
 

 

                              
 
 
 
 
 
 
 

                                         
   

 
De naam van het OSO zal eind 2016/begin 2017 worden gewijzigd in: 

Overleg Samenwerkende Ouderenorganisaties 
 
 

                                                
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2 

 
VOORWOORD 

Het Overleg Samenwerkende Ouderenbonden (OSO) in Alphen aan den Rijn is op 19 december 
1984 opgericht door de drie ouderenbonden in de toenmalige gemeente Alphen aan den Rijn, 
te weten de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO), de Katholieke Bond van 
Ouderen (KBO) en de Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB). 
De rechtspersoonlijkheid van het OSO is vastgelegd bij notariële akte van 16 juni 1994. Vanaf 
dat moment is de naamgeving Stichting Overleg Samenwerkende Ouderenbonden, hierna 
afgekort als: het OSO. 
De participanten van de stichting zijn tot op heden de drie voornoemde ouderenbonden. 
Blijkens haar statuten stelt het OSO zich ten doel een samenwerking en overleg tot stand te 
brengen en te handhaven tussen de participanten, gericht op: 
a. Het gemeenschappelijk optreden van de participanten ten opzichte van derden in het 

werkgebied; 
b. Het gezamenlijk uitvoeren van nader overeen te komen activiteiten ten behoeve van de 

participanten en haar leden, respectievelijk de individuele ouderen in het werkgebied. Dit 
alles onder erkenning van elkaars zelfstandigheid en met eerbiediging van elkaars 
beginselen. 

Het OSO tracht haar doel te bereiken door: 
a. Het voorbereiden en coördineren van het op de gemeente gerichte beleid van de 

participanten in de samenwerking; 
b. Het kritisch volgen en becommentariëren van beleid en het gevraagd of ongevraagd advies 

uitbrengen aan gemeentelijke instanties en particulier initiatief; 
c. Het onderhouden van contacten met de plaatselijke overheid, de gemeentelijke organen, 

alsmede gemeentelijke organisaties van particulier initiaties, teneinde gezamenlijk de 
belangen van de ouderen te behartigen; 

d. Het aanwijzen en voordragen van vertegenwoordigers in gemeentelijke raden, commissies, 
besturen, werkgroepen en dergelijke; 

e. Het opstellen en (doen) uitvoeren van activiteitenprogramma’s met name op het gebied van 
kadervorming en voorlichting.  

 
Als gevolg van de samenvoeging per 1 januari 2014 van de gemeenten Alphen aan den Rijn, 
Boskoop en Rijnwoude in de nieuwe gemeente Alphen aan den Rijn, is het noodzakelijk de 
statuten van het OSO en het beleidsplan te herzien. 
Het beleid wordt gemaakt binnen het bestuur van het OSO. De Commissies zijn in het leven 
geroepen om het beleid uit te voeren. De Commissies zijn adviesorganen. Aan hun kennis en 
vaardigheden mag niet getwijfeld worden. Daarbij dient een goed samenspel te ontstaan 
tussen beleidmakers en uitvoerders daarvan. Uitgangspunt is dat er een scheiding dient te zijn 
tussen beleid maken en beleid uitvoeren. 
Dit beleidsplan is de basis voor de door de diverse commissies van het OSO op te stellen 
jaarplannen. In dat kader zullen ook de statuten worden aangepast aan de huidige 
verhoudingen op gemeentelijk niveau en de wensen van de deelnemende participanten. Het 
voornemen van het bestuur van het OSO is om een en ander in 2016 te realiseren. 
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1)AANLEIDING: 
 
Aanleiding voor het herijken van het beleidsplan 2014-2018 komt voort uit gesprekken welke 
o.a. met afgevaardigden van de commissies zijn gehouden. Daaruit kwam voort dat het 
beleidsplan niet voldoet en dat deze niet toegesneden was op de praktijk van alle dag. 
 
Daarom is het goed eens te bezien wat de werkelijke behoeften en wensen van senioren zijn. 
Het nieuwe OSO beleidsplan moet daarom zoveel mogelijk worden afgestemd. 
 
Uit diverse onderzoeken van derden blijkt dat er 4 gebieden zijn waarin behoeften en wensen 
van senioren geplaatst kunnen worden.  
Dat zijn: Controle/zelfbepaling - Gezondheid - Relaties  - Wonen. 
 
