten.
3. Statuten:
Eerder is vanuit de vergadering geopperd onze statuten op actualiteit te bezien en daarom zijn de
huidige statuten d.d. 7 maart 2013 met de vergaderstukken meegezonden ter informatie. Inmiddels
heeft iedereen ook het boekje van de heer Van Kreij ontvangen in het kader van de rol die een
seniorenraad kan/mag vervullen. Bij nader inzien vond het dagelijks bestuur het (nog) niet nodig om
de heer Van Kreij uit te nodigen om de inhoud van zijn boekje nader toe te lichten. In een later
stadium kan het nut en de noodzaak daarvan alsnog bezien worden.
De aanwezigen worden verzocht hun reacties op de inhoud van het boekje en de statuten te geven. In
de uitvoerige gedachtewisseling wordt ondermeer genoemd:
a. Senioren die zorg nodig hebben (de vraagzijde) moeten ook vertegenwoordigd zijn in de SSB;
b. De SSB voldoet globaal voor 90% aan hetgeen in het boekje beschreven wordt; daarom nu niet alles
overhoophalen maar alleen kijken wat aanvulling/verbetering behoeft;
c. Welke rol wil de SSB vervullen; adviesorgaan richting ASD of belangenorganisatie?
d. De SSB is destijds vanuit de ouderenbonden opgestart (en niet op initiatief van de gemeente);
e. Gezien de huidige status van de SSB is de inhoud van het boekje wel wat achterhaald;
f. Probeer een bredere betrokkenheid vanuit de samenleving te werven voor de SSB;
g. Bekijk allereerst intern welke rol de SSB richting toekomst kan/wil vervullen;
h. Probeer de in de statuten genoemde doelstellingen meer inhoud en invulling te geven;
i. De suggestie wordt gedaan om als SSB met jaarthema’s te gaan werken.
Afrondend wordt besloten om als eerste stap een brede bijeenkomst te gaan beleggen om vanuit de
samenleving te peilen welke behoeften er bestaan m.b.t. de te vervullen rol van de SSB richting de
toekomst. Een werkgroep neemt de organisatie daarvan in/vanaf januari 2018 ter hand.

Zitting daarin nemen: Adrie ten Brinke, Greetje Brugman, Andries de Vries, Eunice van Zomeren en
een afgevaardigde vanuit Welzijn Barneveld (Ellen Alders of Marjan Tuhusula).
4. Rooster van aftreden:
De maximale zittingsduur voor leden van de SSB is 3 perioden van 3 jaar.
Per 31 december 2017 is Cees van Veen aftredend en herbenoembaar voor de derde en laatste periode
van 3 jaren. Deze herbenoeming heeft ieders instemming.
5. Ingekomen stukken:
a. ASD: Het verslag van de vergadering van 14 september 2017
b. Bestuurlijk overleg Wonen, Zorg en Welzijn: Het verslag van de vergadering van 16 juni 2017
c. Email secretaris ASD inzake status jaarplan 2017
d. Uitnodiging van Elsa Rijssenbeek inzake adviespunt senioren
(Greetje Brugman en Bram Roggeveen zullen daarbij aanwezig zijn)
Het Bestuurlijk overleg WZW is ontstaan na de in 2014 opgestelde Nulmeting. In het overleg
informeren alle participanten elkaar ondermeer over ontwikkelingen binnen hun organisatie.
N.a.v. het jaarplan wordt vanuit Welzijn Barneveld aangegeven dat er momenteel enige overlap
bestaat tussen de door de ouderenwerkers af te leggen huisbezoeken bij personen van 75 jaar en
bezoeken door de woonadviseurs in het kader van Woonbewust. Dit heeft hun aandacht. Opgemerkt
wordt dat het mogelijk zinvol is om de ouderenwerkers beter toe te rusten voor hun taak.
6. Woonbewust:
Momenteel zijn er weinig bijzonderheden te melden. De volgende vergadering staat gepland voor 5
december 2017. Adrie ten Brinke zal ons kort na deze vergadering een samenvatting van het
besprokene doen toekomen.
7. Seniorendag vrijdag 6 oktober 2017:
De decentrale aanpak leverde dit jaar ongeveer 270 bezoekers op; het gebruiken van herkenbare
locaties in de diverse woonkernen heeft hier mogelijk aan bijgedragen. In het algemeen is de dag
positief ontvangen. De planning van optredens moet beter geregeld gaan worden. Ook wordt
opgemerkt dat thema’s voor senioren weinig/niet aan bod kwamen, het was meer gericht op
leesbevordering.
In 2018 zal de organisatie van deze dag in handen zijn van Welzijn Barneveld en de Bibliotheek; de
rol van de SSB zal bescheiden en ondersteunend zijn. Nogmaals wordt hierbij aangegeven dat het
helaas ook in 2017 maar deels gelukt is om ouderen(bonden) in de organisatie te betrekken.
In de SSB vergadering van 15 februari 2018 zal besloten worden of wij gelieerd willen blijven aan de
dag voor de ouderen begin oktober van enig jaar, of dat er op een ander moment een eigen
bijeenkomst georganiseerd moet gaan worden, waarin de eigenlijke senioren onderwerpen aan bod
komen.
Als bijlage bij deze notulen wordt het verslag meegezonden van de gehouden evaluatie bijeenkomst op
25 oktober 2017, ontvangen van Marianne van den Engel (Welzijn Barneveld).
8. Financiën:
De SSB heeft inmiddels EUR 500 overgemaakt voor de organisatie van de seniorendag op 6 oktober.
De penningmeester vraagt of eventuele onkostendeclaraties over het jaar 2017 uiterlijk 15 december
a.s. bij hem ingediend kunnen worden. De kascontrole over het jaar 2017 zal uitgevoerd worden door
Trudie Cornelissen en Bram Roggeveen.

9. Praktische zaken m.b.t. ouderenbonden en Welzijn Barneveld:
Ellen Alders geeft aan dat er momenteel vanuit de Barneveldse samenleving allerlei (goedbedoelde)
initiatieven ontstaan. Welzijn Barneveld probeert van zoveel mogelijk zaken op de hoogte te zijn en
waar nodig (bij)sturend op te treden.
10. Voorstel vergaderingen 2018:
De voorgestelde data worden akkoord bevonden en hierbij vastgesteld, te weten:
Donderdag 15 februari, 17 mei, 13 september en 29 november 2018.
Aanvang steeds om 14.00 uur en de vergaderlocatie is het Gemeentehuis van Barneveld. De secretaris
zal binnenkort zorgdragen voor reservering van een vergaderzaal voor de genoemde data.
11. Rondvraag:
Hiervan wordt door geen van de aanwezigen gebruik gemaakt.
12. Sluiting:
Om 16.00 uur sluit de voorzitter, onder dankzegging voor ieders inbreng, de vergadering.

Vastgesteld en ondertekend te Barneveld, in haar vergadering van 15 februari 2018:

Adrie ten Brinke, voorzitter SSB

Greetje Brugman, secretaris SSB

Bijlage: Verslag evaluatieoverleg seniorendag (zie agendapunt 7)

