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JAARVERSLAG 2012
ALGEMENE STAND VAN ZAKEN
Het LOIS bestaat nu 12 jaar. Wij vonden het daarom zinvol ons eigen functioneren ter
discussie te stellen en hebben een enquête uitgezet om te achterhalen, hoe onze donateurs ons
ervaren. Ruim meer dan de helft van onze donateurs hebben gereageerd. Een weerslag van de
uitkomt is gepubliceerd in het decembernummer van onze nieuwsbrief. Uit het geheel blijkt
een duidelijke waardering voor ons werk. De teneur is: “Ga door zoals je bezig bent”.
Toch moet er echt iets veranderen, willen we daartoe in staat zijn. We teren namelijk steeds
meer in. Het aantal donateurs is ook dit jaar teruggelopen. Seniorenraden worden opgeheven
of staken hun activiteiten bij het ontstaan van een Wmo-raad. Daar zijn voor seniorenraden
dit jaar echter nog enkele redenen bij gekomen om zichzelf op te heffen. Daar ook gemeenten
moeten bezuinigen, hebben enkele gemeenten hun subsidie aan de bestaande seniorenraad
opgeheven. Ook zijn enkele gemeenten opgegaan in een grotere gemeente, waardoor de
seniorenraden uit de fuserende gemeenten zijn opgegaan in een gemeenschappelijke
seniorenraad. Ondanks pogingen het aantal donateurs uit te breiden, onder meer in de kring
van Wmo-raden en afdelingen van ouderenbonden, is dat feitelijk nauwelijks gelukt.
Gelukkig hebben we nog een redelijke buffer, maar toch zagen wij ons genoodzaakt voor
2013 de bijdrage, die we onze donateurs vragen, te verhogen. Wij beseffen heel goed, dat ook
daar grenzen aan zitten.
Het LOIS heeft met een zestal andere landelijke organisaties gesprekken gevoerd om te
komen tot vormen van samenwerking. Dit is ons echter niet gelukt. Teleurstellend was, dat
wij na een overigens goed gesprek ook van de Koepel van Seniorenraden te horen kregen, dat
zij toch geen reden zagen om tot samenwerking te komen. Wij achten namelijk
samenwerking met die Koepel het meest voor de hand te liggen.

SAMENSTELLING BESTUUR EN MEDEWERKERS
Het bestuur van het LOIS was per 1 januari 2012 als volgt samengesteld:
Voorzitter:
Secretaris:
Tweede secretaris:
Penningmeester:
Lid:
Lid:
Lid:
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
G. Lichtenberg (tevens contactpersoon voor de webmaster)
S. Limpens (tevens contactpersoon voor de webmaster)
A.P.J. Strookman

Tevens hadden wij medewerking van drie vrijwilligers:
J.A. van Vliet (webmaster)
Mevr. W. Kristelijn, corrector van de nieuwsbrief
P.J. Haring, lay-out van de nieuwsbrief.
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In de loop van het jaar heeft de heer Morssink zich wegens ziekte genoodzaakt gezien zijn
bestuurslidmaatschap neer te leggen. Ook hebben wij afscheid moeten nemen van mevrouw
Kristelijn.
De Stichting kent daarnaast een Raad van Aanbeveling. Wij hebben Anouchka van
Miltenburg gefeliciteerd met het feit, dat zij gedurende het verslagjaar is gekozen tot
voorzitter van de Tweede Kamer. Zij zag zich daardoor echter genoodzaakt zich terug te
trekken uit de Raad van Aanbeveling. De Raad bestaat nu uit:
Mevr. N. van Oerle, voorheen lid van de Tweede Kamer en voorzitter van de Commissie
Ouderenbeleid.
W. van Kreij, secretaris van de Stichting Meienrode
H. Spekman, voorzitter van de Partij van de Arbeid

LANDELIJKE THEMABIJEENKOMST
Op 23 maart heeft het LOIS in Driebergen een landelijke themadag georganiseerd over
“Preventie; nuldelijns en eerstelijns gezondheidszorg”. Ofschoon het aantal deelnemers lager
was dan afgelopen jaren, bleek deze dag door de aanwezigen zeer positief te worden
beoordeeld.
Er zijn dit jaar geen regionale bijeenkomsten gehouden. Deze staan wel in april 2013
gepland, en wel over “Zo lang mogelijk zelfstandig”.

PRESENTATIE IN DEN BOSCH
Op 11 oktober heeft het LOIS zich gepresenteerd op een landelijk congres, dat over
ouderenbeleid is georganiseerd door de Stichting Meienrode. Wij kregen daar weliswaar veel
belangstelling, maar het heeft geen aanleiding gegeven tot uitbreiding van het aantal
donateurs.

ADVIESGESPREKKEN
Het LOIS heeft dit jaar geen themamiddagen/-ochtenden gehouden voor afzonderlijke
donateurs. De seniorenraad Terneuzen heeft weliswaar verzocht, of wij in samenwerking met
de seniorenraad van Goes een themamiddag wilden organiseren voor de seniorenraden in
Zeeland. Deze middag is echter niet doorgegaan, omdat de seniorenraad in Goes werd
opgeheven. Het LOIS wil uit eigen gelegenheid in 2013 een themamiddag in Goes
organiseren.
Adviesgesprekken zijn gehouden in de Hoekse Waard en in Haarlemmermeer.

NIEUWSBRIEF EN WEBSITE
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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.
In verband met verzoeken daarom hebben wij het besluit genomen de nieuwsbrief ook per email ter beschikking te stellen. We zenden echter aan elke donateur onze nieuwsbrief ook
schriftelijk toe, tenzij men aangeeft geen behoefte te hebben aan dit schriftelijke exemplaar.
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.

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 blijven streven naar uitbreiding van het aantal donateurs en verdere samenwerking
met andere organisaties. We zien het jaar 2013 met veel vertrouwen tegemoet.
Woerden, 27 december 2012
Kees Tilanus, secretaris