BEHOEFTEN EN WENSEN SENIOREN 
1)Controle/zelfbepaling 
Senioren willen controle over hun leven uitoefenen. Ze willen zelf bepalen hoe te leven. Dit zo 
goed en zo kwaad als het kan. Keuzevrijheid en zich kunnen redden zijn daarin twee belangrijke 
componenten. Tenslotte willen ze graag zichzelf kunnen zijn, ook als ze met nieuwe mensen of 
groepen te maken krijgen. 
Belangrijk is dat wij niet vo o r senioren denken, maar me t senioren. Het is dus zaak om 
vraaggericht met senioren te werken.  
 
Voor kwetsbare senioren zouden er concrete mogelijkheden moeten zijn om hen inzichten op 
te laten doen over wat ze kunnen en wat ze willen. Daar heb je minimaal tijd en een goed voor 
gesprek voor nodig. 
 
2)Gezondheid 
Ook voor senioren geldt: een actief leven is een gezond leven, waarin je je gezond voelt. Maar 
ouderdom komt uiteraard met wat beperkingen, zodat niet alles meer mogelijk is. Senioren 
willen daarom bijzonder graag meer en beter geïnformeerd worden over gezond leven en 
gezond blijven. Hoe kunnen ze gericht bewegen en sporten? 
 
Meer dan de helft van alle senioren lezen de verpakkingen van hun eten niet. Voorlichting over 
betere voeding is daarom gewenst. Ook op andere gebieden kan men dergelijke 
informatieverschaffing gebruiken: 

 Valpreventie  
 Preventieve screening voor het voorkomen van oogaandoeningen  
 Medicijnvergiftiging 

 
Tot slot zijn er nog twee domeinen die door senioren genoemd worden, in het kader van hun 
gezondheid: Zij wensen goed te slapen en te rusten en ook goed te eten en te drinken. Beide 
zaken worden gezien als een belangrijk onderdeel van de kwaliteit van hun leven. 
 
3)Relaties 
Alleen zijn is ook maar alleen. Ook voor senioren zijn relaties en andere contacten van vitaal 
belang. Ze willen samen oud worden. Daarnaast willen ze bestaande contacten onderhouden en 
nieuwe mensen ontmoeten. Het leven staat niet stil na 60. Senioren willen over het algemeen 
nog zoveel als mogelijk met anderen om kunnen gaan. 
 
4)Wonen 
Om goed te kunnen leven dient je huis een baken van rust en veiligheid te zijn. Uitzonderingen 
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daargelaten, geldt dat voor alle mensen. Hoe kijken senioren naar hun woonplek? Zij willen 
wonen in een gemêleerde buurt met mensen van verschillende leeftijden. Het liefst blijven ze in 
hun vertrouwde buurt. Bij hen leeft dan ook een grote wens om hun eigen woning aan te 
passen, zodat ze niet hoeven te verhuizen. Senioren willen daarbij ook zo lang mogelijk 
zelfstandig en plezierig wonen. 
Senioren wordt het vaak heel moeilijk gemaakt om zaken als een hypotheek, lijfrente, of 
zorgverzekering aan te schaffen. Aanbieders die hierop inspelen, zouden een oplossing 
kunnen betekenen voor een grote behoefte onder deze groep. 
 
WAAR WENSEN SENIOREN VERBETERINGEN TE ZIEN? 
Er worden in bedoelde onderzoeken door senioren drie punten genoemd, waarop zij graag 
verbeteringen zien optreden. Dat zijn: 

Plezierig wonen - Relaties en contacten - Eten en drinken 
 
Senioren blijven graag in de buurt van waar ze altijd woonden, in de buurt van hun 
vertrouwde stek. Het aanpassen van de eigen woning wordt nog te weinig toegepast, zodat 
men verplicht is te verkassen naar onder andere verzorgingstehuizen. Senioren verliezen 
daarnaast langzaam de vertrouwde mensen om hen heen, die sterven. Of ze komen in groepen 
terecht die niet direct hun eigen keuze zijn. Het is dan belangrijk dat senioren nog de 
mogelijkheden krijgen om gezonde relaties en contacten aan te gaan. Met eten en drinken mag 
het beter gaan, vinden senioren. Vaak vanwege lichamelijke beperkingen is de eetbeleving wat 
afgenomen in waardering. Daar zouden senioren over willen worden voorgelicht.  
 
MISSION STATEMENT: 
                         “WONEN EN ZORGEN” WORDEN DE SPEERPUNTEN VAN HET BELEID.    
 
                          HET OSO WIL DE TOONAANGEVENDE ORGANISATIE ZIJN VOOR 
                                                       OUDEREN(SENIOREN) EN OUDERENZORG. 
 
