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 Toelichting op de voorpagina: 

Een kompas is een navigatie-instrument om de richting ten opzichte van het noorden te 

bepalen. Dit symbool van begeleiding is voor dit Jaarverslag 2021 gekozen, omdat de 

Seniorenraad Westland zich sterk maakt de senior bij te staan en te begeleiden naar een 

prettig leven tussen ‘kas en kust’. Hiertoe wendt zij alle know-how en professionele 

ervaring van de leden aan om eerlijk, volhardend en duurzaam beleid mee vorm te geven, 

dat op vele domeinen het welzijnsbevinden van de senior beïnvloedt.   
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1. Voorwoord 

   2021 Het jaar van ‘Omdenken’ 

 In 2021 heeft het bestuur van de Seniorenraad 

   meerdere keren moeten omdenken.  

Omdenken begint altijd met een probleem. Zonder    

problemen geen omdenken.  

Zorgvuldig geplande activiteiten konden geen doorgang 

vinden en er werden andere datums gepland.  

Maar Covid stuurde!  

En niet alleen had de Seniorenraad Westland 

last van deze tegendraadse ontwikkeling, maar heel 

Nederland had met de ‘stoorzender’ te maken.  

Door Covid kreeg omdenken een prominente plek in 

ons brein.  

 

Nederland zat in 2021 meerdere keren op slot, waardoor we weinig gelegenheid hadden om 

elkaar te ontmoeten. Veel mensen hunkerden naar vrijheid, naar momenten waarop 

ontmoetingen onbeperkt konden plaatsvinden.                                                                                

Wat doe je in zo’n jaar als senioren-organisatie … ? 

Bij de pakken neerzitten of creatief worden en alles uit de kast halen om je werk te laten 

doorgaan? Wat dat laatste betreft ben ik trots op de veerkracht van de leden van de 

Seniorenraad; zij ontwikkelden pro-actief nieuwe initiatieven, initiatieven waarvoor jongeren hun 

hand niet omdraaiden, maar die de oudere generatie zich moest aanleren. De wereldwijde, 

digitale wereld hebben we ons eigen gemaakt via Zoom, mail en app. Een nieuwe wereld diende 

zich aan, die zelfs profijtelijk bleek te zijn om contact te onderhouden als ‘second best’. 

 

Seniorenraad nieuwe stijl met ‘Omdenken in Werken’ 

De kracht van de seniorenraad zit in de voor de senior belangrijke thema’s en zijn niet gebonden 

aan een bepaalde commissie. Zij hebben raakvlakken met andere commissies. Omdenken in 

werken, van gebaande paden afwijken en gebruik durven maken van de kennis van de ander 

leidden tot ons projectmatig werken.  

                                                                                                                                                        

Het Plustival 

    De Seniorenraad was al in een vergevorderd stadium met het organiseren van het derde 

Plustival 2020, dat in november zou gaan plaatsvinden. Wel met in het achterhoofd de kans dat 

het niet zou kunnen doorgaan.  

Uiteindelijk kon het Plustival niet plaatsvinden. Het roer ging om en er werd een alternatief 

bedacht. In vijf kernen zouden er kleine bijeenkomsten gehouden worden met een spreker, hapje 

en drankje en . . . met broodnodig onderling contact. De zalen waren gehuurd, maar ook dit kon 

geen doorgang vinden. Wederom omdenken. 

Omdenken en Vooruitdenken 

In verband met de verkiezingen voor de gemeenteraad van 2022 is met veel enthousiasme een 

comité opgericht om de politieke partijen te bevragen op de speerpunten uit hun programma’s. 
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Lijsttrekkers werden vroegtijdig uitgenodigd voor het Politiek Debat op 11 februari 2022. Naar 

verwachting maakt dit evenement een goede kans van slagen gezien het milde karakter van het 

omikron-virus. 

De Seniorenraad heeft ook te maken met het aftreden van leden, die wij hartelijk danken voor 

hun inzet, enthousiasme en deskundigheid. Sommige leden functioneerden al vanaf de 

oprichting in 2017. Helaas hebben wij afscheid moeten nemen van Max Vollebregt, die ons door 

overlijden is ontvallen. Max is vanaf de oprichting van de Seniorenraad lid van de commissie 

‘Communicatie en Voorlichting’ geweest.  

Mijn dank gaat uit naar allen, die het afgelopen jaar hun steentje hebben bijgedragen om de 

Seniorenraad te brengen waar zij nu staat, midden in de Westlandse samenleving. 

Ik spreek de wens uit dat de Seniorenraad zich voor nu en in de toekomst daadkrachtig blijft 

inzetten voor het belang van alle Westlandse senioren. 

Tot slot: ‘Omdenken’ verrijkt . . .  het brengt je dichter bij elkaar. 

