
 

    

 

 

Jaarverslag 2017 

 

 

Stichting Samenwerkende Bonden van 

Ouderen Delft  
 

 

 

Voorwoord van de voorzitter 

 Dit jaarverslag geeft een overzicht van de activiteiten die de gezamenlijke ouderenbonden 

in SSBO-verband tot stand hebben gebracht. Een goede reden om dankbaar te zijn naar allen 

die dit mogelijk hebben gemaakt: de vrijwilligers, de sponsors en al diegenen die welwillend 

hun medewerking hebben verleend. 

Maar de SSBO wil méér betekenen voor de ouderen in Delft. Het gaat niet alleen om 

gezelligheid, activiteiten, voorlichting en informatie. De SSBO wil ook gesprekspartner zijn in 

processen die voor ouderen van belang zijn. Kunnen ouderen die niet meer goed ter been en 

‘ter fiets’ zijn nog in de binnenstad komen met hun auto? Is de gemeente die veel rijkstaken 

heeft overgenomen actief naar ouderen van wie het inkomen stagneert of zelfs lager wordt, 

terwijl tal van kosten stijgen, zoals de huur, de ziektekosten, de gemeentelijke belastingen. 

Tal van ouderen kunnen die problemen gelukkig wel opvangen, maar wie krap zat kan de 

verdere achteruitgang niet verwerken. Ouderen klagen -gelukkig- niet graag, maar verdienen 

wel aandacht. De SSBO wil in dat proces graag meedoen. 

P.C.M. Duijndam, voorzitter SSBO 

 



 1. 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.”  

Kernactiviteiten van de SSBO zijn belangenbehartiging door de ouderen te informeren en 

politiek bewust te maken met name door het organiseren van  thema- en 

informatiebijeenkomsten, 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 in 

Delft en wisselingen in de bestuurssamenstelling van de 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. De winterschool 2016-2017 vond deels plaats in december 2016 en januari 2017. In 

een periode van 12 december 2016 tot en met 25 januari 2017werd een gevarieerd 

programma uitgevoerd op creatief, informatief, educatief en recreatief gebied. Het 

voorgenomen programma kon geheel worden uitgevoerd. Vanwege de beschikbaarheid van 

vrijwilligers moest de winterschool dit jaar worden opgesplitst in een week voor Kerstmis en 

een week na Nieuwjaar. Met name oudere deelnemers stelden dit wel op prijs. Zij willen 

liefst aan zoveel mogelijk activiteiten deelnemen, maar vinden twee of drie aaneengesloten 

weken deelnemen aan activiteiten wat te belastend. Nieuw was deze keer ook dat er soms 

twee activiteiten op hetzelfde moment plaatsvonden waaruit de mensen dan konden kiezen. 

Bijvoorbeeld op 12 december  

  



 

Figuur 1 Onder deskundige begeleiding werden tijdens de winterschool fraaie kerstdecoraties gemaakt 

waren er in het VYV-gebouw De Wipmolen gedurende de hele dag creatieve activiteiten 

waar men kerstdecoraties kon maken. ’s Middags ging een groep naar Rotterdam voor een 

bezoek aan de ‘SS Rotterdam’.  

Volgens het gebruikelijke schema waren er lezingen over een historisch onderwerp, 

wetenschap en gezondheid. Alle drie waren een schot in de roos en trokken veel 

belangstelling. Het historisch onderwerp ging over de zorg voor Delftse weeskinderen van 

gereformeerde huize in het verleden en behandelde ook een bijzondere vorm van 

wezenzorg, namelijk de Fundatie van Renswoude die getalenteerde weesjongens een 

technische beroepsopleiding aanbood. Voor de wetenschap gingen we op maandag 9 januari 

naar de Faculteit Elektrotechniek van de Technische Universiteit.  Daar werden we 

ontvangen in de ruimte van de vermaarde Studiecollectie van Elektrotechniek waar allerlei 

apparaten op het gebied van telefonie en computers vanaf het allereerste begin worden 

getoond. De lezing over de mogelijkheden van robotica werd met veel belangstelling 

gevolgd. De lezing over het medisch onderwerp was bij uitstek toegespitst op het publiek. 

Een geriatrisch verpleegkundige gaf op woensdag 11 januari een boeiende uiteenzetting 

over wat ouderen kunnen verwachten van het sinds enige tijd in het Delftse Reinier de Graaf 

Gasthuis opgezette specialisme van ouderengeneeskunde.  



