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VOORWOORD
Jan Groot

De Seniorenraad is ook in het jaar 2006 weer opgekomen voor de
belangen van zijn doelgroep. Met veel enthousiasme is door vele
bestuur- en werkgroepleden deelgenomen in de projecten van de
pilot Wonen, Welzijn en Zorg (WWZ). Een aantal onderwerpen is
in dit verslagjaar afgerond. Hierbij kan genoemd worden:
WonenPlus, Mantelzorg, Vrijwilligersplatform en mede in het kader
van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) (de aanzet)
voor het zgn. Eén-loket.
Ook zijn er (ongevraagde) adviezen aan het college van
Burgemeester en Wethouders verstrekt t.w.:
- aankondiging op 26 juni 2006 van aanvullende bouwlocaties
die in een gesprek met de wethouders de heer drs. T.G.C.
Luyckx en mevrouw mr. M.A.J. Kes op10 juli 2006 mondeling
zijn toegelicht;
- advies verstrekt op19 september 2006 betreffende
Verordening Voorzieningen Wet maatschappelijke
ondersteuning (VVmo);
- vervolgadvies VVmo verstrekt op 9 oktober 2006;
- advies verstrekt op 22 oktober 2006 om het plan voor
woningbouw in de Zuidpolder-Oost en de bouw van het Woon
Zorg Complex (WoZoCo) gelijktijdig en niet separaat in te
dienen.
Bovendien heeft de Seniorenraad zich ook ingezet op te komen
voor de belangen van de deelnemers van het Begrafenisfonds
Jozef van Arimathea te Volendam. In eerste instantie hebben wij
aangeboden de aansprakelijkstellingen van het begrafenisfonds en
de Bisschop van Haarlem door de deelnemers voor de geleden of
nog te lijden schade te verzamelen en geregistreerd door te
zenden. Hierdoor zijn wij als gesprekspartner door de Raad van
Toezicht van de hierboven genoemde Begrafenisfonds benaderd.
Een tweetal gesprekken heeft inmiddels plaatsgevonden.
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Een belangrijke gebeurtenis in 2006 was uiteraard de verkiezing
van een nieuwe gemeenteraad. Op grond van de uitslag en de
coalitiebesprekingen is er een nieuw college aangetreden.
Van het vorige college is alleen wethouder de heer drs T.G.C.
Luyckx (PvdA) gebleven. Als nieuwe wethouders zijn benoemd
mevrouw mr. M.A.J. Kes en de heer W.G. Runderkamp (beiden
Volendam 80) en de heer J.H.M. Bond (Recht door Zee). Het
dagelijkse bestuur heeft met dit nieuwe college kennis gemaakt.
Hierbij hebben wij onze doelstellingen nogmaals uiteengezet.
In het kader van het verbeteren van onze communicatie met onze
doelgroep en andere belangstellenden hebben een website
geopend onder: www.seniorenraadedamvolendam.nl.
Daarnaast zullen wij voor degene die niet over een
internetaansluiting beschikken gebruik blijven maken van de lokale
media.
Ook wil ik vooruit kijken. In 2007 willen wij blijven opkomen voor
onze doelgroep. Concrete doelstellingen voor 2007 zijn onder
meer:
- door onze bijdragen aan de deelprojecten van de pilot WWZ
(Wonen, Welzijn en Zorg) de ontstane achterstand in te lopen
en aan de nieuwe deelprojecten ondersteuning te geven;
- meewerken aan het instellen van een Cliëntenraad Wmo (Wet
maatschappelijke ondersteuning), zodat de inwoners van onze
gemeente inspraak hebben in de uitvoering van deze wet;
- trachten in overleg met vertegenwoordigers van het
Begrafenisfonds Jozef van Arimathea te Volendam (Raad van
Toezicht, bestuur en de Bisschop van Haarlem) te komen tot
een aanvaardbare oplossing voor de financiële gevolgen van
de overgang van de verzekering naar Aegon. Deze nadelige
gevolgen treffen voornamelijk onze doelgroep.
Tot slot wil ik graag mijn medebestuursleden en alle leden van de
werkgroepen heel hartelijk bedanken voor hun constructieve inzet.
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JAARVERSLAG VAN DE SECRETARIS
Cas Schilder

