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1 Inleiding
Het jaar 2018 heeft bij de SRB voornamelijk in het teken gestaan van de wijzigingen die
landelijk werden aangekondigd in de transitie AWBZ-WMO. De SRB heeft meerdere keren
haar zorgen, ideeën en wensen t.a.v. deze transitie kenbaar gemaakt aan de betreffende
wethouder en/of de Welzijnsraad. Daarnaast is ingesproken in de commissie Sociaal van de
gemeente en in de vergadering van de raad van Berkelland.
2 Bestuur
Eind 2018 bestond het bestuur uit 6 leden afkomstig uit de 2 kernen waar een Lokale
Commissie Ouderenzaken actief is en leden die op persoonlijke titel zijn gekozen.
Wij namen afscheid van 2 bestuursleden en zijn naarstig op zoek naar nieuwe
bestuursleden.
Een compleet overzicht van de namen en woonplaatsen van de bestuursleden per
31-12-2018 vindt u in bijlage 2.
3 Organisatievorm
De Senioren Raad Berkelland kent, vanaf medio november, in 2 grote kernen, Eibergen en
Neede, lokale groepen die Lokale Commissies Ouderen zijn genoemd. Deze commissies zijn
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samengesteld uit afgevaardigden van allerlei groeperingen die zich op enigerlei wijze,
bezighouden met senioren en hun belangen. Hierbij valt te denken aan ouderenbonden,
kerken, UVV, vrouwenorganisaties, gehandicaptenplatform etc.
Daarnaast zijn er ondanks het opheffen Lokale Commissies Ouderen in Ruurlo en Borculo,
toch afgevaardigden die zitting hebben in de Seniorenraad afkomstig uit die beide kernen.
De Seniorenraad streeft ernaar meer afgevaardigden uit de kernen Borculo en Ruurlo en uit
de zogenoemde kleine kernen op te nemen in de raad.
De lokale commissies komen zo’n zes keer per jaar bijeen om informatie uit te wisselen,
gezamenlijke acties op te zetten en probleemsituaties voor ouderen op de agenda te zetten
zodat het Dagelijks Bestuur/Algemeen Bestuur daar verder actie op kan ondernemen. Een
gemiddelde LCO bestaat uit 8 -15 leden.
Vanuit de Lokale Commissies Ouderen worden de leden van het Algemeen Bestuur
voorgedragen en benoemd. Uit het algemeen bestuur is een dagelijks bestuur benoemd dat
bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en een algemeen bestuurslid.
Uiteindelijk worden alle besluiten door het Algemeen Bestuur genomen.
De SRB kent de mogelijkheid van interne werkgroepen; in 2018 waren de volgende
werkgroepen actief:
• Werkgroep verkeer en Veiligheid
• Werkgroep Zorg & Welzijn en Wonen
• Werkgroep PR en Website
• Werkgroep beurs en sponsoring
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4 Lokale Commissie Ouderen
Neede
De LCO Neede is 4 keer bijeengeweest, 2 keer vergaderde men in Neede in het Achterhuis
aan de Borculoseweg, 1 keer in Noordijk en 1 keer in Lochuizen.
De LCO-Neede heeft zich bezig gehouden met klachten die kwamen over de Oudestraat, en
de paralelweg Rondweg, waar sluiproutes ontstonden.
Er is een heel nieuw rapport opgemaakt hoe in de toekomst een nieuwe verkeersstroom met
nieuwe routes kan plaats vinden
De LCO-Neede samen met de Needse Gemeenschapsraad pakte de knelpunten op en bracht
deze naar voren in het jaarlijkse overleg met de gemeente.
Ook de buitengebieden kwamen aan bod, er loopt een actie om een zendmast uit te breiden,
Er zijn gebieden waar geen mobiele ontvangst is.
Door de LCO-leden werd, waar mogelijk, een bijdrage geleverd aan de beoordeling van
gemeentelijke beleidsvoornemens.
Wij werden geconfronteerd met ziekte van een van onze bestuursleden en het tussentijds
opzeggen van een ander bestuurslid.
Eibergen
De LCO-Eibergen is 4 keer bijeen geweest, zij heeft zich bezig gehouden met verschillende
onderwerpen, o.a.
Met het ontwerp plan vernieuwen en herinrichting Centrum plan Eibergen Fase 3
Het evalueren van de VoorMekaarTeams, had de nodige aandacht, wat gaat goed en waar
gaat het mis.
Ook de verkeersveiligheid kwam aan bod in het licht van de aanleg snelweg N18.
In het voorjaar is een Zorgmarkt geweest in dorpshuis De Huve, is dit niet wat veel in 1 jaar
met de Seniorenbeurs.
Organisatie opzetten van de Seniorenbeurs van vrijdag 4 oktober 2018.

