Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 17 april 2019
locatie: PUK op de grens van Velserbroek en Haarlem
Vooraf:
Bij binnenkomst werden de gasten gevraagd om de presentielijst te tekenen. In totaal bleek dat, 53 leden
aanwezig waren. Vooraf hadden 6 leden de moeite genomen om zich af te melden.
Pakketjes met de vergaderstukken lagen op de tafels gereed.
1. Opening:
Als voorzitter heet Jacqueline Staats iedereen welkom. Speciaal welkom ook aan Jan Jansen die in
rolstoel en met gestrekt been toch de moeite heeft genomen om er te zijn. Hij zou alleen het eerste
gedeelte er zijn, omdat hij meteen daarna naar het ziekenhuis moest ter controle.
Jacqueline toont aan iedereen twee driehoeken: Gemeente + KBO, ieder een eigen driehoek. Boven op
elkaar wordt dat een zandloper, twee reservoirs en daartussen een verbinding, dus toch één geheel.
Vervolgens klonk een gedicht met de uitwerking daarvan.
2. Korte behandeling vergaderstukken:
a. Notulen extra jaar vergadering d.d. 26-11-2018: Geen opmerkingen, dus goedgekeurd.
b. Jaarverslag secretaris 2018: Geen opmerkingen, dus goedgekeurd.
c. Jaaroverzicht financiën 2018:
- Verslag kascommissie 2018: Jan Castien leest het verslag voor van hun bevindingen. Zij
hebben geen onregelmatigheden gezien, dus voorstel voor décharge werd met applaus
bekrachtigd. Er zijn verder geen inhoudelijke vragen gesteld.
- Benoeming kascommissie 2019: er hebben zich geen kandidaten gemeld.
d. Samenstelling van het bestuur:
- aftredend: Fons Koopman en Henk Bastiaanse. Beiden worden bedankt voor hun inbreng
in het bestuur, en vooral voor onze leden, Fons als redacteur voor de nieuwsbrieven en
Henk als belastinghulp. Ze worden beiden beloond met een gevulde enveloppe.
- te benoemen: Er hebben zich geen kandidaten vooraf gemeld, dus gaat het bestuur nu
zelf aan de slag om kandidaten te vinden. We zoeken tevens een financieel deskundige die
alvast zou willen meelopen, omdat volgend jaar ook Jan Jansen zal terugtreden als
penningmeester en al zijn andere taken rond de ledenadministratie.
3. Ouderenbeleid in Velsen met ook Wethouder Marianne Steijn:
Zij stelt zich voor als de huidige wethouder voor de zeer brede portefeuille van Sociaal Domein, waartoe
alle aspecten van het ouderenbeleid ook behoren. Daarvoor was zij 11 jaar actief als raadslid voor de
PvdA. Zij is gaarne bereid om te luisteren naar ervaringen van onze KBO-leden.
Ze kan geen beloftes doen, maar neemt wel alle opmerkingen mee. Die zullen worden genoteerd in het
verslag en worden doorgegeven aan de wethouder.
Vraag dhr. Kolster: in sommige gemeentes krijgen de burgers onder de armoedegrens een uitkering.
Gebeurt dat binnenkort ook in Velsen? Veel mensen van die groep krijgen vaak zeer onregelmatig hun
inkomsten binnen waardoor ze hun vaste lasten niet op tijd kunnen betalen. Vaak hebben ze ook nog
eens schulden, waardoor ze klem zitten in hun financiële situatie. De wethouder erkent het probleem
en het heeft binnen de gemeente zeker de aandacht.
Vraag mw. Van Moorten: Waarom wordt er bij de regiotaxi zo vaak gewisseld van aanbieder?
Antwoord: Regiotaxi valt onder de verzamelnaam WMO-vervoer en is gebonden aan regels rond de
aanbesteding. In Velsen was er een vervoerder failliet en een ander stopte ermee, en daardoor
ontstonden dus wijzigingen, hoe ongelukkig ook. KBO-Velsen heeft n.a.v. diverse incidenten een brief
geschreven aan de coördinator van RegioRijder met klachten, en in het antwoord werd louter gemeld,
dat men op zoek is naar nieuwe chauffeurs. De wethouder is blij met deze opmerking en ze betrekt het
zeker bij de evaluatie van het contract.
Vervolgens werden een aantal stellingen behandeld:
Stelling 1a: Ik weet niet tot wie ik mij moet wenden als ik hulp nodig heb.
Dhr. Bervoets: hij krijgt maar geen bericht waar hij het WMO-loket kan vinden om zich te melden.