 

Anneke van Vliet-Vijverberg,                                                                                               

voorzitter Stichting Seniorenraad Westland. 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

5 

 

5 

2. Identiteit en missie 
 
De stichting Seniorenraad Westland is opgericht op 8 november 2016. 
De start ervan vond plaats op 3 februari 2017. 
De belangrijkste uitgangspunten van de Seniorenraad zijn verwoord in het Beleidsplan 2018 - 2022 
met als titel: ‘Senior, de wereld verandert . . . bijblijven!’. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identiteit: 
 
De Seniorenraad is een onafhankelijk adviesorgaan in de gemeente Westland en samengesteld 
op basis van deskundigheid en ervaring. 
De Seniorenraad maakt zich sterk voor het behartigen van de belangen van vijfenvijftigplussers 
in het Westland richting de gemeente Westland, woningcorporaties, welzijnsinstellingen, woon-
zorgcomplexen, verenigingen van eigenaren en andere organisaties en voorts al hetgeen in de 
ruimste zin met een en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn. 
 

Missie: 
 
De Seniorenraad Westland wil de senior in raad en daad bijstaan. In een vitaal proces, waarbij 
kennis, ervaring, hulpvaardigheid en empathie kernwoorden zijn, kan door samenwerking en een 
positieve levensinstelling veel bijgedragen worden om de kwaliteit van leven te optimaliseren. 
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3. Samenstelling Seniorenraad op 31 december 2021 
 
Het dagelijks bestuur: 

• Anneke van Vliet-Vijverberg voorzitter 

• Henk Boode   vicevoorzitter 

• Henk Feunekes   secretaris 

• Francine Scholtes-Brinkman 2e secretaris 

• Hans Staal   penningmeester 
 
Het Bestuur wordt gevormd door het dagelijks bestuur én de vertegenwoordigers van de 
commissies: 

• Ton ter Heijden: Commissie Communicatie en Voorlichting 

• Ton Kettmann: Commissie Mobiliteit en Vervoer 

• Joke Olsthoorn: Commissie Werk en Inkomen 

• Jan Vink:  Commissie Wonen 

• Frits Rijsemus: Commissie Zorg en Welzijn 
 
De Seniorenraad telt op 31 december 2020 21 leden. De verdeling is als volgt: 
 

• Dagelijks bestuur:   5 personen 

• Commissie Communicatie en voorlichting:  3 personen 

• Commissie Mobiliteit en vervoer:    3 personen 

• Commissie Werk en inkomen:   1 persoon 

• Commissie Wonen:    4 personen 

• Commissie Zorg en Welzijn:   5 personen 
 
Secretariaat 
Het secretariaat is bereikbaar via secretaris@seniorenraad-westland.nl 
 
De agendacommissie bestond uit de voorzitter en de secretaris. 
 
Het Beleidsplan van de Stichting Seniorenraad Westland 2021-2025 (inclusief jaarplannen 2021) 
is op aanvraag beschikbaar bij het secretariaat. 
Tevens is het beleidsplan aan te treffen op de website (www.seniorenraad-westland.nl). 
 
Vergaderingen 
Het dagelijks bestuur kwam in totaal tien keer in vergadering bijeen. Als gevolg van Covid-19 is 
een aantal keren digitaal vergaderd. 
 
Het Bestuur kwam acht keer bijeen. Als gevolg van Covid-19 is een aantal keren digitaal 
vergaderd. 
 
Als gevolg van Covid-19 kwam de gehele Seniorenraad slechts één keer plenair bijeen. 
 

mailto:secretaris@seniorenraad-westland.nl
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4. Activiteiten van het (dagelijks) bestuur 
 
In verband met Covid-19 heeft de Seniorenraad Westland weinig activiteiten kunnen ontplooien. 
 

• Met de gemeente is meermalen overleg geweest en is gereageerd op de ‘Verkenning 
wonen, welzijn en zorg’. 

 

• Er is een keer overleg geweest met de welzijnsorganisatie ‘Vitis Welzijn’. 
 

• Er is een keer digitaal overleg geweest met de Adviesraad Sociaal Domein Westland 
(ASDW). 
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5. Vanuit de commissies . . .  
 
De Seniorenraad Westland heeft vijf commissies.                                                                

Het zijn zelfstandige eenheden, die projecten initiëren en uitvoeren, waarbij binnen de 

kaders van het beleid geopereerd wordt en waarbij noodzakelijke contacten door de 

commissieleden worden gelegd. Elke commissie stemt haar projecten wel af op de projecten 

van de andere commissies of ontwikkelen samen een project. De resultaten worden 

kortgesloten met het bestuur. Het streven van de Seniorenraad is alle werkzaamheden, die 

worden uitgevoerd, projectmatig te benaderen aan de hand van genoemde 

randvoorwaarden.   

 

5.1 Commissie ‘Communicatie en Voorlichting’ 
 

De leden van de commissie zijn:  

   

• Els Borsboom,  

• Max Vollebregt (overleden: medio 2021), 

• Rob van der Ark (toegetreden: eind 2021),   

• Ton ter Heijden, voorzitter.   