Het OSO onderschrijft bovenstaande punten en wil ze, waar mogelijk, tot uitgangspunt van 
beleid maken 
Er is nu en in de toekomst bestaansrecht voor het OSO. Ook hier geldt immers: Het geheel (het 
OSO) is meer dan de som van de delen (de afzonderlijke ouderenorganisaties). Wij kunnen zo 
putten uit in groter arsenaal van kennis en kunde. 
 
ALGEMEEN: 
Er moet sprake zijn van een goede samenwerkingen tussen het bestuur en de diverse 
commissies en werkgroepen.  Dit wordt bereikt door: 
1) De Commissies stellen voor 
2) Het Bestuur stelt vast 
3) De Commissies voeren conform uit. 
 
 
BELEID COMMISSIE WONEN 
Visie 
De Commissie Wonen ziet goed wonen als een basisvoorwaarde voor senioren om deel te 
nemen aan het sociale en maatschappelijke leven. In en voor de huisvesting van senioren 
zullen voorzieningen aanwezig moeten zijn om zichzelf goed te kunnen redden, zoals 
omschreven in de Wlz, Zvw en Wmo.  
Dit wil de Commissie Wonen bewerkstelligen door gevraagd en ongevraagd advies te geven 
aan o.a. de gemeente en huisvestigingsorganisaties. 
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 Beleid: 
Om dit te realiseren zal de Commissie Wonen samen werken met andere organisaties. Voorts 
zullen behoeften en wensen van onze senioren regelmatig worden geï nventariseerd. Ook 
contact met onze senioren is belangrijk.  
Het streven is dat er voldoende en betaalbare levensloopbestendige woningen voor senioren 
zijn, voor zowel huur als koop, met de volgende elementen: aantrekkelijk, veilig, toegankelijk 
en woningbehoefte, waarin senioren zolang mogelijk kunnen blijven wonen. 
Indien zelfstandig wonen niet meer mogelijk is, zal er voldoende huisvesting moeten zijn voor 
langdurige of intensieve zorg. 
 
Uitvoering: 
Door de Commissie Wonen wordt ieder jaar een jaarplan opgesteld. Hierin worden in elk geval 
opgenomen: 
-Doelstellingen voor het nieuwe jaar 
-Activiteiten voor het nieuwe jaar 
-Begroting voor het nieuwe jaar. Uitgangspunt is de begroting van de subsidie voor dat  
 betreffende jaar. Hierin zijn betrokken de eventueel onder haar vallende werkgroepen. 
 
 
Het volledige jaarplan zal in de bestuursvergadering van november schriftelijk worden 
ingediend. Enkele vertegenwoordigers van de Commissie Wonen zullen het plan nader 
toelichten en vragen van het bestuur beantwoorden. Dit kan, in overleg, mogelijk leiden tot 
aanpassen van het jaarplan. Uiterlijk in de bestuursvergadering van december wordt het 
definitief besluit genomen. Alleen op deze wijze kan het bestuur haar bestuurlijke 
verantwoording nemen. 
 
Minimaal 3 maal per jaar wordt de Commissie Wonen uitgenodigd om in de 
bestuursvergadering de bestuurders te informeren omrent de voortgang van het plan en 
eventuele wijzigen/aanvullingen aan te brengen. Planning:  april, juli, oktober. 
 
Tijdens informatiebijeenkomsten komen regelmatig zowel onderwerpen m.b.t. Wonen en 
m.b.t. Zorg en Welzijn aan bod. Natuurlijk wordt verzocht in die gevallen samen te werken. 
 
BELEID COMMISSIE  ZORG EN WELZIJN 
De commissie  Zorg en Welzijn stelt zich ten doel de senioren door voorlichting zich tijdig 
te  laten verdiepen in de veranderingen binnen het sociaal domein. De wens van senioren om 
langer thuis te blijven wonen, wat nog eens wordt versterkt door de sluiting van 
verzorgingshuizen, maak dit tijdig verdiepen noodzakelijk. 
Ook stelt zij zich ten doel om door tijdig in gesprek te gaan met wethouders en andere 
instellingen. de belangen van de senioren op korte en langere termijn zo goed mogelijk te 
borgen. Daarnaast is de bestrijding van eenzaamheid één van de hoofdpunten van beleid. De 
Werkgroep “Ouderen voor Ouderen” is hiervoor mede opgericht.  
De openbare ruimte, verkeer en veiligheid verdient meer aandacht. De Commissie Zorg en 
Welzijn zal dit aspect in haar jaarplannen moeten meenemen. Dit eventueel in samenwerking 
met de Commissie Wonen. 
 