5. Vergaderingen
In 2018 heeft het DB dertien keer vergaderd. Het AB heeft in 2018 vijf keer vergaderd.
Daarnaast hebben de werkgroepen hun eigen vergaderingen belegd.
6. Waarmee heeft de SRB zich bezig gehouden in 2018?

•
•
•
•
•

Het organiseren van 4 bijeenkomsten van de Welzijnsraad Berkelland met de
Seniorenraad Berkelland in de 4 grote kernen met als motto:
“Maak van de krimp je kracht”
Samenwerking gezocht met het Gehandicapten Platform en overleg met de
Ouderenbonden
Voorbereiding op het houden van een Seniorenbeurs
De Seniorenraad Berkelland heeft vele vergaderingen geweid aan de adviezen van de
Welzijnsraad Berkelland, zij bracht haar expertise naar voren en behartigde op deze
wijze de belangen van de oudere inwoners van Berkelland
Het kritisch volgen van de nieuwe opzet van de 5 VoorMekaarTeams in de kernen
Beltrum, Ruurlo, Borculo, Neede en Eibergen
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•
•
•

Een rapport met aanbevelingen voor de politieke partijen met het oog op de
verkiezingen in voorjaar 2018
Een Seniorenbeurs in oktober 2018 in HCR Prinsen te Haarlo
De Seniorenraad heeft een eigen website, actueel, met uitvoerige berichten en
duidelijke vermelding van bijeenkomsten en verslagen. De website mag zich
verheugen in een grote belangstelling en is in trek bij sponsoren.

7 Financiën en sponsoring
Toelichting op de jaarrekening 2018
Er is de afgelopen jaren getracht zoveel mogelijk te besparen v.w.b. vergaderkosten,
reiskosten enz.
Betaalrekening
Betaalrekening

01/01-2018
31/12-2018

Verschil
Stand spaarrekening 01/01-2018
Stand spaarrekening 31/12-2018
Verschil

€ 16,02
€ 93,81
------------€ 77,79
€ 3429,94
€ 3127,20
-------------€ 302,14

Het grote verschil in afname saldo in de spaarrekening mag grotendeels worden
toegeschreven aan vergaderkosten, kosten website en eigen bijdrage seniorenbeurs.
Opmerkingen.
De kascontrole is uitgevoerde door Hr. A. Bargerbos en Mw. W. Lindeboom.
Na het aftreden van de Penningmeester Hr. J. Spaans heeft het Dagelijks Bestuur
Seniorenraad Berkelland de jaarstukken opgesteld en goedgekeurd.
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8 Tot slot
De Seniorenraad Berkelland treedt op als belangenbehartiger voor alle ouderen in de
gemeente Berkelland.
De SRB is een stichting waarin alle Berkellandse ouderenbonden, onafhankelijke ouderen en
het Gehandicaptenplatform Berkelland vertegenwoordigd zijn. In ons voordeel spreekt dat
veel leden afkomstig zijn uit de zorgsector.
De SRB is daardoor in staat om zonder last of ruggenspraak met derden direct ingeschakeld
te worden daar waar dat nuttig en nodig geoordeeld wordt.
Dat laatste houdt uiteraard óók nadrukkelijk de mogelijkheid open om zelf initiatieven te
nemen en dat hebben we in 2018 zeker gedaan.
Belangenbehartiging is het fundament waarop de SRB gebouwd is.
Dit fundament willen wij de komende jaren verder versterken.

De voorzitter, Bart Klootwijk
De secretaris, Jan ter Horst
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Bijlage 1 Organogram SRB 2018
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Bijlage 2
Het bestuur van de Seniorenraad Berkelland per 31-12-2018

Voorzitter:

Bart Klootwijk

Ruurlo

2e Voorzitter:

Willemien Gussinklo Eibergen

Secretaris:

Jan ter Horst

Neede

Penningmeester:

Willy Lindeboom

Neede

Alg. Lid:

Henk Teselink

Eibergen

Alg. Lid:

Christien Peter

Eibergen

Alg. Lid:

Jan Wagensveld

Neede
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