Vanuit de zaal werd al meteen gemeld, dat die informatie wel er is, m.n. in boekjes die te vinden zijn bij
de bibliotheek, en bij de tehuizen, of op internet. Lees ook de achterkant van onze Nieuwsbrief, waar de
ingangen vermeld staan. Binnenkort is dat veel uitgebreider ook te vinden op de nieuwe website van
KBO-Velsen. Toch: Hoe bereik je de digibeten onder ons? Boekjes aan alle ouderen? Binnenkort is ook
alles te vinden op onze nieuwe website. De wethouder geeft aan, dat ook de gemeente nog zoekt naar
de rol en de inbedding van de participatieraad. De bedoeling is dat deze een verbindende schakel vormt
tussen organisaties en initiatieven op het terrein van het sociaal domein.
Stelling 1b: De Participatieraad is mij onbekend:
Adriaan Koopmans leidt voor KBO-Noord-Holland mensen op tot VOA (Vrijwillig Ouderen Adviseur). Is
het wellicht een idee om gebruik te maken van mensen die als vrijwilliger geschoold zijn om mensen
van dienst te zijn? Er zijn in Velsen professionele consulenten, die maatwerk leveren wat voor de
hulpvrager wenselijk is, en wat daarvoor nodig is. Voor de wethouder is de vraag hoe deze meer door
de gemeente in beeld kunnen worden gebracht.
Stelling 2: Na alles wat ik nu weet, voegt de Participatieraad niets toe aan wat er nu al is.
De Participatieraad vervangt alle raden van diverse doelgroepen. De leden van de participatieraad
hebben de taak om bij de diverse doelgroepen informatie op te halen wat er moet gebeuren. Fons
Koopman was lid van de WMO-raad, die inmiddels is vervangen. Ook de oude WMO-raad had die vraag
al achtergelaten bij hun afsluiting. Wat zou er aangepast moeten worden om dat contact te
verbeteren? Onduidelijk is wat dan de Participatieraad dan toevoegt t.o.v. de oude deelraden.
Nico Sengers, tevens secretaris van de SGOV (Stichting Ouderenbelangen Velsen, waarin alle groepen
die rond ouderenbeleid verenigd zijn) vertelt over de themamiddag die op dinsdag 14/5 a.s. zal worden
georganiseerd in de Parochiezaal in Driehuis. Ton Obdam, in functie “Verbinder” in dienst bij de
gemeente, is dan de gastspreker en hij komt het hele systeem van WMO en Participatie uitleggen. Via
persberichten in de lokale media wordt iedereen daartoe uitgenodigd.
Stelling 3: Ouderen zijn veel te passief. Ze komen te weinig op voor hun belangen. Ouderenbonden zijn
onmisbaar om juist voor hen die om welke reden ook niet weerbaar zijn om op te treden:
- mw. Heijdenrijk: zij heeft al meerdere keren gevraagd bij Connexxion en de gemeente om de stoepen
van de bushaltes beter te verhogen. Mensen met een rollator of loopkrukken hebben moeite om in de
bus te komen. De bus zakt soms niet om iemand binnen te laten. De afstand tussen stoep en bus is vaak
te groot. Hier gaat het om Connexxion. Verzoek is om dat soort klachten over de openbare ruimte
vooral door te geven.
- Dhr. De Boer: hij vertelde over de onlangs gehouden enquête voor 80-jarigen. Hij pleitte ervoor om
vooral om massaal eraan deel te nemen. Wanneer krijgen we de uitkomsten en wat gebeurt dan mee?
De wethouder antwoordde, dat zij dat niet zou weten.
Slotwoord van Marianne: Het is belangrijk om te weten van elkaar wat er speelt, dus vooral van belang
om met elkaar in gesprek blijven. Zij komt graag nog eens terug om wederom geïnformeerd te worden
wat er leeft onder de mensen.
4. Rondvraag: er waren verder geen vragen
5. Pauze en lunch:
De vrijwilligers van PUK hadden wederom een heerlijke maaltijd voorbereid. De soep en de broodjes liet
iedereen zich heerlijk smaken.
6. Presentatie Cor Oudendijk over de bouw van de nieuwe sluis in IJmuiden.
Het was lastig om de beamer te koppelen aan de laptop, maar uiteindelijk is het toch gelukt, waarna
Cor Oudendijk het woord kreeg. In zijn presentatie stelde hij zich eerst voor, hoe hij in zijn werkzame
leven betrokken was bij alle ontwikkelingen van het Noordzeekanaal en het toewerken naar de nieuwe
sluis bij IJmuiden. Een enorme hoeveel foto’s werden doorgenomen over de historie van het
Noordzeekanaal, de bouw van de oude sluizen en de noodzaak voor de bouw van de nieuwe sluis, en
natuurlijk de bouw van de nieuwe sluis en welke technieken daarbij worden gebruikt.
Met een gul applaus werd Cor bedankt voor zijn boeiende presentatie, en dat werd onderstreept met
een mooie fles wijn, en een donatie namens KBO-Velsen aan het Zeehavenmuseum.