In het jaar 2006 heeft het bestuur in totaal negen maal vergaderd.
Deze vergaderingen werden gekenmerkt door grote betrokkenheid
van bestuursleden, waarbij iedereen een constructieve inbreng
had. Bij de meeste vergadering was het bestuur compleet, waarbij
ook steeds de plaatsvervangende bestuursleden van de
Ouderenbonden aanwezig waren. Tevens is het Dagelijks Bestuur
voor iedere bestuursvergadering bijeen geweest en daarnaast nog
om bepaalde activiteiten voor te bereiden.
Onderstaand treft u de belangrijkste onderwerpen die aan de orde
zijn geweest aan:
Het bestuur heeft ondersteuning gegeven aan de werkgroepen om
deze optimaal te laten functioneren. Ook zijn wij begonnen een
nieuwe werkgroep Mobiliteit en Veiligheid op te starten en hebben
wij de bestaande werkgroepen: Wonen, Zorg en Welzijn en
Communicatie met een aantal leden kunnen uitbreiden.
Er is een aantal bijeenkomsten en gesprekken geweest met de
betrokken wethouders die op een constructieve en plezierige wijze
hebben plaats gehad. Hierbij is o.a. aan de orde geweest de door
de Seniorenraad, na onderzoek door de werkgroep Wonen
mogelijke bouwlocaties voor o.a. woningbouw voor senioren
(zogenaamde inbreilocaties).
Over een drietal onderwerpen heeft het College van B&W de
Seniorenraad om advies gevraagd t.w.
 Conceptbeleidsregels bijzondere bijstand 2006;
 Conceptverordening Wet maatschappelijke ondersteuning
(Wmo);
 Aanvullend advies mogelijke bouwlocaties voor verzorgd
wonen en nultrede woningen.
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Bovendien heeft de Seniorenraad drie ongevraagde adviezen aan
het College van B&W verstrekt t.w.
 Advies inzake ouderen hulpdienst;
 Advies inzake het Coornhert MAVO in Edam;
 Advies inzake Woon Zorg Complex (WoZoCo) aan de
Keetzijde in Edam.

Eén-loket functie: In het laatste kwartaal 2006 is een besluit

genomen de Eén-loket functie te gaan realiseren in de trouwzaal
van het Stadskantoor in Volendam. Er zal worden gestart per 1
november 2006. Deze is vertraagd en dit loket is per 2 januari
2007 operationeel geworden. De Seniorenraad heeft veel
voorwerk gedaan de realisatie van dit Eén-loket tot stand te laten
komen.

Vergoeding voor
identiteitsbewijzen:

Vervolgens willen wij
nog een aantal
belangrijke
onderwerpen die aan
de orde zijn geweest
noemen nl. vergoeding
voor identiteitsbewijzen
ten behoeve van
bewoners St.
Nicolaashof, Gouwzee
en de Meermin. Hierbij hebben wij gepleit bij de wethouder Sociale
Zaken subsidie te verlenen voor het verkrijgen van de wettelijk
voorgeschreven identiteitsbewijzen voor inwoners van deze
instellingen.
Pilot Welzijn, Wonen en Zorg (WWZ); Afgevaardigden van de
Seniorenraad hebben deelgenomen in de diverse werkgroepen
van de Pilot WWZ.
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Website; In het verslagjaar is er een website van de Seniorenraad
operationeel geworden onder de naam

www.seniorenraadedamvolendam.nl.
Hierin staan de actuele gegevens van de Seniorenraad zoals
namen van bestuursleden, werkgroepleden, doelstelling en overig
actueel nieuws.
Bezoeken raadsplein en raadsvergaderingen; Een aantal
bestuursleden bezoekt het raadsplein bijenkomsten en
raadsvergaderingen om op de hoogte te blijven van de actuele
politieke ontwikkelingen. Tevens wordt gebruikt gemaakt de
contacten met het gemeentebestuur en raadsleden te
onderhouden.
Behandeling verkiezingsprogramma politieke partijen; De
verkiezingsprogramma’s waarover wij de beschikking hebben
gekregen zijn beoordeeld op de inhoud. Hierbij is beoordeeld of
daarin die zaken zijn opgenomen die aan de orde zijn geweest in
de gesprekken die de Seniorenraad vóór de verkiezingen met de
politieke partijen heeft gehad.

Gesprekken met de Zorgcirkel; Onderwerpen van gesprek zijn

geweest WoZoCo Keetzijde Edam, toekomst van de Meermin in
Edam en vernieuwbouw St. Nicolaashof en de fusie Gouwzee met
het St. Nicolaashof.
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WonenPlus; Deze dienstverlening is opgestart. De Seniorenraad
ondersteunt deze voor hun doelgroep nuttige activiteit.

