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In het kader van de Zomerschool voor Senioren 2015 is er een bezoek 

gebracht aan het Nationaal Militair Museum in Soesterberg 
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VAN DE VOORZITTER 

 

Het leven zit vol ongewisheden: de Europese Centrale Bank (ECB) zet de 

rente op nul en zet daarmee de pensioenen onder druk; vluchtelingen komen 

van alle kanten en de stroom  lijkt niet meer in te dammen. Daar waar landen 

zouden moeten samenwerken om enorme problemen op te lossen, vallen zij 

in toenemende mate terug op eigenbelang. En niemand, maar dan ook 

niemand lijkt die ontwikkelingen te kunnen beheersen. 

 

Voor ons, in een relatief veilig land, doen de dreiging en onzekerheid toch hun 

werk. Het is niet geruststellend te ervaren hoe in de politiek de meningen 

verdeeld zijn en blijven. 

 

Dichter bij huis zien we dat voor de zoveelste keer op rij de pensioenen 

achterblijven bij de ontwikkeling van de koopkracht; zien we hoe ziekte- en 

zorgkosten een steeds zwaardere opgave worden voor de kleine, maar zeker 

ook de modale portemonnee. Het vrij besteedbare inkomen van veel mensen 

staat onder zware druk. Vele duizenden ouderen zijn onder de armoedegrens 

terechtgekomen. 

 

Er zijn gelukkig ouderenbonden die de – landelijke – politiek achter de broek 

zitten om de situatie te verbeteren en de wet- en regelgeving aan te passen. 

In Delft zijn de ouderenbonden ook – gezamenlijk – actief om het gemeentelijk 

beleid voor ouderen nauwgezet te volgen en waar nodig bij de politiek aan de 

bel te trekken. 

Met genoegen en erkentelijkheid stel ik vast dat de ouderenbonden samen in 

de SSBO één lijn trekken en elkaar steunen. 

 

Daarnaast is het goed te zien dat de ouderenbonden samen in de SSBO een 

geweldig aanbod hebben ontwikkeld van activiteiten, ontmoetingen, 

informatiebijeenkomsten en zomer- en winterschool, die ouderen een houvast 

kunnen geven in deze tijden. 

Het jaarverslag 2015 vertelt daarover. Achter die activiteiten zitten vele man- 

en vrouwuren van vrijwilligers die dit alles mogelijk maken. Veel dank daarvoor. 

 

Piet Duijndam 
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INLEIDING        

            

In het verslagjaar 2015 heeft het bestuur - evenals vorige jaren – weer 

activiteiten georganiseerd en belangen van ouderen behartigd in onze stad 

Delft. In dit verslag wordt hieraan aandacht besteed. 

Het verslag is als volgt ingedeeld. Eerst wordt verslag gedaan van de 

activiteiten. Daarna worden de vertegenwoordigingen in andere organisaties 

gemeld en hoe de vertegenwoordigers de belangen van ouderen hebben 

behartigd. Ten slotte wordt verslag gedaan van de externe contacten. 

 

 

ACTIVITEITEN 

  

Winterschool voor Senioren  

In dit verslagjaar is de Winterschool voor de tweede maal gehouden na de 

feestdagen. In tegenstelling tot 2014 nam het aantal deelnemers toe. De 

inschrijvingsdag op een gure dag in december trok minder belangstelling dan 

vorige jaren, maar dat werd goedgemaakt, doordat ongeveer de helft van de 

deelnemers zich telefonisch of digitaal aanmeldden. Ook hier wordt de 

tweedeling duidelijk. Een deel van de ouderen komt zich aanmelden, betaalt 

contant en krijgt de toegangsbewijzen mee naar huis. Een bijna even groot 

aantal inschrijvers gebruikt moderne communicatiemiddelen als telefoon en 

computer. De aanvankelijke idee dat door de slechter bezochte 

inschrijvingsdag er minder deelnemers zouden zijn, bleek dan ook niet juist. 

