Jaarverslag Stichting Ouderengelderland 2017
In dit jaarverslag vindt u een toelichting van de Raad van Toezicht, een overzicht van de activiteiten
uitgevoerd in 2017 en een overzicht van de (nieuwe) activiteiten in 2018.
Stichting Ouderengelderland is een stichting met een directeur-bestuurder en een raad van toezicht.
Zowel de directeur-bestuurder als de leden van de raad van toezicht zijn allen vrijwilliger en krijgen
geen vergoeding voor het werk dat zij verrichten.
In 2017 bestond de stichting Ouderengelderland uit:
Frederik Bennis: (directeur-bestuurder)
Raad van Toezicht
Dirk- Jan van Blijderveen (penningmeester)
Folkert Kooistra (algemeen bestuurslid)
Hanneke Holsappel (algemeen bestuurslid)

Vacature voorzitter a.i.
Ton Schoonhoven a.i.
In 2018 zal de stichting Ouderen Gelderland bestaan uit:
Frederik Bennis: (directeur-bestuurder)
Raad van toezicht
Dirk- Jan van Blijderveen (penningmeester)
Folkert Kooistra (algemeen bestuurslid)
Hanneke Holsappel (algemeen bestuurslid)
Ton Schoonhoven (algemeen bestuurslid a.i.)
Vacature voorzitter
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Van de Raad van Toezicht
In 2017 hebben we Ouderengelderland zien groeien naar een organisatie die na de oprichting in 2016
steeds meer vorm krijgt. Dit zowel wat betreft de diverse activiteiten als de inrichting van de
organisatie. Dat heeft ook in 2017 weer bijgedragen aan de hoofddoelstelling van
OuderenGelderland, namelijk het verminderen van eenzaamheid onder ouderen.
Doelstelling OuderenGelderland en organisatie
We hebben in 2017 met de directeur gesproken hoe de corebusiness van OuderenGelderland nog
meer vorm kan krijgen. We hebben geadviseerd om een beleidsplan te maken waarin duidelijk wordt
welke activiteiten OuderenGelderland in de periode 2018 - 2020 wil gaan realiseren en hoe dat
bijdraagt aan de doelstelling van OuderenGelderland. Zowel op inhoud maar ook geografische
gezien. Dit om een solide basis te vormen en een duidelijke richting aan de stichting te geven. Dat
plan zal in 2018 verder uitgewerkt worden.
Een belangrijk onderdeel van dit beleid waarmee OuderenGelderland in 2017 een begin heeft
gemaakt is zorgen dat de organisatie meer vrijwilligers in dienst heeft en dat de activiteiten meer
zelforganiserend zijn. We hebben dit besproken met de directeur om ervoor te zorgen dat de
activiteiten stevig neergezet worden en de directeur zich minder hoeft bezig te houden met de
dagelijkse uitvoering van de reeds bestaande activiteiten. Daarmee worden de activiteiten goed
geborgd, ontlast dit de directeur en kan hij zich richten op nieuwe activiteiten. Een belangrijk punt
dat we bij de directie hebben neergelegd is dus eerst zorgen voor bestendiging van de huidige
organisatie, voordat er nieuwe activiteiten worden opgezet. Dit komt mede voort uit de
beleidsdoelen die bij de start in 2016 zijn gesteld.
Een groot compliment dus voor de stichting OuderenGelderland en haar directeur dat in 2017 de
organisatie zo hard is gegroeid. Belangrijk is wel dat OuderenGelderland goed oplet of dit ook nog
voldoet aan de doelstelling van de organisatie en zorgt voor het neerzetten van een stevige
organisatie.
Financieel
OuderenGelderland is een financieel gezonde organisatie en heeft haar begroting goed op orde. Er is
reeds een kleine noodzakelijk buffer opgebouwd voor eventuele financiële tegenvallers.
De organisatie heeft in 2017 goede stappen gemaakt om te sturen op een kostendekkende
uitvoering. Dit is meermalen aan de orde geweest in het overleg met de directeur en deze heeft
gewerkt aan een dekkende uitvoering. Ook in 2018 zal dit verder uitgewerkt moeten worden, zodat
de reguliere activiteiten van OuderenGelderland mede dekkend zijn voor de overheadkosten die
OuderenGelderland maakt. Nog meer inzicht en sturing in deze verhouding is wenselijk, zodat de
reguliere activiteiten niet afhankelijk zijn van eenmalige projectgelden.