Tijdens informatiebijeenkomsten komen regelmatig zowel onderwerpen m.b.t. Zorg en 
Welzijn en m.b.t. Wonen aan bod. Natuurlijk wordt verzocht in die gevallen samen te werken. 
 
 
 

http://instellingen.de/
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Uitvoering: 
Door de Commissie Zorg en Welzijn wordt ieder jaar een jaarplan opgesteld. Hierin worden in 
elk geval opgenomen: 
-Doelstellingen voor het nieuwe jaar 
-Activiteiten voor het nieuwe jaar 
-Begroting voor het nieuwe jaar. Uitgangspunt is de begroting van de subsidie voor dat  
 betreffende jaar. Hierin zijn betrokken de eventueel onder haar vallende werkgroepen. Door 
de werkgroep Activiteiten (zie hieronder) wordt een apart jaarplan opgesteld. 
 
Het volledige jaarplan zal in de bestuursvergadering van november schriftelijk worden 
ingediend. Enkele vertegenwoordigers van de Commissie Zorg en Welzijn zullen het plan 
nader toelichten en vragen van het bestuur beantwoorden. Dit kan, in overleg, mogelijk leiden 
tot aanpassen van het jaarplan. Uiterlijk in de bestuursvergadering van december wordt het 
definitief besluit genomen. Alleen op deze wijze kan het bestuur haar bestuurlijke 
verantwoording nemen. 
 
Minimaal 3 maal per jaar wordt de Commissie Zorg en Welzijn uitgenodigd om in de 
bestuursvergadering de bestuurders te informeren omrent de voortgang van het plan en 
eventuele wijzigen/aanvullingen aan te brengen. Planning:  maart, juni, september. 
Ook de vertegenwoordigers van de Werkgroep Ouderen voor Ouderen (Ov0)moeten hun zegje 
in de bestuursvergadering kunnen doen. Dit minimaal 2 maal per jaar. Planning: maart, 
september. 
 
BELEID WERKGROEP ACTIVITEITEN 
De huidige Commissie Activiteiten wordt in de nieuwe structuur een Werkgroep Activiteiten. 
Deze werkgroep zal worden gestructureerd onder de Commissie PR en Communicatie. 
Momenteel worden de volgende activiteiten verricht: 
-Dagtochten, lezingen, Vrijwilligersbijeenkomst(en) 
Activiteiten die het werkterrein van de Commissie Wonen en de Commissie Zorg en Welzijn 
raken zullen door deze Commissies zelf worden uitgevoerd. 
 
De vraag kan worden gesteld of het OSO nog dagtochten moet organiseren t.b.v. de leden van 
de participanten. Er is een trend gaande dat participanten zelf meer gaan aanbieden. Er 
moeten afspraken met de participanten gemaakt worden wie wat gaat doen. Dit om te 
voorkomen dat leden en niet-leden worden overspoeld met een groot aanbod van dagtochten 
e.d. Realisatie uiterlijk 1-1-2017. 
Daarnaast zal bekeken moeten worden of lezingen voldoende aansluiten bij de doelgroep of 
dat ook “niet doelgroepgerichte” lezingen gehouden kunnen, mogen of juist moeten worden.  
Realisatie 1-1-2017. 
 
Uitvoering: 
Door de Werkgroep Activiteiten wordt ieder jaar een jaarplan opgesteld. Hierin worden in elk 
geval opgenomen: 
-Doelstellingen voor het nieuwe jaar 
-Activiteiten voor het nieuwe jaar 
-Begroting voor het nieuwe jaar. Uitgangspunt is de begroting van de subsidie voor dat  
 betreffende jaar. 
 
Het volledige jaarplan zal in de bestuursvergadering van november door de Commissie Zorg 
en Welzijn schriftelijk worden ingediend. Enkele vertegenwoordigers van de Werkgroep 
Activiteiten kunnen het plan nader toelichten en vragen van het bestuur beantwoorden. Dit 
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kan, in overleg, mogelijk leiden tot aanpassen van het jaarplan. Uiterlijk in de 
bestuursvergadering van december wordt het definitief besluit genomen. Alleen op deze wijze 
kan het bestuur haar bestuurlijke verantwoording nemen. 
 