Project Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo); De aanpak

invoering WMO per 1 januari 2007 is in september 2006 aan de
raad aangeboden. Omdat er onvoldoende gelegenheid was om
hierop te reageren heeft de Seniorenraad de gemeenteraadsleden
zijn visie gegeven in een brief die kort voor de raadsvergadering is
aangeboden. Hierdoor zijn een aantal toezeggingen door de
gemeenteraad verkregen van de wethouder om onze opmerkingen
in de evaluatie mee te nemen.
Samenwerking met Invident en Gehandicaptenberaad; In het
kader van de Wmo wordt nauw samengewerkt met deze
instellingen teneinde de werkdruk met betrekking tot dit onderwerp
zo goed mogelijk te verdelen.
Platform vrijwilligers; Er is een platform vrijwilligers opgericht.
Hierin wordt geparticipeerd door de secretaris van de
Seniorenraad die mede ondersteuning verleent bij de organisatie
en aanpak.
Verbinding Roerstraat met het St. Nicolaashof; Omdat er vrij veel
verkeer is tussen de seniorenwoningen aan de Roerstraat en het
St. Nicolaashof heeft de Seniorenraad zich sterk gemaakt voor
verbetering van het schelpenpad tussen de Roerstraat en de
Visserstraat. Inmiddels is er een belangrijke verbetering tot stand
gebracht door de gemeente.
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JAARVERSLAG VAN DE PENNINGMEESTER
Piet van den Eijkhof

Dit is inmiddels alweer het 4e volledige jaar dat de Seniorenraad
Edam-Volendam actief is. Naar aanleiding hiervan zou je denken
dat er dan wel ook in het financiële vlak enige stabiliteit is te
ontdekken. Echter, ook dit jaar zijn er toch weer onverwachte meeen tegenvallers. Deze ontstaan doordat:






er minder bezoekers dan vorig jaar naar de
Informatiemiddag kwamen; De kosten van de
voorlichtingsmiddag bleven hierdoor lager dan verwacht;
de werkgroepen relatief weinig geld hebben gebruikt terwijl
men toch niet heeft stil gezeten;
nieuwe activiteiten o.a. website worden ontwikkeld waarvan
de kosten toch wel wat hoger uitvallen dan wordt verwacht;
door omstandigheden weinig aan publiciteit (folders etc.) is
gedaan;
er veel meer briefpapier is gebruikt dan was voorzien en er
voor de geplande tijd (2007) papier besteld moest worden.

Het bestuur streeft ernaar om in 2007 deze onverwachte
ontwikkelingen te voorkomen.
Waar zijn de kosten in 2006 aan opgegaan?
Portokosten
€
Bankkosten
€
Fotokopieerkosten
€
Contributie
€
Kantoorbenodigdheden
€
Kosten girotel
€
Kosten jaarverslag
€
Kosten werkgroepen
€
Reiskosten
€
Representatiekosten
€
Vergaderkosten
€
Kosten voorlichtingsmiddag
€
Kosten website
€

413,40
14,40
78,21
191,61
1.200,17
35,00
540,00
141,35
68,40
430,00
20,00
1.488,93
327,85
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Van de website, die in de loop
van het jaar is ontwikkeld en de
lucht is ingegaan, verwacht het
Bestuur in 2007 dat deze zich
verder zal worden ontwikkelen.
Eerste prioriteit is de website te
promoten bij en/of onder de
aandacht te brengen van de
achterban. Bovendien zal de
website ook aantrekkelijk
gemaakt moeten worden voor
de achterban. Dit brengt wel
kosten met zich mee!
Op de valreep van het jaar
kwam de kwestie
Begrafenisfonds aan de orde.
De Seniorenraad heeft zich in
deze kwestie samen met de
Vereniging van Nabestaanden
ingezet om de belangen van de
deelnemers zo veel mogelijk

proberen veilig te stellen.
Gezien het flinke aantal brieven
die zijn binnengekomen naar
aanleiding van publicaties in de
NIVO kan daar ook een flinke
nota (ongeveer € 240,00) voor
de portokosten worden
tegemoet gezien.
Het is helaas zo geregeld dat
de begroting voor 2008 al voor
1 april 2007 moet worden
ingediend. Hierdoor kunnen
ontwikkelingen die zich in de
loop van 2007 voordoen niet
meer meegenomen worden in
de begroting 2008. Toch
proberen wij de begroting 2008
zo goed mogelijk op te stellen.
Pas begin 2009 kunnen we zien
of we er ver naast zaten of niet.

