Stichting Samenwerkende Bonden van Ouderen SSBO Delft

Jaarverslag over het jaar 2020
1. Voorwoord
Wie het jaarverslag 2020 van de SSBO leest, zal met mij respect hebben voor
alles wat voor en door senioren wordt georganiseerd: senioren zijn niet alleen
DOELgroep maar ook DOEgroep. Grote dank aan onze vrijwilligers !
Overigens evenzeer dank aan onze SPONSORS en de organisaties en groepen
met wie wij mogen samenwerken.
Ondanks Corona kon nog veel worden aangeboden aan de senioren in Delft.
Natuurlijk zien wij uit naar een toekomst waarin je elkaar weer letterlijk en
figuurlijk mag raken, naar activiteiten waar je elkaar kunt begroeten en waar je
ervaringen kunt uitwisselen. De computer is zo kil.
De samenwerking met allerlei organisaties is veelbelovend. Wellicht zal ook
extra aandacht nodig zijn voor de portemonnee van senioren: stijgende
woonlasten, zorgkosten, gemeentelijke heffingen en dan achterblijvende
inkomsten, dat moet botsen.
En probleemschulden die je uit de slaap houden, dat moet worden opgelost.
Want we willen wel welzijn.
P.Duijndam, voorzitter

2. Inleiding
De statutaire doelstelling van de SSBO luidt: “De samenwerking tussen de
ouderenbonden in Delft bevorderen. De samenwerking is gericht op de interne
communicatie tussen de partners ter bevordering van de belangenbehartiging
van alle ouderen in Delft en van andere gemeenten waarmee Delft een
samenwerkingsverband aangaat op het terrein van de ouderenzorg waarop de
SSBO werkzaam is. Zoveel mogelijk tegenover derden (daaronder de gemeente
Delft) gemeenschappelijke doelstellingen en uitgangspunten formuleren en
collectief projecten ten uitvoer brengen, indien en voor zover mogelijk met
behoud van de eigen identiteit van de participanten.”
De SSBO is een samenwerkingsverband van Delftse bonden van senioren.
Anders dan een vereniging kent een stichting geen leden. Maar als
samenwerkingsverband vervult zij een belangrijk e rol als het gaat om
afstemming met betrekking tot allerlei activiteiten en de verbinding van
senioren en de samenwerkende bonden, zaken die de verantwoordelijkheid en
de mogelijkheden van de afzonderlijke bonden te boven gaan. Dit brengt met
zich mee dat de rol van de ANBO wordt gemist. Na het opheffen van de
plaatselijke afdeling is het zicht op de leden van de ANBO grotendeels kwijt
geraakt. Gelukkig hebben enkele individuele leden besloten om de
samenwerking voort te zetten. Onvermoeid hebben de twee andere bonden
het werk voortgezet en waar mogelijk verbinding met elkaar gezocht.
In het vorige jaarverslag kon nog melding worden gemaakt van een veelzijdig
palet aan activiteiten. Het jaar 2020 startte nog blijmoedig met de winterschool
voor senioren, maar daarna liepen al snel de activiteiten vast in de
coronamaatregelen en kwam alles op een lagere versnelling terecht. De
zomerschool voor senioren die elk jaar een hoogtepunt vormde moest worden
teruggebracht tot enkele vervangende activiteiten.
De samenwerking met Delft voor Elkaar kreeg een steviger basis door het
tekenen van een Samenwerkingsovereenkomst Informele Zorgpartners. In
paragraaf 4 wordt hier verder op ingegaan.
De SSBO functioneert op een smalle financiële basis. Beide partners KBO en
PCOB verstrekken jaarlijks een kleine donatie. Sinds dit boekjaar is daar een
bedrag vanuit de middelen van de voormalige Stichting Federatie voor Ouderen
bijgekomen. Dit is belangrijk voor het functioneren van de organisatie en het in
de lucht houden van een website. De doelgroep die gebruik maakt van deze

