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VAN DE VOORZITTER

Het OSO in het jaar 2017

Nadat eind 2016 de statuten waren getekend startte de “nieuwe OSO” begin 2017 zijn 
werkzaamheden. Als voorzitter werd ondergetekende gekozen. Hierbij moet worden opgemerkt, dat 
gestreefd wordt naar een voorzitter, die niet gebonden is aan één van de deelnemende organisaties.
Lopende het jaar heeft Roy Wijnberg de functie van penningmeester overgenomen van Cor de Feiter. 
Wil Vink heeft haar werkzaamheden in de organisatie van reizen overgedragen aan de heer Thijs van 
Gils.

Eind 2017 bestond het OSO uit de volgende ouderenorganisatie: ASVA, KBO Alphen, KBO Boskoop 
en de PCOB. Daarnaast waren ook de voorzitters van OSO Wonen en OSO Zorg & Welzijn lid van het 
bestuur.
In de loop van het jaar kwam de vraag van FNV-senioren Alphen aan den Rijn of zij zich konden 
aansluiten bij het OSO. Na enkele gesprekken met hen, besloot het OSO, dat hier geen bezwaren 
tegen waren. Eind van het jaar werd de toetreding geformaliseerd.

Enkele activiteiten, die in 2017 langs kwamen, waren :
 in een aantal bestuursvergaderingen zijn we bijgepraat door o.a. onze contactpersoon bij de 

gemeente, een vertegenwoordigster van Participe,  een vertegenwoordiging van Tom-in-de-
buurt.

 Vooruitlopend op de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 heeft het OSO een traject gestart 
naar een informatieavond. Ook zijn aan de politieke partijen opmerkingen aangeleverd n.a.v. 
hun programma’s.

 Na vele discussie hebben we besloten in 2017 geen surplus-beurs te houden.
     Of de beurs en in welke vorm hij terug komt zal in 2018 besloten worden.

 Ook zijn er enkele reizen georganiseerd voor de leden van de bonden
 

In verslagen van de diverse commissie vindt u meer van hun activiteiten.

Namens het bestuur wil ik iedereen, die onze senioren in diverse overleggen en/of organisaties 
vertegenwoordigd heeft, danken. Dankzij hun inzet worden senioren steeds meer op de kaart gezet als
een groep waar ook echt rekening mee gehouden moet worden.

Eind 2017 maakte de voorzitter van het OSO bekend, dat hij in het begin van 2018 zou aftreden. Het 
bestuur moest dus zoek naar een nieuwe voorzitter. Eind 2017 was deze nog niet gevonden.

Als uw voorzitter van het OSO wil ik u danken voor het in mij gestelde vertrouwen. Ik wens u en het 
OSO een goed volgend jaar.

Piet Hoeksel, voorzitter
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BESTUUR

Stichting Overleg Samenwerkende Ouderenorganisaties

In Stichting OSO werken in 2017 de plaatselijke afdelingen van de ASVA, de KBO en de PCOB 
samen. Van de deelgemeente Boskoop is er een vertegenwoordiging van de KBO aanwezig. De 
stichting OSO stelt zich ten doel om de belangen van alle ouderen in Alphen aan den Rijn te 
behartigen.

Het OSO bestuur heeft het afgelopen jaar 11 maal vergaderd. 
Het bestuur was in 2017 als volgt samengesteld:
Dhr. P. Hoeksel, voorzitter; dhr. G. Ammerlaan 2e secretaris; dhr. C.R. de Feiter, penningmeester 
(maart 2017), dhr. R.E. Wijnbergen, penningmeester (juli 2017); mevr. L.van Brakel, secretaris; mevr. 
L.E. de Jong- Burggraaf, voorz. Commissie Zorg & Welzijn; dhr. D. Tempelaar, voorz. Commissie 
Wonen; dhr. W. v.d. Tang, voorz. Werkgroep activiteiten; voorz. Werkgroep P.R. en Communicatie; 
dhr. P. Dobbe,2e penningmeester, mevr. A. Gramsma, Boskoop.

De jaarrekening over 2016 en de begroting voor 2018 werden vastgesteld en aangeboden aan de 
gemeente.
Als beleidsambtenaar van de gemeente en in die hoedanigheid, contactpersoon voor het OSO, was 
mevr. M. Martens aanwezig tijdens de vergadering op 5 april 2017, om vragen te beantwoorden en 
zaken toe te lichten.

Doordat er nieuwe statuten waren gemaakt en gepasseerd in 2016, moest er gewerkt worden aan een 
nieuw huishoudelijk reglement. Hier is aan begonnen en zal voortgang vinden in 2018.