 

De Winterschool biedt gedurende twee weken in telkens drie dagen allerlei 

activiteiten. Zoals gebruikelijk was er een mengeling van lezingen over 

gezondheid (hand/pols klachten) en kunst , lezing over de collectie van 

museum Boymans van Beuningen, gevolgd door een bezoek, bewegen 

(sportschool) en gezellig bowlen, rondleiding door het Science Centre van de 

Technische Universiteit en een week later een bezoek aan de Delftse Maria 

van Jessekerk en de expositie van kerkelijk erfgoed aldaar, lezing over 

museum Het Prinsenhof gevolgd door een bezoek aan het opnieuw ingerichte 

museum en tenslotte creatieve activiteiten (schilderen op canvas, 

bloemschikken en werken met paverpol). In totaal zijn de activiteiten door 247 

personen bezocht. 
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Zomerschool voor Senioren 

De Zomerschool blijft zich verheugen in een grote belangstelling. Drie weken 

lang werden gedurende drie dagen activiteiten georganiseerd die te maken 

hebben met gezondheid, geschiedenis, bewegen, creativiteit en gezelligheid. 

Doordat de gemeente een andere beheerder voor de buurtcentra heeft 

aangetrokken, bleek dat de SSBO er niet van uit kon gaan in de zomertijd 

wijkcentrum Het Buitenhuis op de gewenste dagen te kunnen gebruiken. De 

SSBO is daarop uitgeweken naar het centrum De Wipmolen. De inschrijving 

en de stadgebonden activiteiten vonden daar plaats.  De grote zaal, die voor 

zowel Zomerschool alsook  themadagen is gebruikt, is voor de SSBO-

activiteiten beter bruikbaar en oogt vriendelijker. Een aantal deelnemers dat al 

meer jaren de activiteiten bezoekt,wil – zo blijkt uit de enquêteformulieren – 

graag terug naar het vertrouwde Buitenhuis. De Wipmolen is –zeker voor de 

bezoekers uit de wijken Buitenhof en Tanthof- moeilijker bereikbaar met het 

openbaar vervoer en niet direct te vinden. Eenmaal gewend, is het voor de 

meeste deelnemers een goede locatie gebleken. 

 

Ook hier zette de trend van de Winterschool door. Er was één inschrijvingsdag 

en na de eerste drukke uren, werd het stiller. De meeste van de deelnemers 

hebben zich naderhand digitaal of telefonisch aangemeld.               

 

Nog steeds zijn de deelnemers enthousiast. De uitgekozen activiteiten blijken 

steeds opnieuw goed aan te slaan. De projectgroep die het programma 

voorbereid maakt waar mogelijk gebruik van de door de deelnemers 

aangedragen suggesties. Evenals voorgaande jaren wordt aan het eind van 

iedere activiteit een kort enquêteformulier door de deelnemers ingevuld. 

Daaruit blijkt de hoge mate van tevredenheid met de verschillende 

programma-onderdelen. Sommigen schrijven op het enquêteformulier het 

jammer te vinden deze activiteit niet eerder ontdekt te hebben. Juist dat blijft 

een punt van aandacht voor de projectgroep: hoe de doelgroep te bereiken. 

De aankondigingen in de wijkcentra en buurthuizen, de informatie in de 

nieuwsbrieven van de ouderenorganisaties en de advertenties in de huis-aan-

huisbladen plus de vermelding van het programma op meerdere websites en 

de aankondiging bij de Stadsradio Delft zijn kennelijk nog niet voldoende, dan 

wel vallen niet genoeg op. De mond op mond reclame werkt overigens wel 

goed, zo is gebleken. 
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Tijdens de zomerschool werden drie 

weken lang gedurende drie dagen 

per week activiteiten georganiseerd 

die te maken hebben met 

gezondheid, geschiedenis, 

bewegen, cultuur en uitstapjes, 

creativiteit en gezelligheid. De   

uitstapjes bestonden uit: een 

dagtocht naar het Nationaal Militair 

Museum in Soesterberg; een dagje 

Schiedam met bezoek aan 

distilleerderij Nolet en 's middags 

bezoek aan het Schiedams Museum of bonbons zien maken in een 

chocolaterie; een bezoek aan het Delftse Gereedschapsmuseum; een 

rondleiding in Den Haag bij de Raad van State en een  Oranjewandeling met 

gidsen van het Haagse Gilde; bezoek aan het Maritiem Museum en daarna 

een rondvaart door de Rotterdamse havens; lezingen: over ouder worden 

door een fysiotherapeut; een lezing over verdwenen en nog bestaande Delftse 

molens; bewegen: een fietstocht naar Schipluiden met bezoek aan museum 

Het Tramstation, de ruïne Keenenburg, de oude kerk en een druivenkwekerij; 

een bezoek aan de Botanische Tuin van de Technische Universiteit; een 

bezoek aan de Delftse Stadsbrouwerij De Koperen Kat; een paar uur bowlen 

voorafgegaan door een heerlijke brunch; creatieve activiteiten: bloemschikken, 

cadeaudoosjes maken en werken met sierpapier. Aan de verschillende 

zomerschoolactiviteiten werd in totaal door 459 deelnemers deelgenomen. 