informatiebron wordt groter en heeft steeds minder moeite zelf deze digitale
informatiemiddelen te bedienen. Steeds meer senioren gebruiken het
contactformulier van de site om hun vragen te stellen. Maar ook organisaties
weten de SSBO-site te vinden om hun diensten aan te bieden. De SSBO is
daarmee serieuze speler geworden en wordt niet alleen gedragen door de
bonden. Veel organisaties stellen de mening van de SSBO op prijs, vragen daar
ook expliciet naar, zoeken contact, of zijn de SSBO goed gezind. In dit verband
moeten we denken aan de welzijnsorganisaties, de instellingen die ten behoeve
van de doelgroep graag met de SSBO samenwerken, alsmede de fondsen die
activiteiten financieel mogelijk maken.
Indien dit verslag of een onderdeel daarvan voor u vragen oproept, aarzel dan
niet contact te zoeken. U kan uw vragen en opmerkingen richten aan
secretaris@ssbodelft.nl . Voor uw suggesties is het bestuur u erkentelijk.
3. Activiteiten
Conform de statuten kent de SSBO als overkoepelend orgaan van de Delftse
seniorenbonden twee soorten activiteiten. Dit zijn belangenbehartiging door
het informeren van senioren en hen politiek bewust te maken, met name door
het organiseren van thema- en informatiebijeenkomsten over ontwikkelingen
rond de diensten vanuit de WMO, wonen en veiligheid in de gemeente, maar
ook door enerzijds activiteiten voor alle senioren van Delft te organiseren zoals
de zomer- en winterschool in het kader van ontmoeting, ontspanning en
bestrijding van eenzaamheid, en anderzijds door contacten te onderhouden
met de politieke partijen en de gemeente Delft. Bij het uitvoeren treedt de
SSBO bewust niet binnen het domein van de afzonderlijke seniorenbonden als
KBO en PCOB.
Als eerste van de activiteiten moeten de zomer- en winterschool voor senioren
worden vermeld. Met de zomer- en winterschool biedt de SSBO een
afwisselend programma van activiteiten aan senioren vanaf circa 55 jaar. Deze
positieve dagbesteding is een probaat middel gebleken tegen eenzaamheid en
verveling in de voor veel senioren stille perioden van het jaar zoals de
zomervakantie en de weken na Oud en Nieuwjaar. Senioren die niet meer
zelfstandig erop uit durven/kunnen gaan, komen zo weer de deur uit, omdat zij
zich gesteund weten. Mensen die weinig te besteden hebben kunnen tegen
een voor hen betaalbaar bedrag eens een uitstapje maken. Het is een effectief
middel gebleken om het sociale netwerk te verstevigen en nieuwe vrienden te
vinden.

3.1.

Winterschool voor senioren 2019-2020

De winterschool vond plaats in de periode van 11 december 2019 tot 17
februari 2020. De winterschool werd voor de negende keer georganiseerd. Er
waren vijf activiteiten die de hele dag duurden en zeven activiteiten die een
dagdeel in beslag namen. De laatste activiteit op 17 februari kon er op het
laatste moment aan worden toegevoegd, namelijk de dagtocht met de
Museumplusbus van de Bank Giro Loterij naar museum De Hermitage in
Amsterdam. Het aanbod was net op tijd bekend, zodat we het nog bij de
inschrijvingsdag op 29 november 2019 konden meedelen. Dit aanbod is daarom
zo aantrekkelijk, omdat alle kosten voor rekening komen van de Museum
Plusbus-organisatie, behalve de lunch, die voor eigen rekening is.
Het winterschoolprogramma zag er als volgt uit:
11 december: kerstlunch bij De Brasserij. 64 deelnemers.
12 december: lezing door Jan van der Mast over de familie Van Marken,
oprichters van de voormalige Gist- en Spiritusfabriek, en bezoek aan de
tentoonstelling in het voormalige hoofdkantoorgebouw van de Gistfabriek. 31
deelnemers.
12 december: kerststukje maken o.l.v. een ervaren bloembindster. 24
deelnemers.
7 januari: dagtocht, ’s morgens bezoek aan Schoolmuseum/Capitulatiemuseum
in Rijsoord/Ridderkerk en ’s middags bezoek aan Museum Huis Van Gijn in
Dordrecht. 29 deelnemers.
8 januari: lezing door Ria van der Meer over en bezoek aan de tentoonstelling
van de Delftse schilder Pieter de Hoogh in het Prinsenhof. 48 deelnemers.
10 januari: dagtocht, ’s morgens bezoek aan de tentoonstelling van Nikki de St
Phalle in Museum Beelden aan Zee en ’s middags bezoek aan het onlangs
geopende herinneringscentrum Het Oranje Hotel, beide in Scheveningen. 58
deelnemers.
14 januari: dagtocht, bezoek aan Beelden aan Zee en Oranje hotel met het
zelfde programma als op 10 januari. 16 deelnemers.
15 januari: dagtocht, bezoek aan Media Instituut Beeld en Geluid in Hilversum.
50 deelnemers.

