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Stichting Samenwerkende Bonden van
Ouderen Delft

Voorwoord van de voorzitter
Opnieuw een jaar waarin de ouderenbonden samen een goed programma voor vele
honderden ouderen hebben geleverd: de zomerschool, de winterschool, de
voorlichtingsbijeenkomsten voor leden en niet-leden. Programma’s voor wie echt mee kon
doen en wilde doen, maar ook voor wie alleen al het aanbod een genoegen was : “wel kijken,
niet kopen”.
Een toch al minimale gemeentelijke subsidie wordt met veel omhaal van woorden nog verder
afgebouwd. Maar ze zijn niet te stuiten, die ouderenbonden. Een woord van dank aan de
sponsors is hier wel op zijn plaats. En verder nemen de gezamenlijke bonden deel aan
beleidsdiscussies met gemeente en maatschappelijke organisaties, steeds met de welwillende
grondhouding van ouderen, die wel op willen komen voor hun belangen, maar die
tegelijkertijd zuinig zijn op hun kinderen en kleinkinderen.
Ik ben benieuwd of de politiek, onderweg naar verkiezingen volgend jaar, naar die
ouderenbonden wil luisteren. Al die actieve vrijwilligers, al die actieve leden en
sympathisanten verdienen het.
Overigens verdienen zij veel waardering en dank voor al hun inspanningen, bij deze dan.

1. Inleiding
De SSBO heeft tot doelstelling het bevorderen van de onderlinge samenwerking tussen de
ouderenbonden in Delft. Die samenwerking richt zich niet alleen op de interne communicatie tussen
die bonden ter verbetering van de belangenbehartiging van alle ouderen in Delft, maar die
samenwerking richt zich ook naar buiten naar de overheid. Kernactiviteiten van de SSBO zijn
belangenbehartiging door ouderen te informeren en politiek bewust te maken met name door het
organiseren van themabijeenkomsten, maar ook door enerzijds activiteiten zoals de zomer- en
winterschool te organiseren in het kader van ontmoeting en bestrijding van eenzaamheid, en anderzijds
contacten te onderhouden met de politieke partijen en de gemeente Delft. In dit verslag wordt hieraan
aandacht besteed.
Het verslag is als volgt ingedeeld. Eerst wordt verslag gedaan van de activiteiten. Daarna worden de
contacten met andere organisaties behandeld.

2. Activiteiten
Conform de statuten kent de SSBO, als overkoepelend orgaan van de Delftse ouderenbonden twee
kernactiviteiten. Met het uitvoeren van deze kernactiviteiten treedt de SSBO bewust niet binnen het
domein van de afzonderlijke bonden. Door het wegvallen van de ANBO en wisselingen in de
bestuurssamenstelling PCOB was het uitvoerende werk niet altijd even eenvoudig.

Zomer- en Winterschool voor Senioren
Als eerste van de activiteiten moeten de zomer- en winterschool voor senioren worden vermeld. In het
jaar 2016 werd de zomerschool voor de 7e keer gehouden. De winterschool 2016 vond plaats in twee
achtereenvolgende weken in januari. Er was een aanbod van verschillende activiteiten op zowel
educatief, cultureel als recreatief gebied. Het aanbod bestond uit o.a. lezingen over een orthopedisch
onderwerp en een over voedselallergie en intolerantie. De historische lezing ging over de
begrafenissen van de familie van Oranje in Delft. Voorts zijn er bezoeken gebracht aan het Space
Centre en Expo, alsmede het museum van de Engelandvaarders (beiden in Noordwijk), een bezoek aan
zowel het Schevenings museum Muzee als het museum Beelden aan Zee. De tentoonstelling van werk
van de Delftse kunstenaar Jan Schoonhoven in het Prinsenhof trok een zeer grote groep
belangstellenden. Als afsluitend recreatief hoogtepunt werd er genoten van een Indisch buffet in de
Jozefzaal van de Maria van Jessekerk.