  

  

MISSIE   
De missie van deze commissie is de selectie en distributie van relevante informatie binnen 

de Seniorenraad Westland (bestuur en commissies) en buiten de Seniorenraad 

(seniorgerelateerde platforms) om direct en indirect het welzijn van de Westlandse senior te 

bevorderen, met name door het uitdragen van ons gedachtegoed en de beïnvloeding van 

beleidsmakers.  

Een loyale samenwerking met bestuur en commissievoorzitters is noodzakelijk om de missie 

in haar volle breedte te kunnen volvoeren.   

   

INSTRUMENTEN   
De commissie maakt gebruik van de volgende instrumenten:  

  

1. Technisch in stand én actueel houden van de eigen, eind 2019 vernieuwde 

website (www.seniorenraad-westland.nl).  

2. Archiveren van de verslagen/besluitenlijsten van de commissies (zie: ‘Interne 

informatie’ (link op de website / onder wachtwoord).   

3. Gevraagd en ongevraagd de ‘uitgaande post’ taaltechnisch en lay-outmatig 

checken en waar nodig aanpassen.   

4. Het opstellen en druktechnisch afhandelen van convocaties, flyers, banners, 

Plustival-bescheiden e.d.   

5. Het contact onderhouden met de plaatselijke nieuwsmedia (HetHeleWestland) 

om belangrijke informatie voor de senior via de kortste weg te ‘etaleren’ 

middels persberichten / advertorials.                                             
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VERGADERKALENDER 2021  
Er is in 2021 niet fysiek vergaderd onder invloed van de corona-crisis en ziekte van de 

voorzitter.                                                                                                                              

Wel is er telefonisch en ‘op digitale basis’ (o.a. app- en e-mailverkeer) meermalen overleg 

geweest.  

  

BEZETTING   
Gedurende geheel 2021 heeft de commissie in afgeslankte vorm ‘gefunctioneerd'. Na 

het overlijden van Max Vollebregt is er naarstig naar personele verbreding van de 

commissie gezocht. Eind 2021 is Rob van der Ark uit Monster toegetreden. Hij zal 

zich o.a. specifiek bezighouden met het actueel bijhouden van de website.  

 

GEREALISEERD   
In 2021 is het volgende gerealiseerd:   

• Het onderhouden van de website van de Stichting Seniorenraad Westland, 

waarbij het voorzien van actuele, functionele informatie voor de Westlandse 

senior de boventoon voerde.   

• Het vormgeven en uitbrengen van het Jaarverslag 2020.  

• Het plaatsen van relevante perspublicaties en columns (auteur: Gerard van 

Daalen) in de plaatselijke media.   

• Besluitvormende communicatie met bestuursleden en commissievoorzitters. 

• Het plaats nemen in het comité ter voorbereiding van het Politiek Debat 

(februari 2022) en het dientengevolge uitvoeren van o.a. publicitaire acties. 

• Het plaatsnemen in de stuurgroep ter voorbereiding van het Plustival 2022. 

  

Ton ter Heijden, voorzitter.  
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5.2 Commissie Mobiliteit en Vervoer 
 
De commissie Mobiliteit en Vervoer heeft in het coronajaar 2021 geen vergadering belegd. Wel is 
digitaal en telefonisch overleg geweest. Het ledenaantal is door het vertrek van Bram Starre 
teruggebracht tot drie. 
  
De inzet van de leden heeft zich beperkt tot advisering, het leveren van commentaar op 
voorkomende stukken en was online aanwezig bij enkele bestuursvergaderingen. 
  
Adviezen aan vervoerder EBS en politiek uitgebracht m.b.t.: 
  

• Buslijn 455 door De Lier 
Ingegeven door de corona-effecten was het EBS-voornemen de toch al gedecimeerde 
route door De Lier op te heffen en alleen haltes op de doorgaande route Naaldwijk-Delft te 
gaan hanteren. Meerdere reacties onzerzijds hebben er mede zorg voor gedragen dat de 
route door De Lier gehandhaafd blijft. 

 

• Buslijn 31 door Monster 
Deze buslijn liep via de drukke en smalle Hortensiastraat en is abrupt omgelegd, zodat 
men maar moet zien hoe bij de bushaltes rond Monster te komen. Onze reactie, dat met 
name senioren, mensen slecht ter been en anderen hierdoor worden getroffen en dat 
alternatieven, zoals kleinere bussen e.d., onderzocht dienen te worden, heeft tot op heden 
niets opgeleverd. De ongewenste situatie duurt voort. 