17 januari: ’s morgens lezing door een endocrinoloog/internist in het Reinier
de Graaf Ziekenhuis. 39 deelnemers.
17 januari: ’s middags muziekbingo in wijkcentrum Delft Noord. 45 deelnemers.
31 januari: rondleiding bij de studio’s van de regionale omroep RTV West in
Rijswijk en deelnemen aan een programma ‘Patrick aan de Bak’ . 13
deelnemers.
17 februari: dagtocht, met de Museumplusbus naar Hermitage Amsterdam
voor de tentoonstelling ‘Juwelen! Schitteren aan het Russische hof’. 48
deelnemers.
In aansluiting op het eigen programma van de Winterschool werden de
deelnemers uitgenodigd op 21 januari 2020 deel te nemen aan een pop-up
college Raak een ‘echte’ Vermeer aan, waar TU onderzoeker Willem Enkhuizen
liet zien hoe je door het combineren van 3D-scantechnieken, beeldbewerking
en 3D-printen een oud schilderij levensecht kan printen en exacte kopieën kan
maken in kleur, verfdikte en glans. Het college maakte deel uit van het TU Delft
programma WIJstad.
Het winterschoolproject werd gerund door negen vrijwilligers. Er waren geen
beroepskrachten bij betrokken. Aan de winterschool kunnen alle Delftse
inwoners vanaf 55 jaar meedoen. We mikten op tussen de 350 en 400
deelnemers. Het werden er 463. Er werden 151 unieke deelnemers geteld. Dat
betekent dat iedere deelnemer aan zo’n 3 activiteiten deelnam. Van 125
deelnemers was de leeftijd bekend. De leeftijdsverdeling was als volgt: 43,0%
tot 75 jaar; 20,6 % tussen 75 en 80 jaar en 36,4% 80 jaar en ouder.
Het project kon worden gerealiseerd met steun van Fonds 1818 en de
Kerkelijke Stichting Stalpaert van der Wiele. Samen verstrekten zij een bedrag
van € 7.065. De overige kosten tot een bedrag van € 7.555 werden betaald uit
de bijdragen van de deelnemers.
3.2. Vervangende zomeractiviteiten
In 2020 kon er vanwege de coronamaatregelen geen zomerschool worden
georganiseerd. Halverwege de voorbereidingstijd werd duidelijk dat het
onmogelijk was de gebruikelijke zomerschoolactiviteiten te organiseren.
Gelukkig bood zich een gelegenheid aan om toch wat activiteiten te ontplooien
door een speciaal aanbod van drie fondsen, Stichting RCOAK, Fonds Sluyterman
van Loo en het Oranje Fonds. Samen met enkele ouderenadviseurs van Delft