De Winterschool 2016 werd
afgesloten met een Indische maaltijd in de
Jozefzaal. Foto: L. Persoon

De winterschool 2017 is voor een gedeelte in december 2016 gehouden. Dit heeft te maken met een
betere spreiding in de drukke periode rondom het eind van het jaar. Wel zo handig voor de bezoekers
die creatief zijn en graag aan bloemschikken doen. Zo kon er naar hartenlust gewerkt worden aan het
maken van kerststukjes. Voor de heren werd een bezoek gepland naar de ss Rotterdam, het vroegere
cruise- en passagierschip, de trots van de Holland Amerikalijn. Opvallend veel dames toonden
eveneens belangstelling voor deze excursie. De gebruikelijke historische lezing had als onderwerp het
weeshuis in Delft en de Fundatie van Renswoude. Een gecombineerde activiteit, educatief en
recreatief, is gehouden bij de GGZ Delfland, bij de inwoners van Delft beter bekend als Sint Joris.
Een vertegenwoordigster van GIDS GGZ-info, het informatieloket voor vragen over de geestelijke
gezondheidszorg, dat bemensd wordt door (ex)cliënten, hield een inleiding over de veranderingen in
de geestelijke gezondheidszorg.. Andere cliënten van GGZ Delfland verzorgden de rondleiding, de

catering en de lunch en andere cliënten waren tevreden met de opbrengst van de verkoop van zelf
gemaakte artikelen tijdens de kerstmarkt. Niet onvermeld mag blijven de inzet van de busjes met
chauffeur van de Doel GGZ Delfland. Als SSBO prijzen we ons gelukkig met de intensieve wijze van
samenwerken, terwijl er sprake is van natuurlijke re-integratie en normalisatie tussen beide
doelgroepen. Uiteindelijk ontstaat hierdoor een vorm van verbinding tussen instellingen op een
natuurlijke en laagdrempelige wijze. Een intensieve wijze van elkaar leren (ver) kennen en wederzijds
vertrouwen is hiermee beloond. Het aantal deelnemers aan de winterschool januari 2016 was 247.
De zomerschool 2016 is gehouden in de eerste drie weken van augustus. Het programma was erg
gevarieerd en bood een scala aan activiteiten, lezingen, bezoeken aan musea, zoals een bezoek aan het
Science Centre en rondleiding over de Campus van de Technische Universiteit Delft, een dag
Amsterdam met een rondleiding op Schiphol ‘Behind the scenes’, bezoek aan het Tassenmuseum
Hendrikje en de Heineken Experience. De organisatie kan zich alles voorstellen bij de opmerking van
de burgemeester van Amsterdam, dat onze hoofdstad in de zomer overvol is en overspoeld wordt met
toeristen. Een interessant bezoek werd gebracht aan Corpus in Oegstgeest. Na intensieve voorlichting
over het functioneren van het menselijk lichaam was het met een rondvaart goed toeven op het water
van de Kagerplassen. De sportievelingen kwamen voldoende aan hun trekken met een fietstocht naar
de biologische boerderij de Bieslandhoeve, een bezoek aan Leidschendam, terwijl 21 deelnemers een
golf clinic volgden op de golfbaan Delfland. De liefhebbers van een goed glas wijn namen deel aan
een wijnproeverij, waar zij na afloop van de proeverij door de eigenaar van de wijnhandel werden
verrast met een speciale delicatesse wijn en hapjes met een Delft blue schimmelkaas. Op deze wijze
leren deelnemers de producten van Delftse ondernemers kennen.

De voordracht over Hugo de Groot door mw. Ria van de Meer trok veel aandacht. Foto: L. Persoon

Een hoogtepunt was de lezing over de Delftse rechtsgeleerde Hugo de Groot, met een bezoek aan
plekken in Delft, waar Huug (zoals Delftenaren deze man huiselijk noemen) gewoond en gewerkt
heeft. (Re)creatieve activiteiten waren het bloemschikken (met vaste groep deelneemsters) en
muziekbonbons, bestaande uit een high tea met liedjes van vroeger. Finaal klapstuk was een
afsluitende barbecue bij het Delftse partycentrum Onder Ons. Stralend weer maakte deze afsluitende