 

De activiteiten worden mede gedragen door de vrijwilligers die als gastvrouw 

optreden, koffie, thee en lunches verzorgen en achteraf mee helpen opruimen. 

Door de veranderde werkwijze bij de wijkcentra wordt nu een groter beroep op 

deze vrijwilligers gedaan. Het wijkcentrum leverde geen mensen meer voor de 

hierboven genoemde activiteiten. De vrijwilligers hebben deze taakuitbreiding 

soepel voor hun rekening genomen.  

Bij het slotfeest is dan ook aandacht gevraagd voor deze groep op de 

achtergrond werkende personen. Zowel de leden van de projectgroep als de 

vrijwilligers voor het schenken van koffie/thee, het verzorgen van de lunches 

en het gereed maken van de zaal worden geworven uit de leden van de 
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ouderenorganisaties. Zonder deze organisaties kunnen deze activiteiten niet 

georganiseerd worden. 

 

Informatie- en discussiebijeekomsten 

In de statuten van de SSBO is o.a. bij de doelstelling beschreven dat de 

SSBO het tot haar taak rekent informatiebijeenkomsten te organiseren om 

ouderen te informeren over voor hen van belang zijnde actuele onderwerpen. 

In het verslagjaar zijn drie informatie- en discussiebijeenkomsten gehouden. 

Op 31 maart hield dhr. J Breugem, voormalig huisarts te Delft in 

samenwerking met dhr. E van Tuijn, apotheker, een voordracht 

over‘Medicijngebruik bij ouderen’ . Aantal deelnemers: 55.  

Op 22 september sprak mevrouw Marjolein Sterk brandveiligheidsadviseur bij 

de veiligheidsregio Haaglanden over ‘Veiligheid in en om het huis’. Aantal 

deelnemers: 30.  

Op 25 novemberstond het onderwerp ‘De financiële positie van ouderen’ op 

de agenda. Sprekers waren: dhr. J. Kroon, voormalig lid van de ANBO Delft, 

dhr. R. Diemers, adviseur Inkomen bij de gemeente Delft en dhr. J van de 

Maas, voorzitter van het Interkerkelijk Sociaal Fonds te Delft. Aantal 

deelnemers: 60.  

Bij alle drie de bijeenkomsten wisten de inleiders de aanwezigen te stimuleren 

tot veel vragen en was er een levendige discussie. 

 

Na een groot aantal jaren te gast te zijn geweest in wijkcentrum De Vleugel is 

voor de laatste bijeenkomst uitgeweken naar centrum De Wipmolen in de  

Wippolder. Deze gelegenheid is minder groot en biedt door de beslotenheid 

meer sfeer. Van deze accommodatie is reeds eerder gebruik gemaakt bij de 

activiteiten van de zomerschool, een experiment dat goed is bevallen. 

 

Het bestuur heeft de inhoud van de lezingen, met instemming van de 

betreffende inleiders, voor zover geschikt voor publicatie op de website gezet. 

De inhoud van de lezingen was voor het bestuur aanleiding over bepaalde 

onderwerpen intern nog eens door te filosoferen. Met name de opmerking van 

een van de bezoekers van de bijeenkomst over de financiële positie van 

ouderen, dat je als oudere met een inkomen bestaande uit AOW en een klein  

pensioen net buiten alle overige financiële regelingen valt waardoor er een te 

klein besteedbaar inkomen rest, is aanleiding hierover met de betreffende 

verantwoordelijken nog eens van gedachte te wisselen. 
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CONTACTEN MET INSTELLINGEN 

 

Pieter van Foreest 

Het bestuur acht het van wezenlijk belang om op een regelmatige basis 

contacten te onderhouden met instellingen die van belang zijn voor ouderen. 