voor Elkaar werd een verkort vervangend programma ontwikkeld dat met in
achtneming van de toen geldende coronavoorschriften kon worden uitgevoerd.
De eerste drie bijeenkomsten waren in de buitenlucht. De eerste activiteit vond
plaats op 18 augustus in een circustent op buitengoed Uylenburg in Delfgauw
waar de jonge Delftse zangeres Kika optrad en er vanuit de bij veel senioren
welbekende ijscokar van Van Bokhoven heerlijke ijsco’s werden uitgedeeld.
Hoewel Uylenburg niet gemakkelijk te bereiken is, waren er toch 25 bezoekers.
Op 27 augustus en 17 september werd bijeengekomen op het terras van pop
up café I Change in Delft met eerst weer een optreden van zangeres Kika en op
de tweede bijeenkomst de bij veel senioren bekende zangers van De Delftse
Troubadours. Beide bijeenkomsten werden door zo’n 23 mensen bezocht.
Hoewel er nog vier activiteiten op het programma stonden, kon alleen de
eerste nog worden uitgevoerd. Op de laatste dag voor de sluiting van alle
horecagelegenheden konden 28 personen op 14 oktober deelnemen aan een
gezellige brunch in De Brasserij. Het bezoek aan Trompenburg Tuinen en
Arboretum in Rotterdam, de wandeling door Joods Delft en de lezing over de
geschiedenis van de gezondheidszorg in Delft moesten worden afgeblazen. Het
bovengenoemde consortium van drie fondsen verstrekte € 3.000 als
garantiebijdrage.
3.3. Informatiebijeenkomsten
Het bleek niet mogelijk om in deze periode een informatiebijeenkomst te
organiseren.

4. Contacten met instanties en instellingen
4.1. Gemeente Delft
Aan het begin van het verslag jaar werd volop medewerking verleend aan het
project Compaan voor senioren. Een breed samengestelde werkgroep dacht
mee met een door de gemeente Delft ingehuurde projectleider om 50 tablets
af te zetten binnen de doelgroep. De tablet, genaamd de Compaan (een vriend)
voorzien van speciale functieknoppen die het senioren makkelijk maakt om via
de tablet te communiceren, spelletjes te doen en contact te onderhouden met
familie en vrienden. In de eerste helft van het verslagjaar zijn 50 tablets
uitgezet onder senioren. Hoewel in eerste instantie Delft voor Elkaar als
beheerder voor Delft fungeerde is dit project later ondergebracht bij het bedrijf
de Compaan, zelf.