activiteit tot een – voorlopig – hoogtepunt in de geschiedenis, mede dankzij de indirecte ondersteuning
van de eigenaar van Onder Ons. Liefst 77 deelnemers logenstraften de veelgehoorde opmerking dat
“ouderen ’s avonds niet graag over straat gaan”. Daarbij moet wel worden gezegd dat deze activiteit
gehouden is aan het eind van een stralende zomerdag. Samenvattend kan gesteld worden dat er sprake
is geweest van een zeer gevarieerd programma. Dit is eveneens een veel gehoorde opmerking vanuit
de deelnemers aan de activiteiten. Deze opmerking geeft energie aan de projectgroep die de
activiteiten bedenkt, voorbereid en de uitvoering begeleidt. Van dergelijke opmerkingen krijgt men
energie evenals van de belangeloze inzet van de vele vrijwilligers, die allen afkomstig zijn uit de
ouderenbonden. Aan het eind van deze activiteiten zijn de vrijwilligers met een cadeautje letterlijk in
de bloemen gezet als dank voor hun onvolprezen inzet. In totaal namen 559 mensen deel aan de
verschillende activiteiten van de zomerschool. De Zomer- en Winterschool zijn een fenomeen dat niet
meer uit Delft is weg te denken. Het trekt ook de belangstelling van buiten Delft waar men
nieuwsgierig is hoe de SSBO dit toch aanpakt en steeds weer al die bevlogen vrijwilligers weet te
blijven motiveren. Zo verscheen er een artikel over de Zomerschool in het provinciale katern van de
KBO.

De voorbereiding van de Zomer- en Winterschool vroeg weer veel tijd en aandacht van de leden van de projectgroep.

De bijdragen die de deelnemers aan de activiteiten van de zomer- en winterschool moeten betalen,
vragen nog aandacht. Het is een oprechte wens van het bestuur van de SSBO de prijs voor deelname
aan de activiteiten zo laag mogelijk te houden. Dankzij bijdragen van bedrijven en instellingen wordt
getracht de deelnameprijs zo laag als verantwoord is te houden. Het deelnemen moet toegankelijk zijn
en blijven voor alle Delftse senioren maar met name voor hen met een smalle beurs. In een recent
verleden was er vanuit de gemeentepolitiek geen enthousiasme te vinden voor het idee dat leden van
de ouderenbonden tegen een gereduceerde tarief mogen deelnemen aan activiteiten die door hun eigen
verenigingen werden georganiseerd en opengesteld voor niet-leden. Dit standpunt zou
rechtsongelijkheid onder senioren bevorderen, zo was de mening. Nu de gemeente Delft niet meer
betrokken is bij een directe of indirecte vorm van financiële ondersteuning aan de SSBO-activiteiten

van zomer- en winterschool, komen er vanuit de onderscheiden bonden steeds meer opmerkingen en
vragen om deze visie niet langer meer te delen, ja zelfs te verlaten en leden van de bonden (plm.
1.000) die ten slotte door hun contributie de bonden draaiende houden, een gereduceerde bijdrage te
laten betalen ten opzichte van senioren die geen lid zijn van een bond voor ouderen.