Vermeldenswaard is het bezoek aan DOEL, het dagactiviteiten centrum van GGZ Delfland in 

Delft op vrijdag 16 december. Een van de oud-cliënten, nu actief bij GIDS, een laagdrempelig 

informatieloket waar oud-cliënten advies en informatie geven over onderwerpen op het 

gebied van geestelijke gezondheidszorg en psychiatrie, hield een indringend en persoonlijk 

verhaal waar alle deelnemers diep van onder de indruk geraakten. Daarna konden de 

deelnemers het museum Joris Historisch bezoeken en inkopen doen op de kerstmarkt waar 

cliënten van DOEL allerlei fraaie kerststukjes tegen lage prijzen aanboden. Er werd gretig 

ingekocht. De dag werd afgesloten met een heerlijke kerstlunch verzorgd door cliënten van 

DOEL. Deze dag was daarom zo geslaagd omdat de mensen een helder beeld kregen van de 

moderne manier van werken bij GGZ Delfland. Om de feestvreugde nog te verhogen kreeg 

iedere deelnemer gratis twee plantjes. Aangepast aan de tijd waren dit natuurlijk 

kerststerren. Het bezoek werd bijzonder gewaardeerd.  

Culturele momenten waren er in verschillende vormen. Op maandag 12 december en 9 

januari ging de tocht naar Rotterdam waar respectievelijk de SS Rotterdam en de Markthal 

werden bezocht. Vooral de immense scheepsmotoren onder in het ruim van de 

monumentale zeestomer wekten veel bewondering. Maar ook de bijzondere architectuur 

van de Markthal werd gewaardeerd. Op woensdag 11 januari werden twee kleine Delftse 

musea bezocht, Museum Paul Tetar van Elven en Medisch Farmaceutisch Museum Griffioen. 

Op vrijdag 13 januari konden we de schatten van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag 

bewonderen en achter de schermen een kijkje nemen in de immense boekendepots. De 

mensen waren onder de indruk van al het boekenfraais dat daar ligt opgestapeld. En 

tenslotte konden we op 25 januari als finale afsluiting met de Museum Plus Bus naar het Van 

Gogh Museum in Amsterdam. Dit was een extraatje dat ons door een gelukkig toeval in de 

schoot werd geworpen. Heel bijzonder was de mogelijkheid om een paar mensen in rolstoel 

mee te nemen. Op deze mogelijkheid werd enthousiast gereageerd. De plaatsen waren 

binnen de kortste keren besproken. Als feestelijke uitsmijter en slotfeest was er op vrijdag 

13 januari een gezellige  stamppottenmaaltijd in Party Centrum Onder Ons. Jammer genoeg 

was de griepepidemie toen juist losgebarsten en moesten enkele deelnemers zich afmelden. 

Het winterschoolproject werd gerund door 11 vrijwilligers en trok 369 deelnemers. 

De winterschool kon worden gerealiseerd met steun van Fonds 1818, Fonds Sluyterman van 

Loo en Kerkelijke Stichting Stalpaert van der Wiele. Samen verstrekten zij € 4200,--. De rest 

van de kosten ad € 3700,-- werden betaald door de bijdragen van de deelnemers en de 

SSBO. 

In de periode 31 juli tot en met 18 augustus werd de achtste editie van de Zomerschool 

gehouden. De Delftse senioren konden deelnemen aan een gevarieerd programma van 

activiteiten. De in het programmaboekje vermelde activiteiten konden allemaal worden 

uitgevoerd, behalve de tocht naar Antwerpen. Begin juli werd duidelijk dat door 

verkeersproblemen veroorzaakt door stadsvernieuwing de rondrit door Antwerpen niet kon 

doorgaan. Op korte termijn werd een nieuwe dagtocht ontwikkeld met een bezoek aan de 

zilvertentoonstelling in Museum Markiezenhof in Bergen op Zoom en het merkwaardige 

plaatsje Baarle waar dertig stukjes België en Nederland in elkaar verweven toch één dorp 

vormen. De eerste dag werd de Biesbosch bezocht, een volle bus met 63 personen en nog 5 



personenauto’s vol, zodat we met 86 mensen een heerlijke boottocht konden maken bij 

stralend weer. De tweede dag was een dag van verleden en toekomst. Eerst werd een 

literaire wandeling gemaakt door het centrum van Den Haag en daarna werden de Urban 

Farmers bezocht die in een voormalig kantoorgebouw vis en groente kweekten.  

