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JAARVERSLAG 2013
ALGEMENE STAND VAN ZAKEN
Het LOIS is opgericht in 1999, maar is pas feitelijk actief geworden in 2000. In 2013 bestond
het LOIS dus 14 jaar. Het LOIS wil iedere organisatie of elk persoon ondersteunen, die de
gemeente adviseert over ouderenbeleid. Onze doelgroep is dus op zich breed, maar het
merendeel van onze donateurs bestaat uit seniorenraden. Dit vindt mede haar grond in het
gegeven, dat oorspronkelijk het LOIS is opgericht ter ondersteuning van seniorenraden en
onze doelgroep pas later is verbreed. Het blijkt steeds weer, dat onze donateurs onze
activiteiten zeer waarderen.
Seniorenraden verkeren op dit moment echter in een moeilijke positie. Steeds weer worden
seniorenraden opgeheven of staken hun activiteiten ten gunste van een Wmo-raad. Er zijn
echter ook andere redenen 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. Er komt
weliswaar een tegenbeweging op gang. Een seniorenraad heeft zeker naast een Wmo-raad
een belangrijke functie, zeker nu de Wmo zich steeds meer richt op mensen met beperkingen.
Zowel in Noord Brabant als in Overijssel klinken geluiden, dat men in elke gemeente een
seniorenraad wenst. Vooralsnog is het resultaat hiervan beperkt.
Doordat feitelijk het aantal seniorenraden terugloopt loopt ook het aantal donateurs van het
LOIS terug. Daardoor eindigt het LOIS reeds enkele jaren met een, zij het gelukkig beperkt,
verlies. Wij vragen nu aan onze donateurs een jaarlijkse bijdrage van € 90. Wij achten het
niet verantwoord deze bijdrage te verhogen. Gelukkig hebben we nog een behoorlijke buffer,
zodat we vooralsnog het jaarlijkse tekort kunnen aanvullen uit onze reserve. Een commissie
uit ons bestuur is bezig een plan de campagne te ontwikkelen om te trachten het aantal
donateurs te verhogen. Een stageaire heeft ons een adressenbestand geleverd, dat we in onze
campagne kunnen benaderen. Het is dan ook duidelijk, dat we met onze activiteiten minstens
in het jaar 2015 blijven doorgaan. In de loop van 2015 zal het bestuur zich verder beraden op
onze toekomst. We gaan ervan uit, dat we ook na 2015 kunnen blijven functioneren.
In 2012 heeft het LOIS met een zestal andere landelijke organisaties gesprekken gevoerd om
te komen tot vormen van samenwerking. Dit is ons echter niet gelukt. Dergelijke gesprekken
zijn in 2013 voortgezet, maar ook nu zonder succes. De pogingen om te komen tot vormen
van samenwerking zullen we voortzetten, maar de grenzen van mogelijkheden komen in het
vizier.

SAMENSTELLING BESTUUR EN MEDEWERKERS
Het bestuur van het LOIS was per 1 januari 2013 als volgt samengesteld:
Voorzitter:
Secretaris:
Tweede secretaris:
Penningmeester:

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)
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Lid:
Lid:
Lid:
Lid:
Lid:

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:
J.A. van Vliet (webmaster)
P.J. Haring, lay-out van de nieuwsbrief en redactie.
In de loop van het verslagjaar zijn de heren Lichtenberg en Limpens ons ontvallen, beide
door overlijden. Wij zijn hen dankbaar voor de inzet die ze hebben geleverd.
Wij zijn blij, dat we ons bestuur hebben kunnen aanvullen met twee nieuwe leden. Eind 2013
bestond het bestuur daardoor uit:
Voorzitter:
Mr. Ing. L. Springeling (tevens redactie)
Secretaris:
Drs C.P.G. Tilanus (Tevens themamiddagen en redactie)
Tweede secretaris: mw. B. van Hes
Penningmeester:
E.J. Bosman (tevens themamiddagen en tijdelijk redactie)
Lid:
G. van der Meer (voorzitter vergaderingen)
Lid:
mw. I. Gehner – Ellenberger
Lid:
A.P.J. Strookman (contactpersoon voor de webmaster)
Lid:
Ds G. de Klein
Lid:
M.T. Fambach
De Stichting kent daarnaast een Raad van Aanbeveling. De Raad bestaat 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
Het is de bedoeling eens per jaar een overleg te voeren met de Raad van Aanbeveling over de
ontwikkelingen binnen onze organisatie en onze plannen voor de toekomst. Door
uiteenlopende redenen is dat ons dit jaar niet gelukt.

REGIONALE THEMABIJEENKOMST
In april 2013 heeft het LOIS vijf regionale themamiddagen gehouden in Leiderdorp,
Roermond, Goes, Assen en Driebergen. Een zesde geplande themamiddag in Hengelo ging
niet door wegens te weinig belangstelling. Thema van deze bijeenkomsten was “Zo lang
mogelijk zelfstandig”. Deze bijeenkomsten werden over het algemeen door de aanwezigen
zeer gewaardeerd.
Tevens hebben we een begin gemaakt met de organisatie van een landelijke themadag, die in
2014 wordt gehouden in Driebergen.

PRESENTATIE IN DEN BOSCH
Op 12 november heeft het LOIS zich gepresenteerd op een landelijk congres, dat over
ouderenbeleid is georganiseerd door het Nationaal Programma Ouderenzorg. Wij kregen daar
weliswaar veel belangstelling, maar het heeft geen aanleiding gegeven tot uitbreiding van het
aantal donateurs.
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ADVIEZEN
Het LOIS heeft dit jaar geen themamiddagen/-ochtenden gehouden voor afzonderlijke
donateurs. Ook hebben we in het verslagjaar geen adviesgesprekken gevoerd met donateurs.
Wel hebben wij per e-mail adviezen kunnen geven aan de gemeente Lopik en de seniorenraad
in Baarn.

NIEUWSBRIEF EN WEBSITE
In 2013 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. Naast de schriftelijke uitgaven verstrekken we onze nieuwsbrief aan donateurs
desgewenst ook elektronisch. Ongeveer een maand na verschijnen wordt de tekst ook op onze
website geplaatst.
In de loop van het verslagjaar is duidelijker aandacht geschonken aan de opzet van onze
website. Ons inziens is de website dan ook duidelijk verbeterd. Wij registreren wekelijks het
aantal bezoekers op onze website. Hie blijkt sprake te zijn van een geleidelijke geringe groei.

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 2014 met veel vertrouwen tegemoet.
Woerden, 30 maart 2014.
Kees Tilanus, secretaris