Informatie en discussiebijeenkomsten
Een van de doelstellingen van de SSBO is het informeren van de ouderen over het gemeentelijk
ouderenbeleid en hen politiek bewust maken door middel van het organiseren van
informatiebijeenkomsten. Deze bijeenkomsten zijn niet alleen toegankelijk voor de leden van de
aangesloten bonden, maar staan ook open voor alle geïnteresseerde senioren uit Delft. Binnen het
eigen netwerk worden flyers uitgezet en belangstellenden geïnformeerd met advertenties in de huis aan
huisbladen. Daarnaast worden flyers bezorgd in wijk- en buurtcentra, enkele kerken alsmede in diverse
gezondheidscentra en apotheken. In het verslagjaar zijn vier informatiebijeenkomsten gehouden, allen
in de door zorgorganisatie Pieter van Foreest gratis beschikbaar gestelde aula van Abtswoude, een van
de verzorgingshuizen van Pieter van Foreest. Voor alle bijeenkomsten is gezocht naar medewerking
van externe deskundigen, hetgeen tot tevredenheid van het bestuur die de bijeenkomsten voorbereiden,
is gelukt.
In maart is er een bijeenkomst geweest over de verandering in de thuiszorg, met name op het gebied
van Verpleging en Verzorging Thuis. Medewerking is verleend door mw. drs L.C Mostert manager
care en mevrouw W. Blom, manager team wijkverpleging en verzorging van zorgverzekeraar DSW.
Deze verzekeraar verzorgt ook de functie van zorgkantoor in onze regio. In de bijeenkomst gingen
beide inleiders in op vragen rondom de Wet Langdurige Zorg en de WMO (de eerstgenoemde
gefinancierd vanuit financiële middelen van het Rijk, de tweede vanuit de gemeenten). De lezing werd
bezocht door 50 deelnemers
In mei is er een bijeenkomst georganiseerd met als thema De Rol van Deurwaarder en Incassobureau.
Medewerking werd verleend door de heer R. van Etten, lid van het landelijk bestuur van de
Nederlandse Deurwaardersorganisatie. Het verschil tussen de bevoegdheden van een deurwaarder en
een incassobureau werden duidelijk uiteen gezet. Het gaat de goede deurwaarder niet om koste wat
kost het geld binnen te halen, maar hij is ook betrokken bij maatschappelijke processen als
schuldhulpverlening. De rechten van de debiteuren moeten worden geëerbiedigd. De beslagvrije voet
is een beschermingswal die moet worden aangehouden. Vreemd genoeg zijn overheidsdiensten zoals
de Belastingdienst en de Justitiële Incasso vaak spelbrekers omdat zij geen vonnis van de rechter
nodig hebben en niet bereid zijn om met een schuldregeling mee te doen. De lezing werd bezocht door
35 deelnemers.
Begin oktober werd een inleiding gehouden over het onderwerp Geheugen en Vergeten. Medewerking
werd verleend door mevrouw L. Scheltema, medewerker van de Nederlandse Hersenstichting. Dat dit
onderwerp bij veel ouderen actueel is en sterk leeft werd duidelijk door de grote opkomst. De vraag
vanuit de aanwezigen wordt steeds meer om de beschikbare informatie na afloop in digitale vorm
aangereikt te krijgen. De website van de SSBO is hiervoor een uitstekend communicatiemiddel.
Belangstellenden die per mail te bereiken zijn, ontvangen op verzoek de gevraagde informatie
rechtstreeks. Hiermee wordt gewerkt aan een actief bewust zijn en zelfredzaamheid, opkomen voor
eigen belang. Aan ouderen die onvoldoende PC-vaardig zijn werd desgevraagd de papierenversie van
de hand-out beschikbaar gesteld. De inleiding werd bezocht door 70 deelnemers.
In november werd nog een vierde bijeenkomst gehouden met als onderwerp Veiligheid in de Buurt en
Buurtpreventie. Ingegaan werd op de aspecten van Veiligheid, wat kan je er zelf aan doen, welke
invloed heeft angst en betekent angst per definitie vereenzaming? Een bijzonder boeiende bijeenkomst

waaraan medewerking werd verleend door de heer R. Horsten, voorzitter Buurtpreventie in de
Verzetsstrijdersbuurt en mevrouw I. van Geenen, lid van de gemeenteraad voor het CDA. De
bijeenkomst werd bezocht door 40 deelnemers.
De opkomst van de bezoekers is verschillend qua aantal. Opkomst is altijd afhankelijk van de
actualiteit van het onderwerp, spreekt het de bezoeker persoonlijk aan en speelt die actualiteit in de
eigen omgeving, m.a.w. heb ik er (al) mee te maken. Het bestuur is content met de opkomst, de
spontaan verleende medewerking door de sprekers en de beschikbare mogelijkheden om bezoekers te
ontvangen met koffie/thee. Ondanks minimale middelen kregen de inleiders/sprekers na afloop een
welgemeende attentie aangeboden.