De stichting OSO werd ook door verschillende leden uit de Commissie Wonen en Commissie Zorg & 
Welzijn op de hoogte gehouden van ontwikkelingen binnen organisaties waar zij vanuit de commissies 
zitting in hebben. Welke organisaties dit zijn, zie bijlagen.

Voor het derde achtereenvolgende jaar werd, in de december, een High Tea georganiseerd om alle 
vrijwilligers bij het OSO te bedanken voor hun inzet.
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OSO COMMISSIE WONEN

De doelstellingen van de OSO-Commissie Wonen zijn:
 Het aanbod van koop- en huurwoningen uiterlijk in 2020 in overeenstemming te laten zijn met 

de behoeften en woonwensen van senioren;
 Met het project ‘Mijn huis van morgen’ waaronder de website samen met partners senioren 

bewust te maken van de mogelijkheden tot aanpassing van de woning om langer zelfredzaam 
in hun woning te blijven wonen.

Ook in 2017 heeft de commissie zich weer enthousiast ingezet om deze doelstellingen te realiseren. 
De commissie kwam 11 keer bijeen. Daarnaast overlegden individuele leden van de commissie 
onderling, of in werkgroepverband, met de gemeente, Woonforte, Zorg belang, makelaardij Koppes en 
Deerenberg van Leeuwen Makelaardij. vastgoedonderneming Doc-Vast, VACpunt Wonen en anderen 
over onderwerpen die binnen haar doelstelling vielen.
Op 31 december 2017 bestond de commissie uit Dick Tempelaar (voorzitter), Bob Koning (secretaris), 
Teun Kranenburg (penningmeester/notulist) en de leden Jan Heemskerk, Henk Metaal, Hans van der 
Meulen, Carel Textor en Pieter Verkade. De commissie is op sterkte, maar zoekt nog naar nieuwe 
leden met speciale aandacht voor huisvesting in de woonkernen Boskoop en Rijnwoude.

Blijverslening
In een aantal gemeenten is de blijverslening ingevoerd. Op grond van deze regeling kunnen inwoners 
onder zekere voorwaarden bij de gemeente een lening verkrijgen voor de aanpassing van hun woning, 
waardoor het mogelijk is dat zij langer thuis blijven wonen. De Commissie Wonen heeft zich met 
succes ingezet om deze regeling ook in de gemeente Alphen aan den Rijn ingevoerd te krijgen. Een 
verzoek daartoe aan B&W en de Raad werd positief ontvangen. Mede door nauwe betrokkenheid bij 
de voorbereiding is met ingang van 1 januari 2018 de blijverslening ook in Alphen aan den Rijn 
ingevoerd.

Surplusbeurs
Ondanks voorbereiding door de Commissie Wonen om het (gemeentelijk) project ‘blijvend thuis’ onder 
de aandacht te brengen vond de Surplusbeurs in 2017 geen doorgang. 

Cliëntondersteuning
Leden van de commissie hebben zich in 2014 aangemeld voor cliëntondersteuning. Zij zetten zich op 
van verzoek de gemeente speciaal in voor advisering over wonen. In 2017 is er met betrekking tot de 
invalshoek ‘wonen’ een enkele keer een beroep op deze ondersteuning gedaan.

Woonforte
In 2017 had de Commissie Wonen een aantal malen een constructief overleg met Woonforte. 
Woonforte toonde zich bereid om OSO Wonen bij nieuwbouwplannen te consulteren en wil net als 
OSO Wonen de doorstroming van senioren naar passende woningen bevorderen. Ook bleek 
WoonForte geïnteresseerd in de door OSO Wonen bepleite Blijverslening. WoonForte kan voor haar 
woningbestand wel aanvullende eisen betreffende de uitvoering stellen. WoonForte wil OSO Wonen 
betrekken bij alle plannen met betrekking tot seniorenwoningen, maar geen officiële adviesronde 
inbouwen. In de gesprekken is van gedachten gewisseld over de oude en nieuwe prestatieafspraken 
van woonForte met de gemeente en over de zorgen van OSO Wonen over de onvoldoende 
beschikbaarheid van levensloopbestendige woningen. Daarnaast is gesproken over de renovatie van 
het Rode Dorp. De commissie heeft verzocht vóór de realisering van bouwplannen inzage te krijgen in 
tekeningen om daarop constructief commentaar te leveren.

Algemene Begraafplaats
OSO Wonen heeft constructieve gesprekken gevoerd met en over de mogelijkheid tot uitbreiding van 
de wacht-, aula- en familieruimtes bij de Algemene Begraafplaats.