  
Mede op aanraden van Bram Starre is de Plusbus-organisatie gepolst over de mogelijkheden 
van uitbreiding. In een eerste mondelinge reactie is door voorzitter J. van der Knaap aangegeven 
dat e.e.a. binnen het huidige functioneren niet binnen de mogelijkheden behoort c.q. gewenst is. 
De Plusbus is een strak georganiseerd systeem, dat draait op vrijwilligers.                       
Uitbreiden naar het weekend en naar locaties buiten het huidige bereik (gemeentegrenzen van 
Westland en Hoek van Holland) zal met de nodige vrijwilligers, bussen en gelden bespreekbaar 
gemaakt moeten worden bij bestuur en subsidieverleners. Kortom veel werk en helaas  . . . 
weinig kans van slagen. 
  
Daarnaast pleiten we in diverse overlegomgevingen ervoor om voor armlastigen en senioren met 
lage inkomens gratis of sterk gereduceerd openbaar vervoer te realiseren. 
  
Tevens benadrukken we dat met de toename van de vergrijzing, maar ook met het oog op het 
positief milieu-effect, het van groot belang is een fijnmazig openbaar vervoer netwerk te 
bewerkstelligen en in stand te houden. Een grotere maatschappij-betrokkenheid is zeer gewenst. 
  

Aandachtsgebieden 
Namens de Seniorenraad heeft de voorzitter zitting in: 

• De ‘Klankbordgroep Vervoer Westland’. Er is dit jaar geen overleg geweest met de 
klankbordgroep. 

• Het ‘Consumentenplatform Regio-Taxi’. 

• De ‘Metropoolregio Rotterdam-Haaglanden’ (MRDH). 

• Ook vertegenwoordigt de voorzitter de Seniorenraad in het project ‘Doelgroepenvervoer 
Haaglanden’. 

  
De voorzitter bezoekt de bestuursvergaderingen en brengt verslag uit aan de commissieleden. 
Nog steeds gaat onze aandacht uit naar de route van lijndienst 21 van de HTM.  
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De commissie Mobiliteit en Vervoer streeft ernaar dat deze gaat rijden vanuit het centrum 

Wateringen teneinde het HAGA-ziekenhuis beter bereikbaar te maken voor inwoners van 

Wateringen en Kwintsheul. Helaas lijkt deze optie voorlopig niet uitvoerbaar vanwege afspraken 

in de vervoersregio. Deze bestrijken een traject van vier jaar. 

  

Voor wat betreft de actie om het gevaarlijk knalvuurwerk aan banden te leggen is tot nu toe geen 

concreet resultaat geboekt, anders dan meer begrip voor degenen die overlast ondervinden. 

 

Ton Kettmann, voorzitter. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

12 

 

 

5.3 Commissie ‘Werk & Inkomen’ 

 

• Algemeen 
Bij de start van het kalenderjaar 2021 bestond de commissie Werk & Inkomen uit twee leden, te 

weten: 

• Joke Olsthoorn 

• Jaap van der Snoek 

In het najaar van 2021 heeft Jaap van der Snoek zijn lidmaatschap opgezegd. 

Vanwege de omvang van de commissie en coronaperikelen is de commissie in 2021 niet in 

vergadering bijeen geweest. Wel heeft men elkaar op de hoogte gehouden van de ondernomen 

activiteiten. 

Met name is aandacht besteed aan de uitwerking van de diverse punten uit het jaarplan 2021 dat 

door de Commissie Werk & Inkomen is opgesteld en goedgekeurd door het bestuur. 

De hoofdpunten die in het jaarplan stonden hebben ondanks de belemmeringen, veroorzaakt 

door corona, geleid tot de volgende acties: 

• Bekendheid geven aan bestaande (gemeentelijke) regelingen, belangrijk 

voor senioren met een gering inkomen 
Gekozen is voor berichtgeving over bestaande financiële regelingen, waar ouderen weinig 

gebruik van maken, maar wel recht op hebben, dit door middel van publicatie  in ‘Het Hele 

Westland’. Hierin zijn de volgende onderwerpen behandeld: 

• Computerregeling voor senioren met een laag inkomen. 

• De zorgverzekering 2022. 

In de eerste publicatie is ingegaan op de mogelijkheden die de gemeente Westland biedt voor 

haar inwoners met een laag inkomen om een (nieuwe) computer aan te schaffen voor een max. 

bedrag van 500 euro. 

In de publicatie ‘Uw zorgverzekering 2022’ werd de mogelijkheid beschreven om o.a. senioren 

met een laag inkomen tegemoet te komen door middel van een Collectieve Zorgverzekering, 

ofwel de Gemeentepolis Westland. Eenzelfde publicatie in december 2020 heeft tot veel 

overstappers - vooral senioren - naar DSW geleid, die de collectieve zorgverzekering aanbiedt. 

 

• Deelname aan de Lokale Alliantie Financieel Veilig Ouder Worden 

Westland (FVOW) 
De Seniorenraad is door middel van de Commissie Werk & Inkomen vertegenwoordigd in de 

Lokale Alliantie Financieel Veilig Ouder Worden Westland. Andere deelnemers zijn VITIS, de 

Gemeente, de Rabobank, Westport notarissen, de Politie en het Sociaal Kernteam.                    