 

 

Figuur 2  De deelnemers kregen een uitgebreide rondleiding door de kassen van de Urban Farm. De problemen van deze 
teeltwijze werden uitgelegd. 

 Om besmetting van buiten te voorkomen werden de bezoekers gehuld in beschermende 

jassen en mutsen. Dit leverde mooie plaatjes op. De derde dag werd besteed aan creatieve 

activiteiten. De nodige kistjes en bezems werden van hun blanco uitstraling  ontdaan en 

veranderden in soms ware kunststukjes.  

De tweede week opende met een bezoek aan het Westland. Eerst werd Tomato World 

bezocht waar tuinbouw en ecologie uiteen gezet werden. Na de lunch met natuurlijk 

tomatensoep gingen we naar een grote Westlandse orchideeënkwekerij met een uiterst 

geavanceerd logistiek vervoerssysteem. Vol verbazing werd tijdens de rondgang door het 

bedrijf dit systeem bekeken. Na afloop werd de winkel intensief bezocht.  Woensdag 4 

augustus werd gewijd aan de Delftse geschiedenis, ’s morgens een lezing over hoe Delft bij 

de Vereenigde Oostindische Compagnie VOC betrokken raakte en ’s middags een wandeling 

in de binnenstad op zoek naar aan de VOC-gerelateerde gebouwen. Na afloop ging de hele 

groep samen genieten van een heerlijke kop koffie in het Stads Koffiehuis. Op 11 augustus 

kregen de sportievelingen de kans hun uithoudingsvermogen te testen met een fietstocht 

naar het Westland voor een bezoek aan het Westlands Museum in Honselersdijk om kennis 



te maken met de geschiedenis van de Westlandse tuinbouw. We konden er lunchen met ten 

dele in de museumtuin zelf gekweekte producten. Op de terugweg fietsten we langs 

Paviljoen De Zweth in Kwintsheul voor een partijtje midgetgolf.   

Maandag in de derde week gingen we weer op pad met de bus. Eén groep bezocht het 

Feyenoord Stadion in Rotterdam en de andere groep ging bonbons maken bij chocolaterie 

Van Noppen in Ridderkerk. Na afloop werden trots de zelfgemaakte bonbons getoond aan 

degenen die naar Feyenoord waren geweest. Woensdag 16 augustus was weer gereserveerd 

voor een sportieve activiteit, jeu de boules, of pétanque. Na afloop kregen we in de kantine 

een copieus lunchbuffet aangeboden door de Delftse  zorgondernemer Zorgbelang die een 

voor senioren welbekende winkel voor zitcomfort op maat in Delft exploiteert. ’s Middag 

werd aandacht besteed aan het maken van een prachtig bloemstuk. Hiermee moesten we 

afscheid nemen van een bekwame lerares in bloemschikken. Na acht jaar stopte zij met haar 

bedrijf en met haar werk voor de zomer- en winterschool. Zij kreeg een attentie voor haar 

trouwe dienst, maar nog veel mooier was het dat er deze laatste keer extra veel mensen 

deelnamen aan haar workshop. Vrijdag de 18de augustus ging de tocht, zoals hierboven al 

aangegeven naar Bergen op Zoom waar in de Markiezenhof een zilvertentoonstelling werd 

bezocht en sommigen nog even naar de zolderverdieping klommen om het kermismuseum 

te bekijken. Na een lunch in de bus om de dagprijs binnen de perken te houden reden we via 

Baarle Nassau naar Hoogerheide waar een heerlijk diner werd geserveerd als afsluiting van 

drie weken zomerschool.  

Het zomerschoolproject werd gerund door 11 vrijwilligers. Er werd door 416 senioren 

deelgenomen aan de verschillende activiteiten. De zomerschool werd gerealiseerd met 

steun van de Diaconie van de Protestantse Gemeente Delft, Fonds 1818, Fonds Sluyterman 

van Loo en kerkelijke Stichting Stalpaert van der Wiele. Samen verstrekten zij 7900,--. De 

rest van de kosten ad € 9525,-- werden betaald door bijdragen van de deelnemers en de 

SSBO. 