Minimaal 2 maal per jaar wordt de Werkgroep Activiteiten uitgenodigd om in de 
bestuursvergadering de bestuurders te informeren omrent de voortgang van het plan en 
eventuele wijzigen/aanvullingen aan te brengen. Planning:  januari, september. 
 
Overige beleidszaken: 
Tijdens eerdere genoemde gesprekken kwamen nog diverse wensen op tafel om eventueel 
mee te nemen in het nieuw op te stellen beleidsplan. 
 
 
1)Verbeteren zichtbaarheid en herkenbaarheid van het OSO. 
Het OSO is in het werkgebied onzichtbaar is de “merknaam” OSO onvoldoende bij de 
doelgroep bekend is. 
De voorzitter, maar ook nog nader aan te wijzen bestuursleden, zullen zich nadrukkelijker 
moeten manifesteren binnen de gemeente en de wijken. 
Door het bestuurslid PR en Communicatie zal een plan van aanpak moeten worden opgesteld 
om dit te verbeteren. De taken van het huidig bestuurslid “Externe Betrekkingen” zal worden 
ondergebracht bij het bestuurslid PR en Communicatie.  Door een mogelijke flinke 
hoeveelheid van taken kan het bestuurslid PR en Communicatie sturing geven aan een nieuw 
te formeren Werkgroep. Gestreefd moet worden dat plan uiterlijk 1-3-2017 gereed te hebben. 
 
 
 
2)Herinrichting Bestuursvergaderingen. 
Om meer structuur in de vergaderingen te krijgen is het van belang dat alle vergaderstukken 
bij de agenda worden gevoegd. De agenda en de vergaderstukken worden uiterlijk e e n week 
voor de vergaderdatum door de secretaris naar de bestuursleden gezonden. Daarmee wordt 
bereikt bestuurders zich terdege kunnen voorbereiden. Dit cree ert ruimte om vervolgens met 
de commissies te spreken, gastsprekers uit te nodigen etc. etc. 
 
3)Onze vertegenwoordigers in diverse organisaties, raden, werkgroepen en commissies. 
Onze vertegenwoordigers worden te weinig uitgenodigd voor de bestuursvergaderingen. Dit 
zorgt ervoor dat het contact met “onze werkers in het veld” aan het verwateren is. Dit contact 
moet hersteld worden. De voorzitter zal deze vertegenwoordigers minimaal 2 maal per jaar 
uitnodigen in de bestuursvergadering. 
 
4)Wijkgericht werken. 
De Commissie Wonen werkt “wijkgericht”. Dit sluit aan op het gemeentelijk beleid. Onderzocht 
moet worden of dit OSO-breed kan worden ingevoerd. 
 
5)Website 
De kwaliteit van onze website is goed. Zij is echter totaal niet up to date met betrekking tot de 
informatie.  De informatievoorziening zal zichtbaar verbeterd moeten worden. 
 
6)Zorg van/voor gehandicapte Senioren. 
Door het verdwijnen van het APG zal het OSO zich ook moeten orie nteren op deze specifieke 
doelgroep. Er zal beleid moeten worden ontwikkeld hoe het OSO de belangen van deze groep 
kan behartigen.  
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7)Samenwerking met dorpskernen. 
In 2014 en 2015 hebben er diverse gesprekken plaatsgevonden met Ouderenorganisaties in 
de voormalige gemeente Rijnwoude. Dit met het doel tot een (beperkte) samenwerking te 
komen. Dit is helaas mislukt. Ondanks dat zal moeten worden gezorgd voor “samenwerkings-
verbanden” met organisaties die dicht aansluiten bij de doelen en doelgroep van het OSO.  
De samenwerking met onze participant KBO Boskoop is niet optimaal en wordt ervaren als 
punt van verbetering. 
 
 8)Huisstijl 
In 2015 is ons nieuwe logo geï ntroduceerd. Onze naam zal in 2016 wijzigen. Dit betekent 
aanpassing van het logo, briefpapier, banner. Alle bestuursleden krijgen visitekaartjes met het 
nieuwe logo en nieuwe naam, eigen naam en functie en een correspondentieadres. 
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UITVOERING Pagina 
AFSPRAKEN CONFORM BELEIDSPLAN 2017-2020 
BETREFFENDE COMMISSIES EN WERKGROEPEN 

Goedgekeurd in de bestuursvergadering van 2-11-2016. 