Besteding projectgelden
Er staat nog een groot bedrag aan reserve op de balans, dat is geschonken door fondsen voor
projectgelden in 2016 en 2017. Voor de besteding van deze bestaande projectgelden hebben we de
directeur geadviseerd om een plan te maken. Hiermee kunnen bestaande activiteiten worden
versterkt door eenmalige uitgaven of kunnen nieuwe activiteiten worden gestart, waarna ook deze
activiteiten geheel kostendekkend moeten zijn in de financiële begroting. Dit plan zal begin 2018
worden gemaakt door de directeur.
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Samenvattend
OuderenGelderland is sterk gegroeid en heeft in 2017 haar in- en externe organisatie verder
vormgegeven. Er is hard gewerkt om activiteiten kostendekkend te krijgen en de stichting is
financieel gezond en heeft een kleine buffer. De Raad van Toezicht complimenteert de directeur dan
ook met deze goede ontwikkelingen en adviseert om deze ook te gaan bestendigen.
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Activiteiten
Open eettafel Tiel /Buren Oost
In het afgelopen jaar heeft de eettafel drukbezochte diners gehad, er kwamen gasten uit Tiel en
Buren. Genoten werd steeds van maaltijden uit de veelal Nederlandse keuken waarbij vele bekenden
elkaar uit de stad tegen kwamen. Er is een duidelijke flyer gemaakt en tevens wordt er ook reclame
gemaakt in de agenda van de kranten. Op stads tv Tiel staat een verslag evenals op de website van
“de Tielenaar”. We hebben de samenwerking met Kleurrijk Wonen kunnen continueren. Huurders
kunnen woongoudpunten sparen, door b.v. de huur te betalen via een automatische incasso.
Deelnemers aan de eettafel kunnen deze spaarpunten inleveren om de maaltijden te betalen.
Wijklunch Tiel-Oost
Nadat de woningbouw in 2015 het initiatief had genomen voor een lunch voor huurders in de wijk
Tiel-Oost hebben we dit in 2017 zelfstandig kunnen voorzetten. Als aansluitende activiteit voor de
ouderen wordt er een wijk-koffieochtend gehouden in samenwerking met het wijkcentrum
Oosthonk. We zijn erin geslaagd (om)als sponsoren Jumbo Tiel en de Ridderlijke Duitse Orde, Balije
van Utrecht (RDO) te hebben gevonden. Tijdens deze lunches worden ook themabijeenkomsten
aangeboden in samenwerking met b.v. de gemeente Tiel en de veiligheidsregio Gelderland Zuid.
Door de samenwerking met kleurrijk Wonen kan men ook hiervoor woongoudpunten inleveren.
Eettafel globaal
Stichting Ouderengelderland wil ouderen in Tiel van verschillende culturen bij elkaar brengen en ze
hun eetcultuur en gerechten laten delen. Gekookt werd er door Surinaamse, Marokkaanse, Turkse,
Nederlandse, Indonesische en Afrikaanse vrijwilligers. Er werd Halal gekookt, zodat iedereen mee
kon eten. Om dit mogelijk te maken hebben we sponsoren gezocht in de levensmiddelenbranche, bij
de lokale supermarkten en een fonds dat de integratie mogelijk maakte waardoor (de helft van) de
prijs geen belemmering kon zijn. In samenwerking met Kleurrijk Wonen konden ook nu weer
woongoudpunten worden ingeleverd.
Oranjefonds en NLdoet
In 2017 hebben we geen activiteiten gedaan met het Oranje fonds c.q. NLdoet, er zijn echter nog wel
gesprekken gevoerd maar deze hebben niet geleid tot een activiteit in 2017.
Wandelen /fietsen op de dijk
In 2017 heeft er geen activiteit plaatsgevonden, daar we geen geschikte datum konden vinden,
Wel is gekeken om aansluiting te vinden bij de rivier 4-daagse en fiets 4-daagse in de regio.
Pleisterplaatsen
Op het succes in 2015 van het sportief wandelen met ouderen en jongeren kwamen er ook een paar
kritische opmerkingen. Deze hebben we meegenomen in 2016 m.b.t. b.v. het fietsen. Zo zijn er met
behulp van diverse sponsoren bankjes geplaatst in Passewaaij en de Wetlands. Gesprekken met de
Stichting Bol van Zende over het plaatsen van een bank in de zomermaanden hebben nog niet geleid
tot een definitieve plaats, wel heeft er tijdens de Tour de Waal op vrijdag 5 mei, het aansluitende
weekend en bij de activiteiten op de Bol een bank gestaan. Bij de pleisterplaats Rode Molen hebben
we nu een toeristisch informatiebord geplaatst met de historie over het monument van “de Roeier”
en de Bol van Zende. Dit is tot stand gekomen met een lokale historicus.