Het project de Eeuw van uw Leven  

Het concept van een theaterproductie waarin als in een tijdreis door de twintigste eeuw 

wordt gewandeld aan de hand van foto’s, films, sketchjes, liedjes en quizjes is enige tijd 

geleden ontwikkeld door de heer Aart van den Berg van theaterbureau In Feite in ’s 

Gravenzande. De positieve reacties uit Den Haag en Westland waren voor de SSBO reden om 

te onderzoeken of dit voor Delft mogelijk was.  Na enige voorbereidende gesprekken in juni 

en juli 2017 en de positieve reactie van de gemeente Delft die besloot om een 

stimuleringskrediet van € 2.000 ter beschikking te stellen, besloot de SSBO de heer Van den 

Berg opdracht te geven om zijn concept voor de Delftse situatie uit te werken.  

Een belangrijke leverancier van historische gegevens is natuurlijk het Delfts Stadsarchief. Het 

gewenste materiaal bleek  moeilijker te vinden dan gedacht. Het belangrijkste fotomateriaal 

bleek wel bij het archief te berusten, maar de rechten op dit materiaal zaten bij een 

particulier bureau dat voor vertoning betaling wenste. Ook bleek maar weinig filmmateriaal 

in het gemeente archief gedigitaliseerd te zijn. Gelukkig kwamen enkele filmpjes via 

particulieren beschikbaar.  



 

 

Figuur 3 De eerste uitvoering van het theaterstuk De Eeuw van uw leven was een groot succes 

Er is lang nagedacht in welke zaal de uitvoering zou moeten plaatsvinden. Delft heeft één 

grote zaal, theater De Veste met ongeveer 600 plaatsen, en meerdere kleine zalen van 

wisselende kwaliteit met 60 tot 150 stoelen. De Veste leek ons te hoog gegrepen. Voor de 

eerste uitvoering bood de directeur van dagactiviteitencentrum DOEL van GGZ Delfland 

ruimte aan, namelijk een zaal met plaats voor 150 stoelen. De eerste uitvoering vond plaats 

op zaterdag 25 november 2017. Het was een groot succes. De zaal zat meer dan vol met 175 

enthousiaste mensen.  

Duidelijk was dat er flinke belangstelling was ontstaan. De positieve verhalen deden al snel 

de ronde. Het is duidelijk dat er nog meer belangstelling is. De directie van zorgorganisatie 

Pieter van Foreest reageerde enthousiast en besloot om het stuk te bestellen ter uitvoering 

voor vrijwilligers, mantelzorgers en cliënten. Inmiddels heeft deze uitvoering plaatsgevonden 

op 31 januari 2018 in het Trefpunt van verpleeghuis De Bieslandhof. Verder heeft de SSBO 

twee nieuwe voorstellingen gepland. Vrijwilligersorganisaties zien deelname als een mooi 

cadeau voor hun mensen en bestellen kaartjes voor hun vrijwilligers.  

Thema- en Informatiebijeenkomsten  

Een van de kernactiviteiten 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 berichten geplaatst in de nieuwsbrieven van de 

ouderenbonden en belangstellenden geïnformeerd met advertenties in de huis aan 

huisbladen. Daarnaast worden affiches opgehangen in wijk- en buurtcentra, enkele kerken 

alsmede in diverse gezondheidscentra en apotheken. In het verslagjaar zijn drie 

informatiebijeenkomsten gehouden, allen in de door zorgorganisatie Pieter van Foreest 

gratis beschikbaar gestelde vergaderruimte. Voorheen was dit de aula van 

verzorgingscentrum Abtswoude. Nadat Abtswoude van bestemming veranderde, konden de 

bijeenkomsten in het Trefpunt van verpleeghuis de Bieslandhof worden gehouden. Voor alle 

bijeenkomsten is gezocht naar medewerking van externe deskundigen, hetgeen tot 

tevredenheid van het bestuur die de bijeenkomsten voorbereiden, is gelukt.  

Op 30 maart is er een bijeenkomst georganiseerd over de veranderingen in de ouderenzorg 

in Delft. Medewerking werd verleend door mevrouw Diny de Bresser, directeur-bestuurder 

van Pieter van Foreest. Zij ging in op vragen over hoe ouderen met het wegvallen van 

ouderenvoorzieningen als het woonzorgcentrum nog zorg en ondersteuning kunnen krijgen. 