4.2. Delft voor Elkaar
4.2.1. Algemeen. Formalisering relatie Delft voor Elkaar-SSBO
Alle ontwikkelingen die binnen Delft voor Elkaar hebben plaats gevonden zijn
niet onopgemerkt aan de SSBO voorbij gegaan. De gemeente Delft en Delft
voor Elkaar werken samen op basis van prestatieafspraken. Voor de periode
2020-2022 zijn nieuwe afspraken gemaakt. Naar aanleiding van de evaluatie
over de periode 2018 bracht de gemeente in 2019 een kaderdocument ‘Kleine
antwoorden op grote opgaven Kader voor samenwerking met Delft voor Elkaar
2020-2022’ uit. Delft voor Elkaar reageerde hierop met ‘De acht opgaven van
Delft voor Elkaar’ waarin zij haar visie schetst en de mogelijke realisatie van de
opgaven. Dit werd verder uitgewerkt in een ‘Plan van Aanpak Verbinding
Formele – Informele Organisaties’. Om duidelijk te maken dat Delft voor Elkaar
serieus zoekt naar verbinding en versterking tussen het formele en informele
veld stelde Delft voor Elkaar beide documenten in goed overleg met een aantal
informele organisaties w.o. de SSBO op. De SSBO werd in het kader van de
uitvoering van de nieuwe prestatieafspraken uitgenodigd een overeenkomst
aan te gaan. Deze overeenkomst houdt in dat de SSBO als informele
zorgpartner enerzijds bijdraagt aan de uitvoering van opgave 7 ‘Langer
zelfstandig thuis’ van het bovengenoemde Plan van Aanpak 2021, welke
opgave 7 betrekking heeft op de in omvang toenemende groep senioren, en
dat de SSBO anderzijds een beroep kan doen op ondersteuning op het gebied
van communicatie en facilitaire zaken, zoals het gebruikmaken van de
vergadervoorzieningen van Delft voor Elkaar. Voor haar werkzaamheden in dit
verband ontvangt SSBO in 2020 een subsidie van € 400. De overeenkomst loopt
van jaar tot jaar.
De samenwerking die een aantal jaren geleden wat tastender wijs tot stand
kwam is sindsdien goed geweest, m.n. de ouderenadviseurs wisten de SSBO
steeds gemakkelijk te vinden. Niet alleen door het lange aanhouden van de
COVID pandemie, maar eveneens door (langdurige) ziekte van medewerkers is
het contact in het verslagjaar minder frequent geweest dan gewenst. In de
periode dat de maatregelen versoepeld werden en persoonlijk contact wel
mogelijk was, is er intensief samengewerkt met alternatieve
samenwerkingsprojecten, zoals de hierboven genoemde vervangende
zomeractiviteiten. In het najaar is kennis gemaakt met de nieuw aangetreden
manager van Delft voor Elkaar. De bij de SSBO levende wensen voor structureel
contact zijn kenbaar gemaakt. De Stichting Federatie van Ouderen, beheerder

en doorgever van subsidies voor ouderenactiviteiten, heeft haar taak aan Delft
voor Elkaar overgedragen.
4.2.2. Coalitie Een tegen Eenzaamheid en Alliantie (financiële)
Ouderenmishandeling
De SSBO speelt de partij van belangenbehartiger en spreekbuis van senioren
serieus mee in enkele overlegorganen waarin ze gevraagd is te participeren.
Het ministerie van VWS heeft de gemeente Delft gevraagd een coalitie Een
tegen Eenzaamheid op te richten. Delft is een van de gemeenten die door het
Rijk worden aangemerkt als gemeente die hoog scoort op het gebied van
eenzaamheid onder oudere inwoners. Een onderzoek van het bureau Omnibus
heeft dat aangetoond. Sinds april 2019 neemt de SSBO deel in de Delftse
Coalitie Een tegen Eenzaamheid en heeft zitting in de Kerngroep die optreedt
als dagelijks bestuur. De COVID pandemie maakte ook hier het functioneren
moeilijk. Fysiek vergaderen werd omgezet in elkaar digitaal te ontmoeten. Tot
eind 2020 vervulde de SSBO vertegenwoordiger de rol van voorzitter om deze
aan het eind van 2020 over te dragen aan een medewerker van Delft voor
Elkaar. Een tweede vertegenwoordiger nam deel aan de coalitie. Door de
coronamaatregelen is er daadwerkelijk weinig gelegenheid geweest om elkaar
te ontmoeten, waarbij opvallend is dat de senioren, aangemerkt als kwetsbare
doelgroep” zich uiterst strikt hebben gehouden aan de geldende regels.
Een tweede gremium waarin de SSBO nauw samenwerkt met Delft voor Elkaar
is de Alliantie (financiële) Ouderenmishandeling die zich richt tegen het
(financieel) uitbuiten van ouderen. De in gang gezette activiteiten hebben ook
binnen deze groep ernstig hinder ondervonden van het elkaar niet fysiek
kunnen ontmoeten. Begin van het verslagjaar kon met trots gemeld worden
dat er een tweede notariskantoor is toegetreden tot de Alliantie. De Alliantie
geefteen Nieuwsbrief uit die digitaal wordt aangeleverd door de GGD. De
secretariaatsfunctie is onder gebracht bij Delft voor Elkaar. Binnen een vorm
van intervisie hebben participanten elkaar gevonden waarbij de meldcode van
Veilig Thuis een belangrijke rol speelde. De Alliantie zoekt door met
buurallianties de werkwijze te bespreken naar uniformiteit zonder de
eigenheid geheel op te geven. De functionaris van de GGD speelt hier een
verbindende rol. De initiërende en beleidsmatige rol die de gemeente hier
vervult stemt tot teveredenheid.Tot een officiële startbijeenkomst of
presentatie van de Alliantie Delft is het niet gekomen vanwege de beperkende
coronamaatregelen. Zoals gebruikelijk heeft de SSBO via de regionale pers