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Eettafel Zorgboerderij Kei Wadenoijen
In juni zijn we voor Ophemert, Zennewijnen en Tiel een kleinschalige eettafel begonnen. Deze
maandelijkse eettafel vindt plaats op zorgboerderij Kei waar overdag cliënten kunnen meehelpen
met de voorbereidingen. De vrijwilligers koken dan in de avond op een bijzondere locatie.
Gezien de locatie en de doelgroep is er voor wie niet zelfstandig kon komen een gratis taxivervoer
met de bus van de Kei. De chauffeur heeft een taxivergunning (er wordt een vrijwillige donatie van
de gasten gevraagd). Deze eettafel draait geheel zelfstandig m.u.v. de PR en het verwerken van de
woongoudpunten van Kleurrijk Wonen. Voor de PR-activiteiten hebben we ondersteuning van de
gemeente Tiel en van Stichting Jan Nieuwenhuyzen in Buren.
Eettafel Westroijen
Op verzoek van de gemeente Tiel en het wijkcentrum zijn wij in het 4e kwartaal een eettafel gestart,
aansluitend aan de seniorenmiddag zowel voor deze deelnemers alsmede voor wijkbewoners. Ook
hier worden woongoudpunten aangenomen. Deze eettafel is mogelijk gemaakt door de gemeente
Tiel, het Oud burgermannen- en vrouwenhuis in Tiel, de Ridderlijke Duitse Orde, Balije van Utrecht
(RDO) en het wijkcentrum Westroijen.
Voor diverse eettafels hebben we een winterstamppot boerenkool geserveerd, het bijzondere
daaraan was dat deze boerenkool van het Stadslandgoed De Franciscushof kwam, waar het
biologisch was geteeld.
Flipjes naai- en handwerkclub
In Tiel-Oost hebben de deze club ondergebracht bij onze stichting als verbreding van de activiteiten.
Roze Soos Rivierenland
Voor deze doelgroep hebben we i.s.m. de Museum Plus bus een bezoek gebracht aan het
Rijksmuseum in Amsterdam. Het was een zeer geslaagde dag. Tevens hebben wij o.a. advies gegeven
voor nieuwe huisvesting voor de bijeenkomsten.
Jumbo Kerstdiners
We hebben van Jumbo Nederland de mogelijkheid gekregen om voor ouderen kerstdiners te
verzorgen in Tiel. We hebben dit op 5 plaatsten gedaan voor diverse doelgroepen. Samen met de
lokale Jumbo hebben we de uitwerking hiervan gedaan, er werd door vrijwilligers gekookt. Het
waren kerstdiners voor lokale buurbewoners, allochtonen en autochtone bewoners. Ook was er nog
een kerstdiner voor en met Roze ouderen in Rivierenland. In Amsterdam werd voor de 2e keer het
kerstdiner aangeboden aan de oudere LHBT Gemeenschap i.s.m. de Roze Poort, waar gekookt werd
door Hotel Lloyd Amsterdam.
Kerstdiner van het Nationaal Ouderenfonds
We verzorgen al een aantal jaren voor het Nationaal Ouderenfonds het kerstdiner in de Betuwe en
Rivierenland bij hotel van der Valk te Tiel. We zijn inmiddels gegroeid van 35 naar 200 gasten die een
leuke kerstavond hebben gehad. Tijdens het diner kon men SLOW-daten. Om alles goed te laten
verlopen waren er veel vrijwilligers en sponsoren bij betrokken. Tijdens het diner trad de
accordeonvereniging Klubo Akordiona op en tevens kon men genieten van muziek en zang van Adri
Telleman en Ben Middeldorp. Tijdens het diner heeft RTL4 voor de 5 uurs show live een programma
gemaakt “op de stip” met Frederik Bennis, welke op 1e kerstdag is uitgezonden. De gemeente Tiel
heeft Flipje ter beschikking gesteld. Andere bijdragen kwamen van Stichting Jan Nieuwenhuyen, Het
Ntionaal Ouderen fonds, Van der Valk Tiel, AH, Hema drukkerij (Spijker en co) Jansen bloemen en
Jansen Pharma Support.