4. Contacten met instanties en instellingen
Gemeente Delft
In 2016 wijzigde zich de subsidierelatie met de gemeente. De waarderingssubsidie verdween.
In 2016 diende de SSBO een projectvoorstel in onder de naam ’Cliënten, met name ouderen,
meenemen in het transitieproces in de zorg’. De SSBO kon aansluiten bij het project ‘Cliënten zeggen
het’, een van de projecten van het Keerpuntfestival waarmee de gemeente de veranderingen in de zorg
sinds de invoering van de wet Maatschappelijke Ondersteuning WMO onder de aandacht van de
burgers brengt en ruimte biedt voor vragen, suggesties en klachten. Ons voorstel voldeed aan de
doelstelling met name het bevorderen van participatie van inwoners van Delft. De SSBO kreeg €
1.325,-- aan stimuleringssubsidie en kon aan de slag met het opzetten van informatie- en
discussiebijeenkomsten waarvan er in dit boekjaar vier zijn georganiseerd. Dit alles loste echter maar
een deel van de financiële problemen op.
In de visie van de wethouder (januari 2015) “is het niet zo belangrijk wie activiteiten uitvoert, maar
wel dat de activiteiten in de lucht gehouden worden”. Binnen het kader van deze uitspraak heeft de
SSBO zaken opgepakt die door andere organisaties die zich inzetten voor ouderen, onder andere door
middel van het aanbieden van andersoortige activiteiten (o.a. in sociëteiten) niet worden aangeboden.
Het kenmerk van een ouderensoos is meer gericht op het aanbieden van vrije tijdsactiviteiten (kaarten,
keuvelen en kienen). Dit aspect blijft binnen de SSBO buiten beschouwing. De kern van het bezig zijn
binnen de SSBO is het verstrekken van informatie, belangenbehartiging en educatie. Door een
wijziging van werkzaamheden binnen het gemeentelijk apparaat is het jarenlang bestaande contact met
de beleidsmedewerker door een andere medewerker overgenomen. In september is er een wederzijdse
kennismaking geweest. In de ogen van het bestuur is intensivering van het contact gewenst. Het
bestuur hecht er aan de vele uitgevoerde werkzaamheden te beschrijven in een jaarverslag. Dit verslag
wordt ter informatie beschikbaar gesteld aan de leden van het college van B & W en de
beleidsambtenaren. Niet onvermeld mag blijven de kennismaking van het bestuur bij het aantreden
van mevrouw Van Bijsterveldt als burgemeester van Delft. Tot het brengen van een tegenbezoek voor
een nadere, meer persoonlijke kennismaking is het helaas in dit verenigingsjaar niet gekomen.

Participe / Delft voor Elkaar
De samenwerking met Participe Delft werd voortgezet. De ouderenbonden samenwerkend binnen de
SSBO hebben veel gemeen met de vele activiteiten/werkzaamheden die er voor ouderen zijn en
worden georganiseerd. Zo zijn er op verschillende fronten samenwerkingsverbanden met de
ouderenadviseurs van Delft voor Elkaar. In het verslagjaar werd steeds meer duidelijk dat structureel
overleg noodzakelijk is om de kernactiviteiten van de SSBO verankerd te krijgen. Een verzoek om
formeel overleg en verbinding binnen het Netwerk Informele Organisaties is besproken. Het bestuur
heeft het noodzakelijk gewenste overleg weten te realiseren met de ouderenadviseurs. In het kader van
de gewenste samenwerking is er afstemmingsoverleg geweest met de Gehandicapten Vereniging
Delft, het steunpunt Mantelzorg en de Alzheimervereniging afdeling Delft Westland Oostland. In het

overleg worden door de SSBO actuele onderwerpen aangedragen die binnen een groter verband
opgepakt moeten worden, te denken is aan het Netwerk Geriatrie (met als partner medewerkers van
het Reinier de Graafziekenhuis) ouderenmishandeling (met als partner de Regionale GGD) en als één
van de meest moeilijke onderwerpen: voltooid leven/omgaan met de dood (multidisciplinair met als
aanjager de instellingen waarbij de levensbeschouwing een zeer aanwezige rol speelt). Een belangrijk
ondersteunende factor van dit samenwerken met Participe Delft voor Elkaar is het feit dat de SSBO
zijn bestuursvergaderingen gratis in het kantoor van Participe kan houden. Dit is een welkome
ondersteuning nu de gemeentelijke waarderingssubsidie is weggevallen.