aandacht gevraagd voor de Nationale Dag tegen Ouderenmishandeling op 15
juni. Centraal in deze campagne staat het bewust worden van het belang van
het doen van een melding bij een niet pluis gevoel en aandacht voor het doen
van aangifte ter bescherming van het slachtoffer.
Door het participeren binnen zowel enerzijds de coalitie Eén tegen
Eenzaamheid alsmede binnen de Alliantie tegen ouderen mishandeling is er
een werkbare korte lijn met de beleidsambtenaren van de gemeente Delft. De
SSBO is van mening dat er voldoende inbreng mogelijk is naar beide
beleidsgroepen vanuit seniorenperspectief.
4.2.3. Samenwerking met Delftse studenten o.a. de kerstactie
Een goed voorbeeld van verbinding die tot stand kwam via Delft voor Elkaar is
het project waarbij vanuit de Delftse studentenwereld contact werd gezocht
om activiteiten te organiseren voor senioren en zo tegelijkertijd te werken aan
het verbeteren van het imago van deze groepering die teveel te boek staan als
luidruchtige en te veel drinkende jongelui. Bij het ingaan van de eerste
lockdown hebben studenten enkele spontane acties ontwikkeld zoals het
uitdelen van tulpen en tompoezen vanuit de gedachte dat er wat moest
worden gedaan tegen de eenzaamheid bij ouderen. Het uitvoeren van deze
spontane acties verliep soms moeizaam. Organisaties zijn immers gebonden
aan privacyregels en kunnen niet zo maar adressen verstrekken en senioren
waren vaak huiverig om de voordeur open te doen zonder een afspraak
vooraf. Ook de anderhalve-meter-regel maakte de bezoekjes in sommige
gevallen moeilijk. Na de zomervakantie brachten de initiatiefnemers vanuit de
studentwereld de SSBO in contact met de Stichtring Studenten
Vrijwilligerswerk Delft SVD waarmee een intensief kersttraject is ingegaan.
Diverse organisaties, verenigd in de Coalitie Een tegen Eenzaamheid, besloten
gezamenlijk een kerstactie onder de naam van de Delftse Kerst uit te voeren als
een soort compensatie voor de gebruikelijke kerstontmoetingen/maaltijden
die door de lockdown niet door konden gaan. Het bestuur van de SVD nam het
initiatief om het Bureau De Burgenmeesters in de arm te nemen en bracht een
samenwerkingsverband tot stand bestaande uit onder andere de Protestantse
Gemeente Delft, de Parochiële Charitas Instelling van de rooms katholieke St.
Ursula parochie, Delft voor Elkaar en de SSBO om tot een gezamenlijke
kerstactie te komen. Daarbij stond centraal het aanbieden van een kerstpakket,
bestaande uit twee maaltijden voor de Kerstdagen, ontspanning/puzzelen, de
mogelijkheid voor het verzenden van een kerstgroet. In drie maanden