In 2022 is de GGD Haaglanden hieraan toegevoegd. De Alliantie richt zich met name op het 

financieel misbruik bij ouderen. Ook hier werd men geplaagd door corona. Zo konden de 

geplande presentaties voor diverse organisaties geen doorgang vinden, evenals de geplande 

training voor financiële dienstverleners. 
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Enkele malen uitgesteld door Corona, maar uiteindelijk toch plaatsgevonden op 2 november 

2021 was de trainingsbijeenkomst voor zorgprofessionals. Een interactieve bijeenkomst, onder 

leiding van Kirsten Regtop volgens het zogenaamde ‘drie muren model’, vond plaats in de 

Rabobank van De Lier. De Seniorenraad heeft een financiële bijdrage geleverd aan de kosten 

van de training ad € 300,-. De Alliantie heeft geen eigen budget, maar is afhankelijk van 

bijdragen van de diverse deelnemers. 

Verder zijn vanuit de Alliantie diverse nieuwsbrieven verzonden en is via de sociale media op 15 

juni aandacht besteed aan de internationale dag van de ouderenmishandeling. Ook is via de 

website aandacht besteed aan de maand van ‘Senioren en Veiligheid’, de maand april. 

• Westland Pas 
In gesprekken met een beleidsmedewerkster van de gemeente over verruiming van de  

mogelijkheden van de Westland Pas voor de groep ‘Senioren met een krappe beurs’ zijn het 

afgelopen jaar de mogelijkheden verruimd, met name op het gebied van verstrekking van 

computers. Ook zouden via de Westland Pas maaltijdvoorzieningen voor senioren mogelijk 

gemaakt worden. Via de verzorgingstehuizen zou men voor een gereduceerd tarief aan warme 

maaltijden kunnen deelnemen. Door Corona is een en ander tijdelijk stil komen te liggen.  

• De moedige dialoog 
De moedige dialoog, voorheen Financieel Fit Westland (FFW), daarvoor Armoedeplatform, is een 

samenwerkingsverband tussen diverse organisaties uit het Westland, met als doel 

armoedebestrijding. Zij zorgt voor communicatie over de aanpak van schulden, gaat inzetten op 

de preventie van schulden en financiële problemen. Tot nu toe maakt de Seniorenraad hiervan 

geen onderdeel uit, maar volgt wel de acties. In 2021 is eenmalig meegedacht in een werkgroep 

die zich bezighoudt met werknemers met schulden, met name gericht op datgene wat bedrijven 

en werkgevers kunnen doen om dit vroegtijdig te herkennen en bij te dragen aan een oplossing. 

Omdat bij de oudere werknemers 55+ de doelgroep is van de Seniorenraad, was het zinvol 

hieraan deel te nemen. 

Overig                                                                                                                                    

Voorts is een bijdrage geleverd aan diverse commissie-overstijgende activiteiten, zoals de 

voorbereiding van het Politiek Debat in verband met de gemeenteraadsverkiezingen van maart 

2022 en een bijdrage aan het project ‘Versterken digitale kracht ouderen’, een onderdeel van de 

actie: ‘Een tegen eenzaamheid gemeente Westland’. 

 

Joke Olsthoorn, voorzitter.                                                                                                              
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5.4 COMMISSIE ‘WONEN, ZORG & WELZIJN’ 

 
COMMISSIE-ACTIVITEITEN 
De start van 2021 bracht allerlei beperkingen met zich mee; door de lockdown bleek fysieke 

ontmoeting niet mogelijk. En . . .  een digitale vergadering heeft zo zijn beperkingen.  

In maart werd voor het 

eerst (digitaal) samen 

vergaderd: de commissie 

Zorg & Welzijn én de 

commissie Wonen. In deze 

vergadering bespraken we 

de evaluatie Seniorenraad-

breed in september 2020. 

In navolging van de aldaar 

genoemde ideeën tot 

verandering willen we 

voortaan samen optrekken, 

de vergaderfrequentie laag houden en in groepjes de activiteiten uit het jaarplan vormgeven. 

Deze groepjes worden gevormd uit commissieleden van alle aan het onderwerp gerelateerde 

commissies, eventueel aangevuld met externe deskundigen. 

 

Anny Berendse, Trienke de Jong en Frits Rijsemus trokken samen op dit jaar om de notitie 

‘Opvang’ te actualiseren en de daarin beschreven onderwerpen onder de aandacht te brengen bij 

zorgaanbieders en andere stakeholders. 

We maken ons zorgen over de vertraging van de herontwikkeling Naaldhorst. Een door ons 

voorgesteld tijdelijk alternatief wordt om verschillende redenen niet gevolgd. 

Rob Vroombout heeft in 2020 een enquête samengesteld inzake woonwensen van de 

Westlandse ouderen. De gehouden enquête, één van de punten uit ons jaarplan, heeft 

onvoldoende opgeleverd om een representatief beeld te geven. 