VACpunt Wonen (Landelijk kwaliteits- en adviescentrum)
In een uitgebreide gedachtewisseling spraken OSO Wonen en VACpunt Wonen over onderwerpen van
gemeenschappelijk belang, zoals de behoefte aan levensloopbestendige woningen, de 
kwaliteitsborging, externe contacten en scholingsmogelijkheden. Afgesproken is dat verder wordt 
nagedacht over mogelijke samenwerking.

Gemeente 
Met de gemeente zijn op verschillende niveaus gesprekken gevoerd over de lopende en voorgenomen 
woningbouwactiviteiten, over de woonbehoeften van senioren en over de blijverslening.
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De OSO Commissie Wonen heeft haar in 2015 vernieuwde 'Programma van Eisen’ bij nieuwe 
gebouwen aangeboden aan de projectontwikkelaars met wie zij overleg heeft gevoerd.
Daarnaast werd een geregeld overleg voortgezet over aspecten van woningaanpassing in het kader 
van de Wmo en over wederzijdse inhoudelijke afstemming van elkaars website op het gebied van 
levensloopbestendig wonen.

Samenwerking Wonen met Zorg & Welzijn.
De OSO Commissie Wonen en de OSO Commissie Zorg & Welzijn hebben hun samenwerking 
voortgezet met een commissielid dat beide vergaderingen, van zowel Zorg & Welzijn als Wonen 
bijwoont.

Lezingen
De commissie heeft voor verschillende doelgroepen lezingen verzorgd over het thema wonen.

Mijn huis van morgen
De commissie besloot in samenwerking met de gemeente tot een inhoudelijke evaluatie en 
actualisering van de informatie op de website Mijnhuisvanmorgen.nl. Ook besloot zij dat de vormgeving
van de website een modernere uitstraling moet krijgen. De voltooiing van de vernieuwde website moet 
in de eerste maanden van 2018 haar beslag krijgen. 

Secretaris OSO Commissie Wonen 
Bob Koning
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COMMISSIE ZORG & WELZIJN

Algemene gegevens. 
De Commissie Zorg & Welzijn bestaat uit 5 personen en kwam in 2017  elf keer bij elkaar. Paul 
Hertzberger heeft ons in juni verlaten hetgeen we zeer betreuren. 

We mochten steeds gratis gebruik maken van de vergaderruimte naast de receptie van St. Joseph 
maar doordat St. Jozef een andere bestemming heeft gekregen zijn we uitgeweken naar het 
Wijkcentrum Ridderveld. 

Bijeenkomsten: 
We zijn ook naar diverse bijeenkomsten geweest van Tom in de Buurt en Participe en naar een 
themabijeenkomst over valpreventie van Zorg en Zekerheid Verder doen we mee in het 
Ouderenberaad, (onderdeel van het Nationaal Programma Ouderenzorg) waar Paul Hertzberger en 
Johan van Wijk lid van zijn en waar Paul via de werkgroep “Achterbanraadpleging” en Johan via de 
werkgroep projecten diverse zaken van het landelijk ouderenbeleid terug koppelen naar onze 
bijeenkomsten en we zo op de hoogte blijven van het welzijn en de zorg voor ouderen in onze regio. 
Lyda de Jong-Burggraaf heeft zitting in de “Inwonersadviesraad” en we hebben een  informeel gesprek
gevoerd met de voorzitter Mevr. Annete Sakx om deze raad te informeren wat we zoal doen.
Ook hebben we onze jaarlijkse voorjaars- (kwakzalverij) en najaarsbijeenkomsten georganiseerd 
waarbij ondanks de PR weinig belangstelling is geweest.

Contacten: 
Wij zijn vertegenwoordigd in het Ouderenberaad, de Cliënten(be)raden van de Alrijne Zorggroep, de 
Ambulancedienst (RAVMH), de Samenwerkende Huisartsen Posten. (SHR) en de lokale raad van 
WSC Rietveld. 
Ook is er regelmatig overleg met Tom in de Buurt en de afdeling cliëntondersteuning van het 
Serviceplein.
Twee keer per jaar is er overleg met Activite over allerhande zaken de zorg betreffend zoals de 
nieuwbouw van Rijnzate.
 
