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JAARVERSLAG 2014
ALGEMENE STAND VAN ZAKEN
Het LOIS is opgericht in 1999. In 2014 bestond het LOIS dus 15 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 zijn grond in het gegeven, dat het LOIS oorspronkelijk is
opgericht ter ondersteuning van seniorenraden en onze doelgroep pas later is verbreed. Het
blijkt steeds weer, dat onze donateurs onze activiteiten waarderen.
Seniorenraden verkeren op dit moment echter in een moeilijke positie. Steeds weer worden
seniorenraden opgeheven of zij 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 beëindigd. Ook zijn
enkele gemeenten gefuseerd tot grotere gemeentes, waardoor de seniorenraden uit de
fuserende gemeenten zijn opgegaan in een gemeenschappelijke seniorenraad. Er komt
evenwel een tegenbeweging op gang. Een seniorenraad heeft naast een Wmo-raad
bestaansrecht, zeker nu de Wmo zich steeds meer richt op mensen met beperkingen.
Doordat feitelijk het aantal seniorenraden terugloopt, neemt ook het aantal donateurs van het
LOIS af. 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.
We willen in 2015 de bekendheid van onze organisatie vergroten. Op basis van de resultaten
zal het bestuur verdere besluiten nemen.

SAMENSTELLING BESTUUR EN MEDEWERKERS
Het bestuur van het LOIS was per 1 januari 2014 als volgt samengesteld:
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
Tevens hadden wij medewerking van:
J.A. van Vliet (webmaster)
P.J. Haring, lay-out van de nieuwsbrief en redactie.
In 2014 heeft de heer L. Springeling zijn functie neergelegd en heeft hij het bestuur verlaten.
In plaats daarvan heeft de heer A.P.J. Strookman het voorzitterschap overgenomen.
Mw. I. Gehner – Ellenberger heeft op 31 december het bestuurslidmaatschap neergelegd.
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In de loop van het verslagjaar hebben wij de heer A.J.H. Nijborg als nieuw bestuurslid mogen
begroeten.
Eind 2014 bestond het bestuur daardoor uit:
Voorzitter:
Secretaris:
Tweede secretaris:
Penningmeester:
Lid:
Lid:
Lid:
Lid:

A.P.J. Strookman (tevens redactie en contactpersoon voor de
webmaster)
Drs. C.P.G. Tilanus (Tevens redactie en themamiddagen)
mw. B. van Hes
E.J. Bosman (tevens themamiddagen)
G. van der Meer (voorzitter vergaderingen)
Ds. G. de Klein (redactie en themamiddagen)
M.T. Fambach (redactie en themamiddagen)
A.J.H. Nijborg (themamiddagen)

De Raad van Aanbeveling is in het verslagjaar opgeheven met dank voor de ondersteuning,
die we van de leden hebben ontvangen.

OUDEREN IN DE TOEKOMST
Op 28 maart 2014 heeft het LOIS in Driebergen een landelijke themadag gehouden met als
tiel “Ouderen in de toekomst”. ’s Morgens zijn drie inleidingen gehouden: Oudernbeleid in
de toekomst (Prof. dr. Jacobijn Gussekloo); Partners in gemeentelijk beleid, de gemeente als
stimulator (Jan Lamers) en De wijk centraal (drs. Anjo Geluk). ’s Middags zijn er workshops
gehouden m.b.t. Ouderenbeleid in de toekomst (Wim van Kreij), Partners in gemeentelijk
beleid (Jan Lamers), De wijk centraal (Anjo Geluk) en Eigen verantwoordelijkheid van
ouderen in de samenleving (Gerrit de Klein). Zowel dankzij de goede inleiders als de goede
opkomst kunnen wij de dag als geslaagd beschouwen.
Tevens hebben we een begin gemaakt met de organisatie van regionale themamiddagen in
2015.

ADVIEZEN
Het LOIS heeft dit jaar twee cursusdagen gehouden voor afzonderlijke donateurs.
 Een dag is gehouden in Hulst met als thema’s: de functie van seniorenraden en
effectief adviseren.
 Een dag in Arnhem. ’s Morgens hebben we een inleiding gehouden over effectief
adviseren en ’s middags een adviesgesprek over samenwerking tussen seniorenraad en
gehandicaptenraad.
Tevens hebben we ons gepresenteerd op een studiedag van de gezamenlijke ouderenbonden
in Rotterdam.

NIEUWSBRIEF EN WEBSITE
In 2014 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 digitaal. Ongeveer een maand na verschijnen wordt de inhoud ook op onze
website geplaatst.
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In de loop van het verslagjaar is volle aandacht geschonken aan de opzet van onze website.
Ons inziens is de website dan ook echt verbeterd. Wij registreren het aantal bezoekers op
onze website. Hier blijkt sprake te zijn van een geleidelijke 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 2015 met veel vertrouwen tegemoet.
Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van 11 maart 2015