Aanwezigen Informatiemiddag Seniorenraad op 3 november 2006
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JAARVERSLAG VAN DE WERKGROEP WELZIJN EN ZORG
Jelle van Raalte (voorzitter)
De werkgroep bestaat uit de dames Thea Kes-Sombroek, Alie
Kras-Muhren, Jannie Luik-Visser, Ann Regter, Joke Runderkamp,
Ant Schilder-Runderkamp (sinds februari 2006 tevens bestuurslid
Seniorenraad), Klazien Schilder-Runderkamp,
Trudy van Wijk; en de heren Jan Karregat, Kees Molenaar, Jaap
Schilder (vertegenwoordiger namens het bestuur Seniorenraad).
De werkgroep is in 2006 10 keer bij elkaar geweest op wisselende
locaties. Helaas zijn sommige locaties moeilijk bereikbaar.
De vergaderingen zijn prettig van toon en leerzaam. Ook
ervaringsdeskundigen zijn meestal voorhanden voor nadere
toelichting. Twee afgevaardigden van het bestuur van de
Seniorenraad die ook bij ons in de werkgroep actief zijn, hebben
regelmatig verslag gedaan van de bevindingen van het bestuur,
zodat wij niet langs elkaar heen werken. Helaas, wegens
gezinsomstandigheden hebben we afscheid moeten nemen van
twee leden t.w. Thea Kes-Sombroek en Jan Karregat.
Aan het eind van het jaar hebben wij met trots kunnen vaststellen
dat de Eén-loket functie in het Stadskantoor is gerealiseerd. Niet
alle wensen van ons zijn daarmee vervuld, maar wel een belangrijk
deel. De tijd zal moeten uitwijzen hoe het gaat functioneren. We
zullen dan ook een vinger aan de pols houden.
In het afgelopen jaar hebben de navolgende zaken veel aandacht
van onze werkgroep gekregen t.w.
 Op ons verzoek is - ter voorbereiding op de Wet
maatschappelijke ondersteuning (Wmo) - mevrouw Mieke
Boon uitleg komen geven over de door haar opgezette
vrijwilligersorganisaties.
 Enkele van onze leden zijn naar een keuring geweest voor
senioren van de Zorgcirkel en hebben daarvan verslag
gedaan.
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In de Meer






Bovendien is er een project gestart om jongeren in
aanraking te brengen met ouderen in een
verzorgingstehuis. De Kennedyschool uit Volendam heeft
hierin de spits afgebeten met een werkbezoek aan de St.
Nicolaashof en aan de Gouwzee. Hopelijk zullen het
komende jaar meer basisscholen dit voorbeeld volgen.
Ook heeft de werkgroep een zeer verhelderend bezoek
gebracht aan het nieuwe tehuis voor lichamelijk en
geestelijk gehandicapten “In de Meer” .
Verder doen wij elke maand verslag van onze activiteiten in
de gemeentelijke werkgroepen van de pilot WWZ. Dit is
niet altijd gemakkelijk omdat onze afgevaardigden slechts
vrijwilligers zijn en de andere leden professionals.

Wij hopen dat de verschillende werkgroepen in 2007 hun
opgelopen achterstand kunnen inhalen en dat wij daar een
positieve bijdrage aan kunnen leveren.
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JAARVERSLAG WERKGROEP WONEN – MOBILITEIT EN
VEILIGHEID.
Jacques Breed.