Mede daarom is op initiatief van Martin Droog een groep samengesteld (Jan Vink, Frits Rijsemus, 

Martin Droog en Gerard van Daalen) rond zijn project ‘Langer Thuis’. De door Martin 

toegevoegde presentatie is aangevuld met ideeën binnen en buiten deze groep. In deze 

presentatie wordt ingegaan op de voorwaarden die we willen stellen aan de woning bij langer 

thuis wonen, ongeacht of dit nieuwe of bestaande woningen zijn. En . . .  zowel bij losse 

woningen als bij groepswonen. 

Frits en Jan zijn betrokken geweest bij oriënterende presentaties over Knarrenhof en 

Groepswonen. Een aantal geïnteresseerde Westlanders heeft initiatieven ontplooid tot het 

ontwikkelen van deze woonvorm in diverse kernen. Gedurende het jaar werden geen harde 

locaties toegezegd door de gemeente, maar beide heren hielden ‘de druk op de ketel’. 

We bespraken regelmatig de plannen rond het Flora Holland-gebied en volgden de publicaties op 

de voet. 
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In een column in maart heeft Gerard geschreven over de IZI woning en domotica-oplossingen, 

één van de punten uit ons jaarplan. 

Centraal zijn er veel stappen gemaakt op het gebied van digitalisering. Zoals een gezamenlijke 

mailbox en documenten in de cloud (Nextcloud). In de loop van het jaar zijn documenten aan de 

cloud toegevoegd en is ervoor gezorgd dat alle leden de mails van de gezamenlijke mailbox 

toegestuurd krijgen. 

Diane Rang ging in mei samen met collega Joke Olsthoorn (Werk & Inkomen) deelnemen aan 

gesprekken rond digitalisering ouderen. Diane zal dit na vertrek blijven doen, totdat dit afgerond 

is. In het eerste kwartaal van 2022 worden er voorlichtingsbijeenkomsten gehouden. 

In juli werd voor het eerst weer fysiek vergaderd. Dit keer aan een aantal ruime tafels op 

minimaal anderhalve meter van elkaar, in de buitenlucht in de Pluktuin. De presentatie van het 

project Langer Thuis, voorbereid door Martin Droog, werd besproken.  

Diverse leden van onze commissies hebben een artikel geschreven, dat in november 2021 in Het 

Hele Westland is gepubliceerd. 

We maken ons zorgen over de door de gemeente opgestelde Woonvisie. Mooie woorden genoeg 

en . . .  de politieke wil is er, maar het geld ontbreekt om het uit te kunnen voeren. 

• OVERLEG EN NETWERKEN 

Trienke is bereid gevonden de aan Zorg & Welzijn gerelateerde netwerkbijeenkomsten over te 

nemen van Diane.  

Jan en Diane vertegenwoordigden onze commissies in het jaarlijks overleg met ASDW. We 

hebben voorgesteld om meer samen  te werken. Na een moeizame start waren alle aanwezigen 

het eens over het belang van samenwerken. 

Diverse leden namen deel aan voorbereidingsvergaderingen voor het Plustival. Helaas is dit 

festival geannuleerd wegens de pandemie. Ook een gevonden alternatief is afgelast. 

Frits en Jan namen deel aan de presentatiebijeenkomsten over groepswonen.  

Dezelfde heren namen plaats in een voorbereidingsoverleg voor het Politiek Debat in februari 

2022. 

Anny, Trienke en Frits hebben gesproken met Mevrouw van Bommel van De Ark in Wateringen 

over een mogelijke zorgzone rond de Ark. Met Careyn is gesproken over de actuele cijfers rond 

Opvang. 

• MUTATIE COMMISSIELEDEN 

Nadat we eind december 2020 afscheid hadden genomen van commissielid Piet Boon, werd de 

commissie Zorg & Welzijn per januari uitgebreid met Trienke de Jong.                                             

In maart namen we afscheid van Tonny Vijverberg. Zij was onze vaste secretaresse en heeft 

deze verslagen altijd geschreven. Een gemis.                                                                                   

In mei verwelkomden we een nieuw lid bij de commissie Wonen, Bert Slond.                               

In juni vertrok onze voorzitter vanaf de start, Diane Rang. Diane heeft veel voor ons betekend en 

zal gemist worden. De voorzitter van Wonen, Jan Vink, is nu voorzitter van beide commissies. 

Frits Rijsemus zal Zorg & Welzijn vertegenwoordigen bij het bestuur. 
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6. Tenslotte 

 
Door het maken van dit jaarverslag informeert de Seniorenraad u over de werkzaamheden, die 
de leden van de Seniorenraad Westland in 2021 hebben verricht. 
 