In dit kader was er een afsluitend contact met de vertrekkende directeur-

bestuurder a.i. van Pieter van Foreest. Laatstgenoemde heeft, ingegeven door 

de landelijke ontwikkelingen, in een hoog tempo veel veranderingen voor de 

Delftse voorzieningen in gang gezet. In dit verband moet nadrukkelijk 

genoemd worden de afbouw van plaatsen in de intramurale zorg. Hoewel dit 

vanuit financieel oogpunt begrijpelijk is, heeft het bestuur zijn zorgen geuit 

over de toenemende eenzaamheidsproblematiek bij ouderen die – al dan niet 

door de veranderende regelgeving - langer zelfstandig thuis (moeten) blijven 

wonen.  

Het bestuur liet zich informeren over de gevolgen van de af/ombouw van de 

intramurale plaatsen, de interesse van kandidaten voor een nieuw initiatief 

zoals Pieters Kamerhuis in voormalig woonzorgcentrum Delfshove en over 

welke invloed de invoering van de Wet Langdurige Zorg (WLZ) en de Wet 

Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) heeft op de bedrijfsvoering van een 

zorgorganisatie als Pieter van Foreest. Gezegd kan worden dat de situatie 

gunstig leek toen een nieuwe bestuurder op 1 juni aantrad. Met haar is na de 

inwerkperiode van 100 dagen kennis gemaakt met de overhandiging van een 

staatslot, eindigend op de letters GM van General Manager en eindigend op 

0106. Nadrukkelijk is de verwachting uitgesproken dat het lot haar gunstig 

gezind is, met name op het gebied van een goede samenwerking.  

 

Omdat er met ingang van januari 2015 geen sprake meer is van het verlenen 

van een structurele subsidiëring van de SSBO moet het bestuur nog meer 

rekening houden om alle verplichtingen voortvloeiend uit activiteiten, die 

worden aangegaan te kunnen betalen. In dit verband is bij de bestuurder van 

Pieter van Foreest de wens neer gelegd om voor het uitvoeren van activiteiten 

meer gebruik te mogen maken van vergaderruimten van de voorzieningen. 

Hierbij is de gedachte leidend, dat we beiden werkzaam zijn voor dezelfde 

groep Delftse ouderen, die de voorzieningen van Pieter van Foreest 

doorgaans moeiteloos weten te vinden. Ook dat is een voordeel. 
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Gemeente Delft 

Niet onvermeld mag blijven het contact met de beleidsambtenaar belast met 

ouderenbeleid van de gemeente waar voorheen zo intensief mee is 

samengewerkt. In het kader van het jaarverslag 2014 vond een afsluitend 

gesprek plaats. Naast nuttige verwijzingen inzake vervoer van onze doelgroep 

naar de door Participe Delft georganiseerde mogelijkheid van vervoer door 

vrijwilligers en meer bekendheid met een organisatie zoals Delft voor Elkaar, 

informeerde ze het bestuur over de nieuwe (project) subsidiëring en hoe de 

subsidieregeling wordt uitgevoerd en toegepast. Voordeel van deze nieuwe 

regeling is dat er vier keer per jaar een beoordeling van aangevraagde 

projectsubsidie plaats vindt, zodat de aanvragers sneller weten of een initiatief 

al dan niet gehonoreerd wordt. 

In de november vergadering sprak het bestuur met de manager van de  

Toegangsorganisatie over de werking van de organisatie die aan de poort 

staat van de hulp vanuit de WMO, zoals huishoudelijke hulp, 

vervoersvoorzieningen, scootmobielen en aanpassingen in en om het huis. 

Van de kant van de SSBO werd aangedrongen op goede en begrijpelijke 

informatie over het gemeentelijk loket.   

 

Klankbordgroep Wonen Zorg en Welzijn van de WMO-raad 

Enkele bestuursleden van de SSBO nemen deel aan de werkzaamheden van 

de Klankbordgroep WZW van de WMO-raad Delft. Her blijkt moeilijk om de 

klankbordgroep op reguliere basis te betrekken bij de adviesvoorbereiding 

omdat de termijnen waarop de raad moet adviseren vaak erg krap zijn. 

 

Participe Delft 

Het goede contact met Participe Delft heeft er toe geleid dat het SSBO-

bestuur maandelijks in het kantoor van Participe kan vergaderen. Participe 

Delft als opvolger van Breed Welzijn Delft BWD is een van de vijf structureel 

door de gemeente Delft gefinancierde organisaties op het gebied van zorg, 

sport en welzijn die samen het samenwerkingsverband ‘Delft voor Elkaar’ 

vormen met de directeur van Participe Delft als voorzitter.  