Voor ons als werkgroep is dit jaar niet vlekkeloos verlopen.
Wat betreft de werkgroep WONEN heeft het gelegen aan het feit
dat er gedurende een periode een tekort aan menskracht is
geweest, zodat zaken geen voortgang hebben. Bovendien heeft
een van onze leden, Evert Veerman, de werkgroep verlaten.
Gelukkig hebben wij voor de open gevallen plaats in onze
werkgroep een nieuw lid erbij gekregen en wel in de persoon van
een enthousiaste Jacques Snoek. Medio 2006 heeft onze
werkgroep de draad weer opgepakt en zijn wij voortgegaan met
onze werkzaamheden.
De onderwerpen MOBILITEIT en VEILIGHEID zijn dit jaar niet
opgepakt en ook voor de toekomst zagen wij daar, door tijdgebrek,
geen mogelijkheden voor. Wij hebben daarom het bestuur
verzocht hiervoor een aparte werkgroep te maken. Deze is
inmiddels opgericht en bezig met die onderwerpen.
Over WONEN voor senioren hebben wij dit jaar met verschillende
gesprekspartners, zoals de woningbouw stichtingen
Wooncompagnie en De Vooruitgang, het bestuur van het St.
Nicolaashof, de eigenaar van de Meermin Woonzorg Nederland en
de zorgaanbieder Zorgcirkel , zijnde de exploitant van de
Gouwzee, St. Nicolaashof en de Meermin, overleg gevoerd.
Al deze contacten en gesprekken zijn gevoerd in een prettige sfeer
en door ons als zeer zinvol ervaren. Inhoudelijk is er veel over tafel
gekomen en heeft tot gevolg gehad dat er bijv. een bewoners
commissie voor het Ye complex is opgericht en de standpunten
over de Meermin positief zijn geworden. Verder zijn onze
standpunten en voorstellen bij de gesprekspartners in goede aarde
gevallen en hun resultaten opgeleverd. Ook de contacten met de
gemeente zijn wat verbeterd en gaan hopelijk voor de toekomst
ook de goede kant op. Tevens is afgesproken dat wij ook met de
politieke partijen meer contact moeten zoeken.
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JAARVERSLAG VAN DE WERKGROEP COMMUNICATIE EN
PUBLICITEIT.
Ad van den Bosch en Wil G.K. Tjoa.

Voor de werkgroep Communicatie en Publiciteit is het jaar 2006
een actief jaar geweest. Niet alleen is er een uitbreiding in
mankracht geweest in de persoon van Ad Bosch, maar is de
website voor de Seniorenraad gerealiseerd. Het zal de lezer
duidelijk zijn dat wij in Ad Bosch de juiste man op de juiste plek
hebben voor het beheer van onze website. Ad Bosch is tevens
actief lid van de werkgroep Wonen in de Seniorenraad.
Website:

In het digitale tijdperk waarin wij leven, is het onontkoombaar dat
ook onze Seniorenraad een website
(www.seniorenraadedamvolendam.nl) heeft. De hedendaagse
communicatiemiddelen bestaan niet louter uit telefoongesprekken,
het schrijven van brieven, de posterijen, en de lokale kranten,
maar meer en meer worden wij geconfronteerd met moderne
middelen als de mobiele telefoon, de huiscomputer en daarmee
het internetten en het e-mail verkeer tussen mensen. Waar nu nog
slechts 10% van de senioren thuis een computer hebben, zal over
enkele jaren het aantal drastisch zijn verhoogd. Dit is één van de
redenen dat onze Seniorenraad heeft doen besluiten een eigen
website op het Internet te zetten. Het geheel heeft zijn beslag
gevonden medio 2006 in nauwe samenwerking met Wim Tol die
ons op een voortreffelijke en efficiënte wijze heeft geholpen bij de
bouw van deze website. Op onze website vindt u het actuele
nieuws over de Seniorenraad, maar ook wie de bestuursleden zijn
en met wie u eventueel contact kunt opnemen in het geval u
vragen heeft of informatie wilt hebben over zaken betreffende de
senioren. Bovendien hebben wij tevens de "bemanningen" van
onze werkgroepen daarin vermeld.
Echter, naast de informatie die wij in onze website plaatsen, willen
wij graag onze dank uitspreken voor de bijzonder goede
samenwerking met De Stadskrant in Edam en met de NIVO in
Volendam. Beide lokale kranten hebben onze berichten en het
nieuws in 2006 opgenomen.
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Informatiemiddag voor Senioren op 3 november 2006:

