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BERICHT VAN DE VOORZITTER
Voor u ligt het Jaarverslag 2017 van de Stichting LOIS. LOIS bestaat
al sinds 1999 en is een vrijwilligersorgaan, dat in het algemeen
gevormd wordt door en voor senioren(raden). LOIS richt zich op
zorg, welzijn en sociaaleconomie, maar ook op wonen,
woonomgeving, veiligheid en mobiliteit.
Op 27 september 2017 kwam helaas het droevige bericht dat onze
gewaardeerd bestuurslid, de heer drs. Gerard van der Meer, was
overleden. In de Bestuursvergaderingen fungeerde Gerard van der
Meer altijd als technische voorzitter. Ook was hij lid van de
Redactiecommissie van LOIS. Gerard van der Meer heeft veel
betekend voor LOIS, maar ook voor het ouderenbeleid in Nederland,
met name in zijn woonplaats Hoorn. Tot het laatste toe heeft hij zich
nog bemoeid met Nieuwsbrief nummer 3 van augustus/september
2017. Er was grote belangstelling bij de herdenking van Gerard van
der Meer, die op 27 september in Hoorn werd gecremeerd. Het
Bestuur is hem veel dank verschuldigd voor zijn jarenlange inzet.
LOIS adviseerde ook in 2017 diverse Seniorenraden omtrent alle
beleidsaspecten, die het belang van senioren raakten. Er werd
gesproken
met
beleidsmakers
van
gemeenten
en
vertegenwoordigers van de organisaties in het Sociaal Domein.
Daarnaast heeft LOIS steeds eigen initiatieven t.b.v. ouderen
ontwikkeld.
In 2017 bleef het aantal donateurs van LOIS redelijk stabiel. Na
jaren met verlies gedraaid te hebben eindigt LOIS het boekjaar met
een beperkte winst. De donateurbijdrage is ook in 2017 op het
acceptabele bedrag van € 90,00 per jaar gebleven. De efficiënte en
sobere opzet van de bedrijfsvoering, evenals het ontbreken van de
hoge reiskosten uit het verleden, hebben bijgedragen aan het
wegwerken van het verlies.
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Zorgelijk blijft de afname van het aantal donateurs. Dit wordt
voornamelijk veroorzaakt door het opheffen van vele Adviesraden.

DOELSTELLING
Stichting LOIS is een ANBI organisatie en stelt zich ten doel:
 Ondersteuning bieden aan alle adviesorganen en individuen, die
gemeenten adviseren over ouderenbeleid;
 Het bevorderen van de kwaliteit van het ouderenbeleid en de
effectiviteit van de advisering;
 Actieve inzet van haar deskundige vrijwilligers die deze
belangeloos verrichten vanuit maatschappelijke betrokkenheid.

ALGEMEEN BESTUUR
Het Algemeen Bestuur van Stichting LOIS bestond eind 2017 uit 3
leden:
Bram
Strookman
(voorzitter),
Baukje
van
Hes
(penningmeester) en Theo Fambach (secretaris).
In 2017 vond helaas opnieuw een aantal bestuurswisselingen plaats.
In april trad Bert Nijborg terug als bestuurslid en in september
overleed onze zeer gewaardeerde Gerard van der Meer (zie ook
hierboven). Als bestuurslid én als lid van de Redactie heeft hij zich
enorm ingezet voor LOIS, waarvoor het bestuur hem zeer
bedankbaar is.
Bram Strookman en Theo Fambach vormden, na het verscheiden
van Gerard van der Meer, de Redactiecommissie.
Het LOIS Bestuur heeft in 2017 haar reguliere bestuursvergaderingen
gehouden op: 25 januari, 23 maart, 13 juli, 3 oktober en 15
december 2017.
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De Redactiecommissie kwam bijeen op 13 juli 2017. Via e-mail
correspondeert de Redactiecommissie over de Nieuwsbrieven en
welke artikelen moeten verschijnen.