Activiteiten en overleg: Alle leden van onze commissie zijn cliëntondersteuner bij het Serviceplein en 
helpen ouderen bij het aanvragen van Wmo voorzieningen zoals hulpmiddelen en vervoerspas
Ook hebben we ons bezig gehouden met het welzijn zowel lichamelijk als financieel van de ouderen in 
onze gemeente en steunen we en adviseerden we ze daar waar mogelijk.

secretaris Commissie Zorg & Welzijn
Johan van Wijk

WERKGROEP OUDEREN VOOR OUDEREN (OVO)

Een onderdeel van de Commissie Zorg & Welzijn is de werkgroep: “OUDEREN VOOR OUDEREN” 
(OVO) waarbij de vrijwilliger na een verzoek van wie dan ook, bij een (eenzame) oudere op bezoek 
gaat en informeert wat er gedaan kan worden om de problemen op te lossen.Vaak gaat het hier om 
eenzaamheid waar we erg alert op zijn. Wij bezoeken deze mensen maximaal een jaar.
In het afgelopen jaar is er twee maal een gesprek geweest en zijn er oplossingen gevonden tot 
tevredenheid van de cliënten. Eén persoon werd nog bezocht maar door verhuizing van deze mevrouw
is het stop gezet. Twee keer per jaar is er overleg met Participe over eenzaamheid.
De werkgroep is in 2017 twee maal bijeen geweest en heeft 14 vrijwilligers die ook als  gastvrouw/heer
de koffiemiddagen verzorgen.
Na klachten over de Burgemeester (bereikbaarheid en kou)  zijn we in gesprek met de SWA tot een 
overeenkomst gekomen om in mei de koffiemiddag te gaan houden in Westerhove. Dit bleek een 
goede ingreep want de bezoekersaantallen stegen weer naar gemiddeld ca 25-30 personen. Deze 
koffiemiddagen zijn van 15.00 tot 17.00 uur, elke 2e zondag van de maand in de Alphense 
Burgemeester (later Westerhove) en elke 4e zondag van de maand in de Vrienden bij Driehoorne. Bij 
de Vrienden was de opkomst goed, gemiddeld zijn er 25-30 personen aanwezig waarbij we ook steeds
weer nieuwe mensen mogen begroeten. Het 1e kopje koffie krijgen ze van het OSO, elke verdere 
consumptie is voor eigen rekening. We merken nog steeds dat er grote behoefte bestaat aan deze 
middagen en de mensen zijn er erg dankbaar voor.

coördinator
Johan van Wijk, 
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WERKGROEP PR EN COMMUNICATIE

Als gevolg van de doorstart van de stichting OSO met de nieuw naam Overleg Samenwerkende  
Ouderenorganisaties in plaats van  O.S. Ouderenbonden waren aanpassingen van de persberichten 
en de website nodig. Het aanleveren van persberichten naar het Alphens Nieuwsblad en het Witte 
Weekblad geschiedt nu via de websites van deze beide bladen en niet meer via de redacties, deze 
nieuwe wijze van aanleveren heeft eerder geleid tot minder dan tot meer plaatsing. 

Website
Onze eigen website is grondig aangepakt. De webmaster Cor van der Schoor is op eigen verzoek 
vervangen door Dick Tempelaar en tevens zijn we overgegaan naar een andere provider. De website 
heeft een duidelijk ander uiterlijk gekregen en er kan gerichter gezocht worden.

Verder is er gewerkt aan de aanpassing van de banners.

De werkgroep bestaat uit Dick Tempelaar, Johan van Wijk (Commissie Zorg & Welzijn)
Bob de Koning( Commissie Wonen) en Wim van der Tang
 

WERKGROEP ACTIVITEITEN

In het jaar 2017 zijn er vier dagtochten georganiseerd. Na jarenlang deze tochten te hebben 
georganiseerd en geleid heeft Wil Vink deze taken overgedragen aan Thijs en Jean van Gils.
Daarnaast zijn er in de zomer weer een drietal fietstochten gehouden onder de bezielende leiding van 
Marilou Stoker. Er stonden geen lezingen op het programma, maar de leden van de 
ouderenorganisaties zijn via de bijeenkomsten van de Commissies Wonen en Zorg & Welzijn wel 
geïnformeerd. 
De werkgroep bestaat uit Cees van Vliet(ASVA), Ineke Hogervorst(KBO) en Wim van der Tang 
(PCOB)
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Bijlage 1: 

SAMENSTELLING BESTUUR OP 31 DECEMBER 2017

OSO Secretariaat:Sweelinckplein 178,  2402 VL Alphen aan den Rijn

Bestuurssamenstelling:
De heer P. Hoeksel  voorzitter
De heer G.A.B.M. Ammerlaan 2e secretaris 
De heer R. Wijnberg penningmeester 
Mevrouw L. van Brakel secretaris
Mevrouw L.E. de Jong- Burggraaf voorzitter Commissie Zorg & Welzijn
De heer P.G.S Dobbe 2e penningmeester
Mevrouw A. Gramsma voorzitter KBO Bosko op
heer W.v.d. Tang PR en communicatie
De heer D. Tempelaar voorzitter Commissie Wonen