Het aantal aanwezigen op deze Informatiemiddag is iets minder
dan voorgaande twee jaren, maar het feit blijft dat er toch ruim 100
personen in de zaal van het St. Jozef gebouw aanwezig zijn. Voor
hen is er een uitgebreide Informatiemiddag georganiseerd met als
doel de meest actuele stand van zaken rondom de nieuwe
wetgevingen op het gebied van zorg en welzijn met de aanwezige
senioren te kunnen delen.
Mevrouw Loes de Jong (Zorgbelang Noord Holland) heeft de
laatste stand van zaken rondom de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo) belicht. Mevrouw Mieke Boon heeft haar
specialiteit op het gebied van Wonen Plus uiteengezet. Mevrouw
Carla van Dijk heeft in het bijzonder het seniorenconsult onder de
aandacht van de aanwezigen gebracht. Mevrouw Yolanda Weyand
heeft vanuit haar functie als beleidsmedewerker van de gemeente
Edam-Volendam zaken rondom de Eén-loket functie en de
wijksteunpunten duidelijk gemaakt. Het sluitstuk van deze
Informatiemiddag is de paneldiscussie, waarin naast de
bovengenoemde sprekers ook wethouder Welzijn de heer Dorus
Luyckx en voorzitter van de Seniorenraad de heerJan Groot zitting
hebben. Ook nu zijn er levendige discussies tussen aanwezigen
en panelleden over zaken met betrekking tot zorg en welzijn
binnen de gemeente.

Panelleden Informatiemiddag Seniorenraad op 3 november 2006
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JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD ST. NICOLAASHOF
Jaap van Vlaanderen.

Het jaar 2006 is weer v oorbij. Daarom wil ik met u graag even
terugblikken op de mooie, maar ook minder leuke gebeurtenissen
die zich in het afgelopen jaar hebben voorgedaan. De Cliëntenraad
functioneert nu bijna twee jaar en wij mogen duidelijk stellen dat
het belangrijkste doel: “opkomen voor de belangen van de
bewoners van het St. Nicolaashof en de aanleunwoningen” goed
ter hand is genomen.
Resultaten overleg : Door contacten met de bewoners kregen de

leden te horen of zij al dan niet tevreden waren over de zorg en de
aangeboden diensten. Naar aanleiding hiervan is de Cliëntenraad
zeven keer bijeen geweest om de problemen en de suggesties met
de leiding te bespreken. In een prettige sfeer en onderling
vertrouwen zijn deze zaken aan de orde gesteld en tot grote
tevredenheid opgelost.

Het verbeterde schelpenpad in het park nabij de Roerstraat

De volgende zaken zijn ter hand genomen t.w.
 Zo is nu in goed overleg met de leiding en met de
verzorgers elke bewoner in het bezit van een geldige
identiteitskaart.
 Bij de gemeente is een aanvraag ingediend voor een
vuilcontainer om stank, ongedierte en overig overlast te
voorkomen. Helaas kon dit verzoek nog niet worden
gehonoreerd. We komen hier in 2007 zeker op terug.
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Wel heeft de gemeente ons verzoek de straten naar het St.
Nicolaashof, de kerk en op de op- en afritten van stoepen
van de Roerstraat, Kielstraat en het eerste stuk van de Van
Baarstraat rollator - en rolstoelvriendelijk te maken
ingewilligd, waarvoor onze dank.
Ook aan het gebouw zijn verbeteringen aangebracht. Zo
openen en sluiten de deuren in de gangen zich nu
automatisch zodat de bewoners met een rolstoel of rollator
makkelijk de weg naar de kamer, lift en recreatiezaal
kunnen bereiken. Verder is de grote zaal voorzien van
nieuwe vloerbedekking.
Bovendien is er veel aandacht besteed aan de zorg en het
welzijn van de bewoners. Zo is er voor elke bewoner een
zorgplan gemaakt dat bij tussentijdse veranderingen wordt
aangepast.
Er zullen personeelsbijeenkomsten worden gehouden over
cliëntgericht werken, waarbij een goede bejegening
centraal staan.
Omdat tijdens de warme dagen van de afgelopen zomer
bleek dat een aantal bewoners te weinig dronk en
uitdrogingsverschijnselen vertoonde, krijgt nu iedere
bewoner om vier uur ’s middags een heerlijk kopje soep.
Ook het gezamenlijke eten van bewoners, die anders hun
eten in het kastje lieten staan is een groot succes.
En niet te vergeten de warme maaltijd die om de vier
weken wordt aangeboden aan de bewoners en de mensen
van buiten geniet zoveel faam dat er zelfs mensen
teleurgesteld moeten worden omdat er geen plaats meer
was.