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Waterschap dijkverhoging
Als Ouderengelderland zijn we in 2017 betrokken bij het meedenken van activiteiten in het kader van
de dijkverhoging. Er staat een interview in het boek: “over de wensen op de dijk”, m.b.t. veilige fietsen wandelwegen op de dijk.
Communicatie en PR
We hebben een website en banners van diverse activiteiten. Ook zijn er videoverslagen beschikbaar,
die ook in de regionale en plaatselijke bladen hebben gestaan. Tevens stonden we vermeld in een
regio uitgave van het KBO. Aandacht is er ook besteed in de 5-uurs show van RTL4 en ook is er een
youtube filmpje van kerst 2016 alsmede de activiteiten van 2017/2018.
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Plannen en uitvoering voor activiteiten in 2018
1. Open eettafel Tiel/Buren-Oost.
We zetten deze eettafel en activiteiten onverminderd voort in het Oosthonk, Westroijen en in
Wadenoijen.
2. Wijklunch Tiel-Oost
Deze wijklunch wordt ook voortgezet, door de vele feestdagen zal er niet elke maand een lunch
worden gehouden. Tijdens deze lunches zullen de veiligheidsregio Zuid t.w. de ambulancedienst
en notaris Roland Kok een lezing verzorgen.
3. Eettafel Globaal
We zetten de eettafel voort en zoeken samenwerking met diverse andere organisaties. Zoals b.v.
de dagbesteding voor de Turkse gemeenschap.
4. Eettafel Kei in Wadenoijen
Deze eettafel zelfstandig laten doorgroeien naar twee dagen in de maand.
5. Eettafel Westroijen
De mogelijkheid om deze eettafel “meer gezicht” in de wijk te geven.
6. Samenwerking
We onderzoeken met diverse partijen hoe we kunnen samenwerken, b.v. met de Brede school in
Culemborg.
7. Wandelen/fietsen op de dijk
We onderzoeken hoe en op welke wijze we inhoud kunnen geven aan dit evenement en met
welke partners.
8. Pleisterplaatsen
Bij de pleisterplaats Passewaaij onderzoeken of er een mogelijkheid is voor het plaatsen van een
bord met toeristeninformatie over de Wetlands en het daar aanwezige kunstwerk.
9. Jumbo Kerstdiners
Door samenwerking met het Nationaal Ouderenfonds en de Jumbo proberen hieraan nog meer
invulling en uitbreiding te geven.
10. Nationaal Ouderenfonds kerstdiner
Als het dit jaar doorgaat in Tiel zullen we ook daar zeker medewerking aan verlenen, de
aanmelding moet dan wel via de website van Ouderengelderland lopen.
11. Waterschap dijkverhoging
Indien we uitgenodigd worden, kunnen we hieraan inhoud gaan geven m.b.t. de dijkverhoging en
de aandacht voor ouderen.
12. Communicatie en PR
We gaan zoeken naar wegen om ons beter bekend te maken. Wel staan we al vermeld in b.v. de
gemeentegids van Tiel en in de uitgave van KBO Gelderland. Tevens staan we ook vermeld op de
site van de Tielenaar en in de lokale pers. Met Kleurrijk Wonen maken we een promotiefilm voor
het gebruik van de woongoudpunten voor de huurders.
13. Biologische moestuin, Stadslandgoed De Franciscushof.
We gaan in 2018 kijken of ze eventueel voor Ouderengelderland groente kunnen gaan telen
voor de eettafels.
Andere activiteiten
 Onderzoek naar de mogelijkheid om weer een eettafel op te zetten bij een horecazaak in het
centrum i.s.m. de gemeente Tiel en Mozaïek, dit na het beëindigen van de eettafel opgezet
door Mozaïek en Juffrouw Tok.
 4 mei comité Tiel
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Ouderen in contact brengen tijdens een ontbijt met groep 8 van een basisschool om te
vertellen over de oorlog in Tiel. Dhr. Schipper neemt een deel van het verhaal op zich. Wij
verzorgen het ontbijt.
Vooronderzoek naar de mogelijkheid van het plaatsen van toeristeninformatie bij het
kunstwerk Passewaay en plaatsen van een bank.
Ziekenhuis Rivierenland GGD Gelderland zuid en Ouderengelderland: Project: “Gezond
gewicht voor ouderen”.
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