Kan je je zo maar aanmelden voor dagverzorging, aankloppen bij een ontmoetingscentrum 

voor dagactiviteiten of de zorgboerderij? Welke rol spelen de zorgorganisaties? Wat kunnen 

we nog van de gemeente verwachten? De voordracht werd bezocht door 50 deelnemers. 

Op 28 september sprak mevrouw Anita Vrij, verpleegkundig specialist ouderenzorg in het 

Reinier de Graaf Gasthuis over het specialisme ouderenzorg. Zij zette uiteen wat de 

polikliniek Geriatrie doet voor kwetsbare ouderen die meerdere aandoeningen hebben en 

hoe de kliniek samenwerkt met diverse specialisten zoals neurologen, internisten, 

psychiaters en ook paramedische diensten zoals fysiotherapeuten. De lezing werd bezocht 

door 25 deelnemers. 

Op 8 november werd een informatie bijeenkomst gehouden over Gezondheid en Vitaliteit. 

Medewerking werd verleend door mevrouw José Reijnen, lid van de werkgroep Wijken 

Innovatie en Zorg van het Delftse debatcentrum TOP. Er werd een andere opzet voor de 

bijeenkomst gekozen. Na een korte inleiding gingen de aanwezigen in kleine groepjes uiteen 

om verder te praten over de bronnen van vitaliteit en tips aan elkaar uit te wisselen. Als 

bronnen van vitaliteit kwamen aan de orde: (het nut van een) optimistische levensinstelling, 

een doel in je leven hebben, goede sociale contacten ontwikkelen, voldoende 

rustmomenten inbouwen, gezond eten en, ten slotte, regelmatig bewegen.  Aan de 

bijeenkomst werd deelgenomen door 30 mensen.  

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 

waarover de SSBO beschikt  kregen de inleiders/sprekers na afloop een welgemeende 

attentie aangeboden. 

 



4. Contacten met instanties en instellingen 

Gemeente Delft 

In 2016 wijzigde de subsidierelatie met de gemeente. De waarderingssubsidie verdween en 

de stimuleringssubsidie kwam er voor in de plaats. Het wegvallen van de 

waarderingssubsidie kon gedeeltelijk worden gecompenseerd door een bijdrage van de bij 

de SSBO aangesloten bonden. 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 niet 

worden aangeboden door andere organisaties die zich inzetten voor ouderen, onder andere 

door het aanbieden van andersoortige activiteiten o.a. in ouderensociëteiten. Het kenmerk 

van een ouderensoos is meer gericht op het faciliteren van vrijetijdsbesteding (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 de ogen van het bestuur is intensivering van het contact gewenst.  

Participe/Delft voor Elkaar 

De samenwerking met de door de gemeente gecontracteerde welzijnsorganisatie 

Participe/Delft voor Elkaar werd voortgezet. De ouderenbonden samenwerkend binnen de 

SSBO hebben veel gemeen met de vele activiteiten/werkzaamheden die er elders voor 

ouderen zijn en worden georganiseerd. 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 

NIO is besproken en heeft er toe geleid dat vertegenwoordigers van de SSBO deel zijn gaan 

nemen aan de bijeenkomsten van het netwerk. 

 In het kader van de gewenste samenwerking is er afstemmingsoverleg geweest met Delft 

voor Elkaar over het opzetten van een boodschappen en uitjes dienst in Delft BUDD, 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 moeilijkste 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 haar 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 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 is 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 en/of over een klein sociaal netwerk beschikken. 

TOP WIZ 

Een bestuurslid is betrokken bij de werkgroep WIZ (Wijken Innovatie Zorg) van het Delftse 

debatcentrum TOP (Techniek Ontmoetings Punt).Sinds enige tijd organiseert TOP 

debatavonden over maatschappij, techniek en cultuur 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.  