Heeft u vragen of wilt u op- en/of aanmerkingen aan ons kwijt, neem dan contact op via het 
secretariaat:  

secretaris@seniorenraad-westland.nl 
 
 

 
 
7. Belangrijke bereikbaarheidsgegevens 
 
 
Dagelijks bestuur: 
 

• voorzitter  Anneke van Vliet – Vijverberg   06 55944787    
  voorzitter@seniorenraad-westland.nl  
 

• vicevoorzitter  Henk Boode     06 43284696 
 vicevoorzitter@seniorenraad-westland.nl                                                                                                                                                      

  

• secretaris Henk Feunekes   06 50738677 
 secretaris@seniorenraad-westland.nl  
 

• 2e secretaris  Francine Scholtes – Brinkman  06 24477935 
info@seniorenraad-westland.nl 

 

• penningmeester Hans Staal    06 55357236 
 penningmeester@seniorenraad-westland.nl 
 
 

Commissies: 
 

o ‘Communicatie en Voorlichting’    Ton ter Heijden 06 18072576 
 commissiecommunicatie&voorlichting@seniorenraad-westland.nl                                   

 
o ‘Mobiliteit en Vervoer’                Ton Kettmann        06 26206171   
     commissiemobiliteit&vervoer@seniorenraad-westland.nl 
 
o ‘Werk en Inkomen’                        Joke Olsthoorn      06 39636551 

commissiewerk&inkomen@seniorenraad-westland.nl 
 

o ‘Wonen’                                        Jan Vink                 06 28150942             
         commissiewonen@seniorenraad-westland.nl 
      

o ‘Zorg en Welzijn’                           Frits Rijsemus        06 12532897 
commissiezorg&welzijn@seniorenraad-westland.nl 

 

mailto:secretaris@seniorenraad-westland.nl
mailto:voorzitter@seniorenraad-westland.nl
mailto:penningmeester@seniorenraad-westland.nl
mailto:commissiemobiliteit&vervoer@seniorenraad-westland.nl
mailto:commissiewerk&inkomen@seniorenraad-westland.nl
mailto:commissiewonen@seniorenraad-westland.nl
mailto:commissiezorg%26welzijn@seniorenraad-westland.nl
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8. LOGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het bovenstaande logo staat symbool voor 

 

o vitaliteit 

o samenwerking 

o positivisme  

 

Vitaliteit wordt weergegeven door vijf groene kroonbladeren. 

Groen is de basiskleur van biologische gewassen. De kleur die tuinbouwgerelateerd is en 

daarom ook in de Westlandse vlag voorkomt. Het kernblad is lichter groen dan de 

buurbladeren en is gekozen om daadkracht, groeikracht van binnenuit te tonen. 

Ook is een vijftal bladeren gekozen, omdat er vijf commissies zijn, waarop de Seniorenraad 

Westland steunt. 

Het bestuur is de heldere, witte kern, waarin de vijf commissies participeren. 

Tegelijkertijd kan het groene unicum gezien worden als het ‘speelveld’, waarbinnen senior-

ondersteunende samenwerkingsverbanden een relatie onderhouden met de witte kern, die als de 

Seniorenraad Westland acteert. 

Een meervoudige betekenis dus, waarbij de visuele herkenbaarheid van het gekozen unicum  

gebaat is bij een in de kern eenvoudige figuratie. 

Het omhooggerichte symbool straalt een positief karakter uit. 

De Seniorenraad Westland wil de senior met raad en daad terzijde staan. In een vitaal proces, 

waarbij kennis, ervaring, hulpvaardigheid en empathie kernwoorden zijn, kan door samenwerking 

en een positieve levenshouding veel bijgedragen worden om de kwaliteit van leven te 

optimaliseren. 
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9. FINANCIEEL JAARVERSLAG 2021 
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Algemeen 

DE STICHTING 

 

De stichting is opgericht op 8 november 2016 met als doelstelling: het behartigen van de 

belangen van vijfenvijftigplussers in het Westland richting de gemeente Westland, 

woningcorporaties, welzijnsinstellingen, woon-zorgcomplexen, verenigingen van eigenaars en 

andere organisaties. 

HANDELSREGISTER 

De stichting staat ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van koophandel en Fabrieken 

voor Haaglanden onder nummer 67242537. 

BESTUUR 

De samenstelling van het bestuur is in de loop van 2021 als volg gewijzigd: 

• De heer H.J.M. Staal is per 15 januari 2021 toegetreden als penningmeester.  

• De titel van mevrouw F.J.J. Scholtes-Brinkman  is per 23 augustus 2021 gewijzigd in 
tweede secretaris. 

• De heer H. A. Feunekes is per 23 augustus 2021 toegetreden als secretaris. 

• De titel van de heer H. Boode is per 23 augustus 2021 gewijzigd in vicevoorzitter. 
 

SAMENSTELLING JAARREKENING 

De heer H.J.M. Staal heeft in de loop van januari 2021 de boekhouding overgenomen van de 

heer A. van Denderen die deze heeft bijgehouden tot ultimo 2020 onder supervisie van de 

plaatsvervangend penningmeester mevrouw A. van Vliet. 

