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JAARVERSLAG 2011
VOORWOORD
Het LOIS bestaat nu 11 jaar. In deze jaren heeft de stichting zich zeer duidelijk ontwikkeld.
Van de andere kant maken de seniorenraden en daarmee onze stichting een moeilijke tijd
door. Aangezien de stichting geen subsidie ontvangt, is ze afhankelijk van de bijdragen van
haar donateurs. Zette het LOIS zich in eerste instantie uitsluitend in op ondersteuning van
seniorenraden, sinds enige tijd hebben we daarom onze doelstelling verruimd en trachten wij
al diegenen en die organisaties te ondersteunen, die de gemeente (mede) adviseren ten
aanzien van ouderenbeleid. Enkele Wmo-raden, enkele afdelingen van ouderenbonden en een
enkele welzijnsorganisatie zijn inmiddels donateur geworden. Het aantal donateurs loopt
echter, zij het langzaam, terug omdat seniorenraden worden opgeheven of hun activiteiten
staken bij het ontstaan van een Wmo-raad. Het is dus van groot belang, dat wij de verbreding
van onze doelgroep ook daadwerkelijk tot stand brengen. Vooralsnog is het LOIS echter een
gezonde organisatie.
SAMENSTELLING BESTUUR EN MEDEWERKERS
Het bestuur van het LOIS was per 1 januari 2011 als volgt samengesteld:
Voorzitter:
Secretaris:
Tweede secretaris:
Penningmeester:
Lid:
Lid:
Lid:

Mr. Ing. L. Springeling (tevens redactie)
Drs C.P.G. Tilanus (Tevens themamiddagen en redactie)
mw. B. van Hes
E.J. Bosman (tevens themamiddagen en tijdelijk redactie)
C.J. Morssink (redactie}
G. van der Meer (voorzitter vergaderingen)
mw. I. Gehner – Ellenberger

In de loop van 2011 zijn de volgende personen toegetreden tot het bestuur:
Lid:
G. Lichtenberg (tevens contactpersoon voor de webmaster)
Lid:
S. Limpens (tevens contactpersoon voor de webmaster)
Lid:
B. Strookman
Tevens hebben wij medewerking van drie vrijwilligers:
J.A. van Vliet (webmaster)
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Mevr. W. Kristelijn, corrector van de nieuwsbrief
P.J. Haring, lay-out van de nieuwsbrief.

REGIONALE THEMABIJEENKOMSTEN
In 2011 zijn in het najaar in het land drie regionale themabijeenkomsten gehouden over het
onderwerp “De Kanteling en Ouderenbeleid”. Het thema werd ingeleid door onze secretaris
de heer Tilanus of door ons bestuurslid de heer van der Meer. Wij hebben dit jaar een
minimum aantal deelnemers vastgesteld, mede omdat onderlinge discussie van belang wordt
gevonden. Tevens hebben we een kleine bijdrage gevraagd voor de noodzakelijke kosten.
Onduidelijk is, waarom het aantal aanmeldingen dit jaar duidelijk is achtergebleven bij
voorafgaande jaren. Drie bijeenkomsten konden niet doorgaan wegens gebrek aan
belangstelling. Wel zijn er themamiddagen gehouden in Assen, Bergen op Zoom en
Driebergen. Uit een evaluatie bleken deze themamiddagen zeer goed te zijn ontvangen.

VERDERE THEMAMIDDAGEN EN ADVIESGESPREKKEN
Het LOIS wil ook desgevraagd themamiddagen/-ochtenden houden voor afzonderlijke
donateurs. Dit jaar zijn themamiddagen gehouden in Smallingerland en voor de Wmo-raad in
Etten Leur.
Adviesgesprekken zijn gehouden in Vlissingen en in Alblasserdam

NIEUWSBRIEF EN WEBSITE
In 2011 zijn zes nieuwsbrieven uitgekomen. Gezien de reacties, die wij op deze brieven
krijgen, wordt er gedegen kennis van genomen en worden zij op prijs gesteld. Naast de
bijdragen van de redactieleden uit ons bestuur mochten wij enkele keren bijdragen ontvangen
van seniorenraden, onder meer in de vorm van de jaarverslagen. Dat wordt bijzonder op prijs
gesteld.
Onze donateurs krijgen allen een exemplaar van onze nieuwsbrief toegezonden. Daarnaast
zijn er enkele individuele leden van seniorenraden geabonneerd op de nieuwsbrief. Ongeveer
een maand na verschijnen wordt de tekst ook op onze website geplaatst.
De website www.loisweb.nl is dit jaar opnieuw opgezet en bijgehouden door G. van Vliet.

TOT SLOT
Ook dit jaar zijn we er weer in geslaagd de hoofdlijnen van onze jaarplanning te realiseren.
We kunnen stellen, dat we een gezonde stichting zijn. Wij zijn er echter van overtuigd, dat
we moeten streven naar verdere samenwerking met andere organisaties. We zien het jaar
2012 met veel vertrouwen tegemoet.
Woerden, 26 december 2011