Blik op de toekomst : En dan staan we nu in 2007 voor een nieuwe

uitdaging. Op 1 januari 2007 is het verzorgingshuis St. Nicolaashof
gefuseerd met de Zorgcirkel, waardoor wij samen met de
Gouwzee en met de Meermin als rayon Edam-Volendam verder
zullen gaan. Er zal een nieuwe Cliëntenraad gevormd moeten
worden die zich zal bezighouden met de belangen van de
bewoners op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Wij hebben
het nieuwe bedrijfsplan al mogen inzien en dat belooft in ieder
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geval een prettige voortzetting van de ingeslagen weg. Vooral de
nieuwbouw en het verkrijgen van het Bronzen Keurmerk, het
bewijs dat de instelling voldoet aan de door het Rijk gestelde eisen
qua wonen, zorg en welzijn zullen in 2007 veel aandacht krijgen.
Maar ook nieuwe voorstellen zullen zeker op de agenda geplaatst
worden. Mocht u dus een suggestie hebben laat het ons dan
weten.

Woord van dank : Rest mij nog de leiding, de verzorgers, de

vrijwilligers en het bestuur te bedanken voor de prettige
samenwerking en ik spreek de wens uit dat wij straks op dezelfde
manier en in onderling vertrouwen ons werk kunnen voortzetten.

In Memoriam
Naast mooie zaken hebben er zich ook minder prettige
dingen voorgedaan. Zo hebben wij afscheid moeten nemen
van twee zeer gewaardeerde leden, nl.

Mevrouw Kwakman-de Boer
En
Mevrouw Schilder-de Boer
Wij hebben hun positieve inbreng in verloop van het verdere jaar
duidelijk gemist .
Namens de Cliëntenraad wens ik de families veel sterkte toe bij
het verwerken van dit grote verlies.
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BEGRAFENISFONDS JOZEF VAN ARIMATHEA
Jan Groot

In twee bijeenkomsten in de AMVO te Volendam in oktober 2006
heeft het Begrafenisfonds Jozef van Arimathea (hierna het
Begrafenisfonds) zijn deelnemers geïnformeerd dat het o.a. zijn
verzekeringsafdeling per 1 januari 2007 ging overdragen aan
AEGON NabestaandenZorg N.V. Hierbij kwam naar voren dat de
tot dan toe geldende uitkering bij overlijden van de deelnemers van
€ 1.950,-- werd omgezet in een uitkering van € 1.450,-- via deze
verzekeringsmaatschappij. De premie voor deze verzekering werd
leeftijdsafhankelijk. Dit betekende dat het voor de doelgroep van
de Seniorenraad om een forse verhoging van de premie zou gaan.
In de NIVO van 20 en 27 december 2006 heeft de Seniorenraad
de deelnemers van het Begrafenisfonds geadviseerd zich hun
rechten nadrukkelijk voor te behouden in verband met de
overdracht van de verzekeringsafdeling van het Begrafenisfonds
per 1 januari 2007 aan AEGON NabestaandenZorg N.V. In het
kader van die overdracht is de deelnemers een nieuw aanbod
gedaan voor een overlijdensrisicoverzekering. Dit aanbod, zoals
hierboven is vermeld, hield in: een lagere uitkering dan die van het
Begrafenisfonds en in het bijzonder voor de senioren tegen een
hogere premie. Om zich de rechten voor te behouden was bij deze
berichten van de Seniorenraad in de NIVO een voorbeeldbrief
gevoegd, die na voorzien te zijn van naam, adres, postcode,
woonplaats en handtekening, kon worden opgestuurd naar ons.
Wij zouden dan zorgdragen voor een geregistreerde doorzending
naar het Begrafenisfonds en naar de Bisschop van Haarlem.
De Seniorenraad heeft 610 brieven ontvangen. Een aantal brieven
is door meerdere deelnemers en/of mede namens partners en/of
kinderen ondertekend. Deze brieven vertegenwoordigen 1128
deelnemers. Dit mag een goede respons worden genoemd.
Op 9 februari 2007 zijn kopieën van deze 610 brieven
aangetekend gezonden aan het bestuur van het Begrafenisfonds
en aan de Bisschop van Haarlem Monseigneur Punt. Hierbij heeft
de Seniorenraad zich bereid verklaard om op verzoek van het
bestuur van het Begrafenisfonds en/of de Raad van Toezicht van
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het Begrafenisfonds en/of Monseigneur Punt als intermediair deel
te nemen aan nader overleg om wegen te verkennen om
gedupeerde deelnemers in der minne schadeloos te stellen. Het
doel is de rechten van de deelnemers veilig te stellen.