 

1 februari 2022 
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Balans per 31 december 2021 

ACTIVA 
  

 
31-12-2021 31-12-2020 

Vorderingen 
  

Debiteuren  €                 -     €                  -    

Nog te ontvangen bijdragen  €                 -     €                  -    

omzetbelasting  €         625,99   €          702,00  

 
    

 
 €         625,99   €          702,00  

   
Liquide middelen 

  
Rabobank NL44 RABO 0158 1759 99  €    16.317,15   €       1.492,22  

 
    

 
 €    16.317,15   €       1.492,22  

   
Totaal Actief  €    16.943,14   €       2.194,22  

   
PASSIVA 

  

   
Eigen Vermogen 

  
Eigen vermogen  €         721,39   €          721,39  

Exploitatieresultaat  €      9.931,71   €     (2.613,99) 

 
    

 
 €    10.653,10   €     (1.892,60) 

Voorzieningen 
  

Continuïteitsvoorziening   €      1.467,37   €       4.081,36  

Reservering Plustival 2022  €      4.457,00  
 

 
    

 
 €      5.924,37   €       4.081,36  

Kortlopende schulden 
  

nog te betalen kosten  €         365,67   €              5,46  

  
  

 
 €         365,67   €              5,46  

   
Totaal Passief  €    16.943,14   €       2.194,22  
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Staat van Baten en Lasten over 2021 

 
Exploitatie Begroting Exploitatie 

 
2021 2021 2020 

BATEN       

eenmalige subsidie 18.150,00 11.000,00   

subsidie structureel 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

donaties 60,00     

 
      

 
23.210,00 16.000,00 5.000,00 

 
      

LASTEN       

kosten bestuur/commissies    

advertenties 309,28 0,00   

cursussen en workshops     4.438,00 

vergaderkosten bestuur 472,46 1.600,00 633,67 

vergaderkosten commissies 692,57 1.600,00 213,10 

activiteiten   10.000,00   

attenties 621,24 1.100,00 448,34 

 
      

 
2.095,55 14.300,00 5.733,11 

Kantoorkosten    

benodigdheden 304,68   42,18 

portokosten     5,46 

drukwerk 132,75   265,50 

ICT (abonnementen) 292,79 1.200,00   

bankkosten 196,02   121,04 

 
      

 
926,24 1.200,00 434,18 

        

Verkoopkosten    

Columns 3.107,64 4.500,00 0,00 

website     314,55 

Project Plustival 2.693,02   0,00 

onvoorzien/reservering 4.457,00   -0,36 
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10.257,66 4.500,00 314,19 

 
      

Totaal Lasten 13.279,45 20.000,00 6.481,48 

 
      

Resultaat 9.930,55 -4.000,00 -1.481,48 

 
      

 
   

Buiten gewone lasten/baten 1,16 0,00 -107,51 

Nagekomen kosten    0,00 -1.025,00 

 
      

Resultaat 9.931,71   -2.613,99 
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Toelichting op de Staat van Baten en Lasten 

De begroting 2021 moest ingediend worden voor 1 april 2020 conform de subsidieregeling van 

de gemeente Westland.                                                                                                                 

De gevraagde € 20.000 ging ver uit boven de standaardtoewijzing van € 5.000. Uiteindelijk werd 

€ 16.000 toegekend, hetgeen zou resulteren in een negatief resultaat van € 4.000, indien alle 

voorgenomen acties zouden worden uitgevoerd.  

Voor 2021 zijn twee belangrijke zaken te benoemen.                                                                   

Allereerst werd een extra subsidie ontvangen in het kader van de landelijke subsidieregeling 

‘Senioren in Coronatijd’.                                                                                                                

Ten tweede werden veel activiteiten gehinderd door de corona-omstandigheden, waardoor veel 

minder werd uitgegeven dan begroot. De 2-wekelijkse columns in Het Hele Westland en de 

Plustour 2021 vonden doorgang. Het overschot van de subsidie voor de Plustour 2021 is geboekt 

als een reservering voor het Plustival 2022. 

Verder kan men uit de cijfers aflezen dat de algemene kosten van de Seniorenraad ongeveer € 

3.000 bedragen. Rekening houdend met een vaste subsidie van € 5.000 betekent dit dat er 

weinig ruimte is voor de financiering van kosten, tenzij de Stichting op basis van deugdelijke 

plannen extra subsidie kan verwerven. 

 

Het vermogen van de Stichting heeft in de jaren 2019 en 2020 een forse deuk opgelopen. Indien 

2021 niet een sterk positief resultaat had laten zien, was een faillissement van de Stichting in de 

loop van 2021 niet ondenkbaar geweest. Nu de voorzieningen weer op peil zijn, is het zaak om 

een goed evenwichtig beleid te voeren in de komende jaren.  
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