Pact tegen Armoede
De SSBO behoort tot een van de eerste ondertekenaars van het pact. De penningmeester van
de SSBO neemt deel aan de bijeenkomsten van het Pact. Deze bijeenkomsten zijn vooral
nuttig door de contacten die dit oplevert. In een van de bijeenkomsten heeft hij gewezen op
het bestaan van de Zomer- en Winterschool voor Senioren en het belang dat die kunnen
hebben voor mensen die weinig te besteden hebben.
Klankbordgroep Wonen Zorg Welzijn van de WMO-raad
Enkele bestuursleden van de SSBO maken deel uit van de klankbordgroep WZW van de
WMO-raad. Deze raad is in mei van dit boekjaar opgegaan in de Adviesraad Sociaal Domein.
Ook in dit jaar werd de klankbordgroep weinig bijeengeroepen. De reden hiervoor was dat de
termijn waarop de raad advies moet uitbrengen vaak erg krap is.
TOP WIZ
Een bestuurslid is betrokken bij de werkgroep WIZ (Wijken Innovatie Zorg) van de TOP
(Techniek Ontmoetings Punt) die debatavonden over maatschappij, techniek en cultuur
organiseert in het Prinsenkwartier. TOP/WIZ is een platform waar allerlei mensen en
instanties die betrokken zijn bij zorg en ondersteuning met elkaar in gesprek gaan. Een
belangrijk initiatief was het organiseren van een zogeheten stadsgesprek waarin de behoeften
van Delftse burgers aan zorg en ondersteuning in beeld werden gebracht en zo een idee te
krijgen van de gevolgen van de omschakeling, de transitie, van de zorg in Delft en van de
kwaliteit van de zorg en ondersteuning aan burgers in de wijken, zoals die wordt geleverd
door instellingen, gemeente en particulieren. Verder moest het stadsgesprek inzicht geven in
de ervaringen van de burgers zelf door ze aan het woord te laten

5. Website
De website is in de huidige tijd een belangrijk communicatiemiddel. Het bestuur is verheugd dat
steeds meer leden van de onderscheiden bonden de website van de SSBO ( www.ssbodelft.nl )
bezoeken. Van het bestuur vraagt dit om een alerte actie, om naast de inzet van activiteiten voor de
eigen bond, ook de informatievoorziening van de SSBO actueel te houden. Te organiseren activiteiten,
informatiebijeenkomsten en de programma’s van winter- en zomerschool worden ruim van te voren
bekend gemaakt. Power point presentaties van gehouden informatiebijeenkomsten komen zodra deze
beschikbaar zijn op de website. Belangstellenden kunnen de inhoud voor eigen naslag zelf
downloaden. Het is het bestuur bekend dat een groep oudere senioren nog steeds een drempel moet
slechten om beschikbaar materiaal te downloaden. Hoewel bekend is dat landelijk gezien een grote
groep senioren een inhaalslag heeft gemaakt in het gebruik van computer en internet, geldt dat nog
niet geheel voor een bekende groep die de Delftse activiteiten bezoeken. De vraag om het beschikbaar
hebben van hard copy/papieren versie blijft klinken vanuit de groep die verloren gegaan lijkt te zijn in
het gebruik van de computer. Bij die groep senioren zien we dat een aanzienlijk deel niet over een

computer beschikt en hieraan ook niet meer kunnen/willen beginnen. Hoewel het bestuur van de
SSBO aan de – als terecht ervaren wens – van deze groep tegemoet wil komen, ontbreekt het de SSBO
nadrukkelijk aan financiën. Het bestuur is verheugd onderhoud en actualiteit ten dele te kunnen
bekostigen uit de bijdragen van de twee bonden KBO en PCOB. Verder worden website-kosten voor
een deel doorberekend naar de projecten.