LOIS IN 2017
Onder ons motto “Ouderen voor Ouderen” leverde LOIS ook in 2017
zijn donateurs:
 Nieuwsbrief, die vijf keer verscheen, met informatie over
landelijke ontwikkelingen, achtergrondinformatie bij actuele
vraagstukken en informatie van donateurs over interessante
ontwikkelingen in hun gemeente;
 Bijeenkomst over Ouderenzorg
op 2 juni te Amsterdam, voor
actuele
onderwerpen
en
uitwisseling van ervaringen met
andere Adviesorganen;
 Bijeenkomst
over
Laaggeletterdheid
onder
Ouderen, o.a. met Minister
Plasterk en LOIS-bestuurslid
Theo Fambach;
 Cursus Effectief Adviseren t.b.v.
de Seniorenraad Stichtse Vecht
in december 2017;
 Themabijeenkomsten, op verzoek van diverse adviesorganen;
 Vraagbaak door middel van persoonlijke gesprekken of e-mail;
 Website www.loisweb.nl. Naast informatie over onze organisatie
en de werkzaamheden van LOIS kon men hier interessante links
en het Nieuwsbrievenarchief vinden.
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LOIS CURSUSSEN
LOIS geeft cursussen, die gericht zijn op beginnende
Adviesorganen. Er zijn ook cursussen voor reeds langer bestaande
Adviesorganen en kunnen als zes afzonderlijke thema’s gehanteerd
worden. Contact hierover met het Bestuur via e-mail of telefoon.
De zes modulen gaan over Verantwoordelijkheid gemeenten voor
Ouderenbeleid,
het
Gemeentelijk
Besluitvormingsproces,
Organisatie van Beïnvloeding, het Stappenplan, Netwerkvorming en
Effectief Adviseren.

LOIS UITGAVEN IN 2017
De nieuwe lay out van de Nieuwsbrief LOIS, die sinds augustus
2015 werd uit gebracht, werd steeds beter gewaardeerd. In 2017
werden de volgende Nieuwsbrieven uitgebracht.
In nr. 1 van jan./febr. werden de artikelen over Budget Mantelzorgwaardering per Gemeente bekend, De vertrouwde Stammenstrijd
laaide weer even op, Met de Participatiewet is een grote Verandering
in het Sociale Domein in Gang gezet, Verkiezingen 2017 Tweede
Kamer, Langer Thuis Blijven Wonen gepubliceerd.
In nr. 2 van mei/juni kwamen de artikelen Bewonersinitiatief en
Aanbesteding in het Sociale Domein, Wegwijzer Prestatieafspraken
Wonen en Zorg, Hoe Willekeurig is het Beleid, Is de Burger wel in
Staat alles zelf te Regelen, Ouder Worden in Nederland,
Transformatie in het Sociaal Domein, de Praktijk aan de Macht aan
bod.
In nr. 3 van aug./sept. waren er publicaties over Nieuwsbrief
Seniorenraad Stichtse Vecht, Keukentafel Gesprekken, Langer
Zelfstandig Thuis Wonende Kwetsbare Ouderen, Sociale Woningen,
Wie Kan en Wil nog Mengen in de Wijk, Thuiscomfort Checklist.
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Nr. 4 van okt./nov. was gewijd aan de artikelen: De Rechter deed
onlangs Uitspraak in de Zaak van een Mevrouw die haar Bad wilde
Vervangen door een Inloopdouche, Is het Huidige Zorgstelsel nog te
Handhaven, Ongelijkheid door ‘Gentrificatie’, Outreachend Werken
met Wijkteams, Valpartij vaak Fataal, Wat heeft de Nieuwe Regering
voor U in Petto, Zorgfraude.
Diverse artikelen van december 2017 verschenen in de eerste
Nieuwsbrief van 2018.

OUDERENBELEID BLIJFT IN 2017 VAN BELANG
Drie jaren na de Transitie van 2015 zijn de contouren van de
verandering door monitoring in kaart gebracht. Deskundigen trokken
hun conclusies. Vele conclusies werden door LOIS met artikelen voor
het voetlicht gebracht. Ook in 2017 kon worden vastgesteld dat
eenzaamheid, lichamelijke of psychische problemen zorgden voor
meer en meer specifieke problemen bij ouderen.
Het verzorgen van eigen contacten in de omgeving (kinderen,
vrienden en buren) is belangrijk. Echter is meer aandacht voor
preventie een noodzaak. Gemeenten moeten hier op inspelen.
Ouderenbeleid op het gebied van welzijn, zorg, wonen en
(openbaar) vervoer (mobiliteit) is een taak voor de gemeente.
Helaas hebben niet alle gemeenten een ouderenbeleid. Dat moet
veranderen!
Dat kan in de vorm van het opstellen van een Convenant
Ouderenbeleid, waardoor Seniorenraden een wettelijke basis
verkrijgen en de plaatselijke overheid zich daadwerkelijk kan laten
adviseren door senioren. Gezien de te verwachten groei van het
aantal ouderen op korte en langere termijn is een Seniorenraad in
iedere gemeente meer dan gewenst!
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