voorbereidend werk is door de samenwerkende organisaties een
adressenbestand van 1000 adressen aangeleverd, waarop 23 en 24 december
een goed gevulde kerstdoos werd afgeleverd. In de stromende regen is tot laat
in de avond door zo’n 150 studenten onbaatzuchtig vrijwilligerswerk verricht.
De kerstactie werd door de senioren geweldig gewaardeerd. De kosten zijn
binnen de geraamde begroting gebleven en de deelnemende instellingen
hebben financieel ruimhartig bijgedragen om de Kerstactie 2020 tot een succes
te maken. In de evaluatie werden als oplossingen voor de toekomst
aangedragen: eerder beginnen, eerder aanleveren van adressen van mensen
die voor een Kerstpakket in aanmerking komen, samenbundelen van krachten
en het alsnog erbij betrekken van organisaties die in 2020 besloten een eigen
koers te varen. De Coalitie Eén tegen Eenzaamheid heeft de wens uitgesproken
om tot structurele samenwerking te komen met Studenten Vrijwilligerswerk
Delft. Het onbevangen enthousiasme van de studenten, alsmede het spontane
denken in mogelijkheden in plaats van beperkingen/belemmeringen werkte
zeer enthousiasmerend en biedt mogelijkheden voor de toekomst.
4.3. Pact tegen Armoede
De SSBO behoort sinds lang tot de ondertekenaars van het Pact. De SSBO
neemt deel aan de bijeenkomsten die het pact organiseert. Deze
bijeenkomsten zijn ook nuttig om het gedachtengoed van de SSBO te
verspreiden. De aandacht is vooral gericht op de problematiek van
eenoudergezinnen met kinderen. Het is goed om in dit gremium ook te wijzen
op armoede bij ouderen. Nu al sinds vele jaren de pensioenen niet of
nauwelijks worden geïndexeerd, kent een steeds grotere groep senioren
problemen door de stijgende kosten van wonen en levensonderhoud.
5. Website
De website is een steeds belangrijker communicatiemiddel. Steeds meer
senioren bezoeken de website en richten zich via de site met hun vragen tot
het bestuur. De SSBO-website is inmiddels bijna 13 jaar geleden ontwikkeld. Dit
is te merken. Met de beheerder wordt gesproken om de site meer bij de tijd te
brengen.
6. Financiën
De SSBO kent als stichting geen leden en kan dus anders dan de aangesloten
bonden niet terugvallen op de jaarlijkse ledencontributie. Zij is afhankelijk van

subsidies van overheden, donaties in geld en natura van fondsen, instellingen,
personen en bedrijven. Zo stelde de zorgorganisatie Pieter van Foreest
regelmatig gratis ruimte beschikbaar voor informatiebijeenkomsten.
Vooruitlopend op het tekenen van de hiervoor in paragraaf 4.2.1. genoemde
samenwerkingsovereenkomst was Delft voor Elkaar bereid om ruimte
beschikbaar te stellen waar de bestuursvergaderingen kunnen worden
gehouden. De bij de SSBO aangesloten bonden leveren sinds enige jaren een
jaarlijkse bijdrage van € 200 elk. Daarbij is dit boekjaar de hiervoor genoemde
bijdrage van € 400 gekomen sinds het tekenen van de
samenwerkingsovereenkomst. Daarnaast was de SSBO zeer gelukkig met het
ontvangen van € 665 aan giften.
Voor het organiseren van de jaarlijks plaatsvinden zomer- en winterschool voor
senioren en andere projecten kan de SSBO steeds een beroep doen op
verschillende fondsen die voor de verschillende projecten aanzienlijke
bedragen beschikbaar stelden. Daarnaast hebben de deelnemers aan de aan
deze activiteiten door hun deelnemersbijdragen deze activiteiten mogelijk
gemaakt. Voor de bedragen verwijzen we naar de elders in dit verslag
genoemde activiteiten.
7. Bestuur
Het bestuur bestond aan het eind van dit jaar uit de volgende personen:
P.C.M. Duijndam (voorzitter), C.J. van Wijk (penningmeester/secretaris), mw.
C.M.B. Puts-Stam (bestuurslid), A.G.J. van Geest (bestuurslid), C.G. den Hartog
(bestuurslid), S.J. Pronk (bestuurslid) en P.T.M. Dresmé (auditor) .
Delft, oktober 2021.