In 
vergadering 

van 

Comm. Wonen 5 
Schriftelijk indienen en toelichten volledig jaarplan 2017 van 
en door de Commissie in de bestuursvergadering 

nov-16 

Comm. Zorg en 
Welzijn 

6 

Schriftelijk indienen en toelichten volledig jaarplan 2017 van 
en door de Commissie in de bestuursvergadering. Hierin 
separaat opgenomen de plannen van de diverse werkgroepen, 
die dit afzonderlijk kunnen/mogen presenteren 

nov-16 

Bestuur 5 Definitief besluit Jaarplan 2017 Comm. Wonen dec-16 

Bestuur 6 Definitief besluit Jaarplan 2017 Comm. Zorg en Welzijn dec-16 

Werkgroep 
Activiteiten 

6 
Presentatie voortgang van activiteiten/ontwikkelingen e.d. in 
de bestuursvergadering 

jan-17 

Comm. Zorg en 
Welzijn 

6 
Presentatie en discussie voortgang beleidsplan in de 
bestuursvergadering 

mrt-17 

Werkgroep OvO 6 
Presentatie voortgang van activiteiten/ontwikkelingen e.d. in 
de bestuursvergadering 

mrt-17 

PR en Communicatie 7 
Schriftelijk indienen en toelichten plan van aanpak in de 
bestuursvergadering door bestuurslid PR en Communicatie 

mrt-17 

Bestuur 7 Definitief besluit jaarplan Bestuurslid PR en Communicatie apr-17 

Comm. Wonen 5 
Presentatie en discussie voortgang beleidsplan in de 
bestuursvergadering 

apr-17 

Comm. Zorg en 
Welzijn 

6 
Presentatie en discussie voortgang beleidsplan in de 
bestuursvergadering 

jun-17 

Comm. Wonen 5 
Presentatie en discussie voortgang beleidsplan in de 
bestuursvergadering 

jul-17 

Comm. Zorg en 
Welzijn 

6 
Presentatie en discussie voortgang beleidsplan in de 
bestuursvergadering 

sep-17 

Werkgroep 
Activiteiten 

6 
Presentatie voortgang van activiteiten/ontwikkelingen e.d. in 
de bestuursvergadering 

sep-17 

Werkgroep OvO 6 
Presentatie voortgang van activiteiten/ontwikkelingen e.d. in 
de bestuursvergadering 

sep-17 

Comm. Wonen 5 
Presentatie en discussie voortgang beleidsplan in de 
bestuursvergadering 

okt-17 

Comm. Wonen 5 
Schriftelijk indienen en toelichten volledig jaarplan 2018 van 
en door de Commissie 

nov-17 

Comm. Zorg en 
Welzijn 

6 

Schriftelijk indienen en toelichten volledig jaarplan 2018 van 
en door de Commissie in de bestuursvergadering. Hierin 
separaat opgenomen de plannen van de diverse werkgroepen, 
die dit afzonderlijk kunnen/mogen presenteren 

nov-17 

Bestuur 5 Definitief besluit Jaarplan 2018 Comm. Wonen dec-17 

Bestuur 6 Definitief besluit Jaarplan 2018 Comm. Zorg en Welzijn dec-17 
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UITVOERING Pagina OVERIGE BELEIDSZAKEN  
In 

vergadering 
van 

Bestuur 7 Herinrichten bestuursvergadering doorlopend 

Bestuur 7 voorstel: OSO-breed "wijkgericht" werken doorlopend 

Bestuur 7 Samenwerking met organisaties doorlopend 

PR en Communicatie 7 Website onderhouden/actualiseren doorlopend 

Bestuur 7 
Vertegenwoordigers in diverse organisaties etc. uitnodigen 
voor de bestuursvergadering van: 

feb-17 

Bestuur 8 
Aanpassen logo, briefpapier, banners, vlaggen, visitekaartjes 
etc 

feb-17 

        

Zorg en Welzijn 7 Voorstel beleid belangenbehartiging gehandicapte senioren jul-17 

Bestuur 7 
Vertegenwoordigers in diverse organisaties etc. uitnodigen 
voor de bestuursvergadering van: 

okt-17 

Secretaris - Rooster van aftreden (zie statuten) feb-17 

Secretaris - Rooster kascommissie( zie statuten) feb-17 

Penningmeester - Presentatie voorlopige jaarcijfers feb-17 

Penningmeester - Goedkeuring definitieve jaarcijfers mrt-17 

Penningmeester - Financieel verslag 1e kwartaal apr-17 

Penningmeester - Voorstel subsidieaanvraag 2018 apr-17 

Penningmeester - Financieel verslag 2e kwartaal jul-17 

Penningmeester - Financieel verslag 3e kwartaal  okt-17 

        

 