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 de 

informatievoorziening van de SSBO actueel te houden. Ruim van tevoren worden te 

organiseren activiteiten, informatiebijeenkomsten en de programma’s van winter- en 

zomerschool bekend gemaakt. Power point presentaties van gehouden 

informatiebijeenkomsten komen zodra deze beschikbaar zijn op de website. Het is het 

bestuur bekend dat een groep oudere senioren nog steeds deze manier van 

informatievoorziening als een (te) hoge drempel ervaren. 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 deel van de mensen die de Delftse 

activiteiten bezoeken. De vraag om het beschikbaar hebben van  een papieren versie blijft 

klinken vanuit de groep die verloren gegaan lijkt te zijn voor het gebruik van de computer. Bij 

die groep senioren zien we dat een aanzienlijk deel niet over een eigen computer beschikt 

en hieraan ook niet meer kan/wil beginnen. Hoewel het bestuur van de SSBO aan de – als 

terecht ervaren wens – van deze groep tegemoet wil komen, ontbreekt het de SSBO 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, die de SSBO uitvoert. 

6. Financiën 

In 2016 wijzigde de subsidierelatie met de gemeente. De waarderingssubsidie verdween en 

de stimuleringssubsidie kwam er voor in de plaats. Om het wegvallen van de 

waarderingssubsidie waarmee het materieel functioneren van de SSBO, zoals het bestrijden 

van de kosten van het onderhoud van de website, zaalhuur en porto- en bankkosten, 

mogelijk werd gemaakt,  te compenseren, hebben de bij de SSBO aangesloten bonden 

besloten in dit boekjaar ieder een jaarlijkse bijdrage van € 200,-- te gaan geven.   

Met de stimuleringssubsidie subsidieert de gemeente alleen activiteiten, initiatieven en 

projecten die bijdragen aan participatie van inwoners van Delft en hun eigen en 

http://www.ssbodelft.nl/


gezamenlijke kracht vergroten en tenslotte een goed sociaal klimaat en veiligheid en 

duurzaamheid en het Delfts milieu bevorderen. In 2017 diende de SSBO een projectvoorstel 

in om het concept van de theatervoorstelling ‘De Eeuw van uw Leven’ naar Delft te halen. De 

gemeente verstrekte een stimuleringssubsidie van € 2.000,-- voor het aanpassen van het 

concept aan de Delfts situatie. 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 wederom gratis 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 ieder jaarlijks een financiële bijdrage van € 200,-

- te leveren. In dit verband mag niet onvermeld blijven dat de ANBO in Delft niet meer met 

een lokale afdeling uitvoerend werkzaam is en er daardoor vanuit het landelijk bureau van 

de ANBO geen financiën beschikbaar zijn voor Delftse leden.  

Voor het organiseren van de jaarlijks plaatsvindende zomer- en winterschool voor senioren 

kon de SSBO geen beroep op de gemeente Delft doen. Desalniettemin is de SSBO er in 

geslaagd om voldoende financiële steun te vinden voor de verschillende activiteiten. Fonds 

1818 ( € 7.550,--), Fonds Sluyterman van Loo ( € 4.025,--) en de Delftse Kerkelijke Stichting 

Stalpaert van der Wiele ( € 4.925,--), de Diaconie van de Protestantse Gemeente Delft (€ 

1.750,--) en de Stichting Ouderenfederatie Delft (€300) waren bereid financiële steun te 

bieden voor de verschillende projecten. Daarnaast hebben de deelnemers van de zomer- en 

winterschool voor € 11.400,-- bijgedragen. Tenslotte kregen we wederom van een aantal 

bedrijven hulp aangeboden hetzij in natura hetzij door korting te geven op rekeningen voor 

verleende diensten.  

7. Bestuur 

Het SSBO-bestuur moest afscheid nemen van een gewaardeerd bestuurslid. De heer C. de 

Bloois overleed in maart 2017. Er vonden in het bestuur verder enkele wisselingen plaats. De 

heer R. Cuperus gaf in januari  te kennen zich om gezondheidsredenen terug te trekken. Hij 

werd opgevolgd door de heer J. Pothof. Ten slotte werd afscheid genomen van mevrouw 

J.I.M. Richaers-Adelmeijer die gedurende vele jaren de rol van secretaris met veel inzet heeft 

vervuld.. 

Het bestuur bestond aan het eind van dit jaar uit de volgende personen: 

P.C.M. Duijndam (voorziitter), C.J. van Wijk (penningmeester/secretaris a.i.), A.G.J.van Geest 

(bestuurslid), S.J. Pronk (bestuurslid), C.G. den Hartog (bestuurslid), J. Pothof (bestuurslid), 

mw. L. Puts-Stam (bestuurslid) . 



Delft, oktober 2018.    

 