6. Financiën
Het financiële beeld veranderde dit boekjaar grondig voor de SSBO. De gemeente Delft ging een
ander subsidiebeleid volgen. In 2015 verleende de gemeente voor de laatste keer een
waarderingssubsidie waarmee zij het materieel functioneren van de organisatie, zoals het onderhoud
van de website, zaalhuur en porto- en bankkosten, mogelijk maakte. Hiervoor in de plaats kwam de
zogenaamde stimuleringssubsidie, een subsidieregeling waarmee de gemeente alleen activiteiten,
initiatieven en projecten subsidieert die bijdragen aan participatie van inwoners van Delft en hun eigen
en gezamenlijke kracht vergroten en tenslotte een goed sociaal klimaat en veiligheid en duurzaamheid
en het Delfts milieu bevorderen. In 2016 diende de SSBO een projectvoorstel in onder de naam
’Cliënten met name ouderen meenemen in het transitieproces in de zorg’. De SSBO kon aansluiten bij
het gemeentelijk project ‘Cliënten zeggen het’, een van de projecten van het Keerpuntfestival
waarmee de gemeente Delft de veranderingen in de zorg sinds de invoering van de wet
Maatschappelijke Ondersteuning WMO 2015 onder de aandacht van de burgers wil brengen en ruimte
bieden voor vragen, suggesties en klachten. Ons voorstel voldeed aan de doelstelling met name het
bevorderen van participatie van inwoners van Delft. De SSBO kreeg € 1.325,-- aan
stimuleringssubsidie en kon aan de slag met het opzetten van informatie- en discussiebijeenkomsten
waarvan er in dit boekjaar vier zijn georganiseerd. Dit alles lost echter maar een deel van de financiële
problemen op. Verder ontving de SSBO voor het organiseren van de Winterschool 2016 nog een
stimuleringssubsidie van € 2.400,--.De regeling stimuleert zeker de creativiteit van organisaties, maar
er zit een zekere kortademigheid ingebouwd, want de stimuleringssubsidie geeft dan wel geld voor een
initiatief, maar de organisatie moet na afloop van de stimuleringssubsidie wel zelf voor de continuïteit
zorgen.
Anders dan de samenstellende partners die de verenigingsvorm kennen kan de SSBO als stichting niet
terugvallen op jaarlijkse contributies van een groot ledental, maar is zij afhankelijk van donaties in
geld en in natura door fondsen, instellingen en bedrijven. De zorgorganisatie Pieter van Foreest stelde
om niet zaalruimte en koffie beschikbaar voor de informatiebijeenkomsten. Delft voor Elkaar was
bereid om niet vergaderruimte beschikbaar te stellen waar de bestuursvergaderingen kunnen worden
gehouden. De bij de SSBO aangesloten bonden hebben besloten jaarlijks een kleine financiële bijdrage
te leveren. In dit verband mag niet onvermeld blijven dat de ANBO in Delft niet meer met een lokale
afdeling uitvoerend werkzaam is, geen actieve bestuurlijk rol vervult en er daardoor vanuit het
landelijk bureau van de ANBO geen financiën beschikbaar zijn voor Delftse leden. Voor het
organiseren van de zomer- en winterschool voor senioren kon de SSBO geen beroep op de gemeente
doen. Ook de Stichting Ouderenfederatie Delft zag dit boekjaar geen grond om subsidie te verlenen.
Desalniettemin is de SSBO er in geslaagd om financiële steun te vinden. Fonds 1818 ( € 5.075,--),
Fonds Sluyterman van Loo ( € 2.250,--) en de Delftse Kerkelijke Stichting Stalpaert van der Wiele ( €
1.000,--) waren weer bereid financiële steun te bieden. Maar er kwamen dit boekjaar ook twee nieuwe
fondsen bij, namelijk het College van Diakenen van de Protestantse Kerk Delft ( € 1.000,--) en het
Ondernemers Fonds Delft Buitenhof ( € 1.000,--). Daarnaast hebben de deelnemers van de zomer en
winterschool voor € 11.400,-- bijgedragen. Tenslotte kregen we wederom van een groot aantal
bedrijven hulp aangeboden hetzij in natura hetzij door korting te geven op rekeningen voor verleende
diensten.

7. Bestuur

Het bestuur bestond dit jaar uit de volgende personen:
P.C.M. Duijndam (voorziitter), mw. J.I.M. Richaers – Adelmeijer (secretaris),
C.J. van Wijk (penningmeester), A.G.J.van Geest (bestuurslid), S.J. Pronk
(bestuurslid), C.G. den Hartog (bestuurslid), R. Cuperus (bestuurslid), mw. L.
Puts-Stam (bestuurslid) en C.J. de Bloois (bestuurslid).
Delft, 25 november 2017.