SAMENSTELLING ORGANISATIES OP 31 DECEMBER 2017

ASVA Secretariaat:  W.M.C. Regtstraat 9, 2406 DA  Alphen aan den Rijn

Bestuurssamenstelling:
De heer P.G.S. Dobbe voorzitter 
De heer C.R. de Feiter penningmeester 
Mevrouw N. Jansen                                secretaris
Mevrouw P. Clark-Tuinenburg 2e secretaris 
De heer R. Buren        bestuurslid ledenadministratie 
Mevrouw S.I. Haasjes-Kuiper bestuurslid lief en leed
De heer L. Middelburg         Redactie en PR
De heer C.L. van der Vliet                       Activiteiten

KBO Alphen Secretariaat: Lariksstraat 8, 2404 VW Alphen aan den Rijn

Bestuurssamenstelling:
De heer P. Hoeksel voorzitter
Mevrouw B. Stapper-Scholten secretaris
De heer T.F.M.Spronk penningmeester
De heer F. Slagter bestuurslid activiteiten
Mevrouw P.A.M. Slag ter-Spekenburg ledenadministratie 
Mevrouw L. Rutten lief en leed
Mevrouw J.T.E.M. van Holstein-Wolswijk activiteiten
De heer G. Ammerlaan bestuurslid algemeen

KBO Boskoop secretariaat: Valkenburgerlaan 69, 2771 CX Boskoop

Bestuurssamenstelling:
Mevrouw A.Gramsma voorzitter
Mevrouw M.Bulk-Vermeulen secretaris
De heer W. Vermeulen penningmeester
De heer W. Loomans bestuurslid algemeen
Mevrouw N. van Hevelingen                          bestuurslid algemeen

PCOB Secretariaat: Reigerstraat 67, 2406 VC Alphen aan den Rijn

Bestuurssamenstelling:
De heer W. van der Tang voorzitter
De heer L. Haalboom secretaris
Mevrouw M.F.A. Oudenes penningmeester
Mevrouw L. van Brakel bestuurslid algemeen
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Bijlage 2:

SAMENSTELLING COMMISSIES OP 31 DECEMBER 2017

Commissie Activiteiten:
De heer F. Slagter KBO 
De heer W.A. van der Tang PCOB
Mevrouw M. de Haan PCOB
De heer C.v.d. Vliet ASVA 

Commissie Wonen:
De heer D. Tempelaar voorzitter
De heer J.J.H. Koning secretaris
De heer P. Verkade architectuur
De heer T. Kranenburg notulist
De heer H. van der Meulen deelgebied Alphen Zuid  
De heer H. Metaal            deelgebied Alphen Midden
De heer C. J. P.Textor                          deelgebied Alphen Noord
Vacature deelgebied Boskoop
Vacature deelgebied Rijnwoude
De heer J. Heemskerk zorg huisvesting
De heer W. Bloemzaad webmaster

Commissie Zorg en Welzijn: 
Mevrouw L.E. de Jong-Burggraaf voorzitter
De heer J.A. van Wijk secretaris
De heer H. Allart lid
De heer P. Hertzberger                                           
De heer J. Heemskerk                                   

SAMENSTELLING WERKGROEPEN OP 31 DECEMBER 2017

Werkgroep Ouderen voor Ouderen (OVO)
De heer J.A. van Wijk Coordinator

Werkgroep PR en Communicatie
Hr.   W.A. van der Tang Voorzitter 
Hr.   D. Tempelaar Webmaster
Hr.   J.J.H. Koning Commissie Wonen 
Hr.   J.A. van Wijk Commissie Zorg & Welzijn

Werkgroep activiteiten
Hr.   C.v.d. Vliet ASVA 
Mw. Ineke Hogervorst KBO 
Hr.   W.A. van der Tang PCOB
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Bijlage 3: 
Vanuit de vertegenwoordiging Commissies Wonen en Zorg & Welzijn werd de OSO op de 
hoogte gehouden van de volgende organisaties;

Cliëntenraad van: 
- Rijnland Ziekenhuis te Leiderdorp/Alphen aan den Rijn   
- Sociale zaken (WWB) Alphen aan den Rijn  
- Samenwerkende Huisartsenposten Rijnland
- IZO thuiszorgorganisatie
- Regionaal Ambulance Vervoer Midden Holland
- Ouderenberaad Zuid Holland Noord
- Inwoners-adviesraad Alphen aan den Rijn
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