Naast deze vijf organisaties zijn er een groot aantal vrijwilligersorganisaties 

die informele zorg verlenen waarmee Delft voor Elkaar samenwerkt. SSBO 

maakt sinds dit jaar deel uit van deze DvE-groep van informele 

zorgvrijwilligersorganisaties. De Katholieke Bond van Ouderen KBO als 

belangrijkste organisatie binnen de SSBO zet bijvoorbeeld belastinginvullers 
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en vrijwillige ouderenadviseurs, zgn. VOA’s, in en organiseert 

soosbijeenkomsten, bridgemiddagen en velerlei groepsactiviteiten zoals 

wandelen, fietsen, literatuurgroep en een groep voor creatieve activiteiten, 

zoals het versieren van kaarten. Dit alles tot nu toe voor het merendeel op 

eigen kosten d.w.z. zonder ondersteuning van de Federatie voor Ouderen. 

 

Pact tegen de Armoede 

Het contact met het Pact werd weer opgepakt. In een overleg met de 

coördinator die vanwege de gemeente ondersteuning verleent, werden de 

wederzijdse visies op het werk van het Pact verduidelijkt.  

 

Humanitas Afdeling Delft         

In  het kader van overleg met organisaties die eveneens werkzaam zijn voor 

ouderen in Delft heeft een afvaardiging van het bestuur in december 

gesproken met de voorzitter van Humanitas, afdeling Delft, Rijswijk en 

Pijnacker-Nootdorp. Humanitas organiseert een aantal activiteiten die ook 

voor ouderen van belang zijn zoals twee ouderensozen en projecten op het 

gebied van Steun bij Rouw en Verlies, thuisadministratie en 

Budgetbegeleiding. Voor dit laatste project wordt contact onderhouden met de 

interkerkelijke Stichting voor Ondersteuning bij Financiën en Administratie 

( ISOFA).  

 

Top Delft bijeenkomsten                

Een bestuurslid is betrokken bij de werkgroep TOP/W&I&Z (Technisch 

Ontmoetings Punt / Wijken & Innovatie & Zorg) die debatavonden voorbereidt 

en brengt daarvan verslag uit in de bestuursvergaderingen van SSBO.  

 

 

WEBSITE 

 

In het verslagjaar is gebruik gemaakt van de website om de bijeenkomsten 

van de SSBO en van andere organisaties onder de aandacht te brengen. In 

enkele gevallen ontving het bestuur reacties via de in de website daartoe 

geboden mogelijkheid. 
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FINANCIËN 

 

Voor het functioneren van de SSBO en het organiseren van de 

informatiebijeenkomsten ontving het bestuur een waarderingssubsidie van € 

3.325,-- van de gemeente Delft. De trage verwerking van huurkosten zorgde 

ervoor dat een rekening van € 563,-- uit 2014 ruim een half jaar na dato werd 

ontvangen. Dit zorgde voor een tekort van € 345,-- in 2015. Dit tekort kon 

worden opgevangen door een nabetaling van Fonds 1818. Voor de Zomer- en 

Winterschool voor Senioren moest de SSBO andere instanties benaderen. 

Fonds 1818 te Den Haag en Kerkelijke Stichting Stalpaert van der Wiele te 

Delft stelden samen in totaal € 7.775,-- ter beschikking voor het organiseren 

van de Winterschool en Zomerschool voor Senioren. De eigen bijdragen van 

de deelnemers aan de Winter- en Zomerschool bedroegen € 7.395,--.  

 

 

BESTUUR 

                  

  

Aan het begin van het verslagjaar bestond het bestuur uit           

Voorzitter  P.C.M. Duijndam   KBO 

Secretaris mw. J.I.M. Richaers – Adelmeijer KBO           

Penningmeester   C.J. Van Wijk   KBO  

 S.J. Pronk    PCOB           Lid

 A.H. Van den Tol   PCOB           Lid

 C.G. den Hartog   PCOB           Lid

 J. Kroon    ANBO           Lid

 Mw. P.A.M. Pieterse   ANBO           Lid 

 

In de loop van het jaar vonden met name in de afvaardiging van de ANBO 

wijzigingen plaats. Het bestuur heeft afscheid moeten nemen van mevrouw 

Pieterse, die gedurende enkele jaren voornamelijk alleen de ANBO heeft 

vertegenwoordigd. De ANBO vertegenwoordiging bestaat aan het eind van het 

verslagjaar uit mw. L. Puts – Stam en de heren J. Kroon en C. de Bloois. 
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