Nader onderzoek noodzakelijk
Het dagelijkse bestuur van de Seniorenraad heeft inmiddels een
aantal gesprekken gevoerd met de heer Buurman, de voorzitter
van de Raad van Toezicht van het Begrafenisfonds. Tevens heeft
de Seniorenraad over deze zaak overleg met de
Nabestaandenvereniging. Uit de gevoerde gesprekken is duidelijk
geworden dat er tal van vragen zijn die om nader onderzoek
vragen. Om vruchtbaar overleg te kunnen voeren over een
minnelijke oplossing zal eerst dit onderzoek moeten hebben
plaatsgevonden. Gezien het belang van dit onderzoek, zijn wij van
mening dat dit uitgevoerd dient te worden door een onafhankelijke
groep van deskundigen die het vertrouwen geniet van de
Volendamse gemeenschap. Zodra alle openstaande vragen zijn
beantwoord, kan worden bezien welke mogelijkheden er zijn de
gedupeerde deelnemers te compenseren. Als die mogelijkheden
er niet of in onvoldoende mate zijn, kunnen deze deelnemers de
stap naar de rechter zetten. Voor de goede orde wijzen wij erop
dat wij niet optreden als vertegenwoordiger van de gedupeerde
deelnemers. Dat wil zeggen dat het een ieder vrijstaat voor zich
zelf de afweging te maken of hij/zij een eventueel
compensatieaanbod toereikend vindt.
De Seniorenraad is vooralsnog van mening dat eerst al het
mogelijke moet worden gedaan om een minnelijke regeling te
bereiken. Daar wil de Seniorenraad zich ook voor inzetten.
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NUMERIEKE GEGEVENS 55PLUSSERS
EDAM-VOLENDAM PER NOVEMBER 2006.
Mannen

Aantal %-age van
inwon. totaal aantal
inwoners
---------------------------------------------------------------------------------------------------Edam

Volendam

Edam-V’dam

Vrouwen Totaal

2006 : 1101

1299

2400

7379

33%

2005 : 1068

1247

2315

7254

32%

2004 : 1034

1207

2241

7333

31%

2003 : 1006

1182

2188

7225

30%

2006 : 2347

2536

4883

21093

23%

2005 : 2259

2452

4711

21057

22%

2004 : 2156

2338

4494

20861

22%

2003 : 2122

2275

4397

20725

21%

2006 : 3448

3835

7283

28472

26%

2005 : 3327

3699

7026

28311

25%

2004 : 3190

3545

6735

28194

24%

2003 : 3128

3457

6585

27950

24%
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DOESTELLING STICHTING SENIORENRAAD
EDAM-VOLENDAM

De Stichting Seniorenraad Edam-Volendam heeft als doel




Het fungeren als platform voor alle ouderen in de gemeente
Edam-Volendam, georganiseerd of niet georganiseerd en te
adviseren over alle zaken die het plaatselijk en regionaal
ouderenbeleid betreffen, initiatieven van derden te ondersteunen
en waar noodzakelijk haar standpunt openbaar te maken en
voorts binnen de door haar gegeven mogelijkheden te voorzien
in gevallen waarin het ouderenbeleid niet voorziet en daaraan
uitvoering te geven;
Het verrichten van alle verdere handelingen die met het
vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe
bevorderlijk kunnen zijn.

Teneinde deze doelstelling nader inhoud te kunnen geven is met het
College van Burgemeester en Wethouders een convenant gesloten,
waarin onder meer is overeengekomen dat de Seniorenraad aan het
College van B&W zowel gevraagd als ongevraagd advies zal geven over
beleidsvoorstellen van de gemeente over zaken ten aanzien van
bewoners van 55 jaar en ouder uit de gemeente Edam-Volendam. De
Seniorenraad is een adviesorgaan voor het College van B&W
onafhankelijk en niet gelieerd aan enige politieke partij.

RAAD VAN ADVIES
J. Bien
Mr. drs. Kl. Bond
Mr. E.J.M. Tuyp
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Belangstellenden voor de Informatiemiddag van de Seniorenraad

BESTUUR
Jan Groot
Cas Schilder
Piet van den Eijkhof
Joke de Boer
Bep van Montfoort
Lenie Schotsman
Theo Peer
Jaap Schilder
Wil Tjoa
Jaap van Vlaanderen

voorzitter
secretaris
penningmeester (namens KBO)
bestuurslid (namens ANBO)
bestuurslid
plv. bestuurslid (namens ANBO)
plv. bestuurslid (namens KBO)
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid
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INFORMATIE
Voor nadere informatie over de
activiteiten en werkzaamheden van de
Stichting Seniorenraad Edam-Volendam:
De heer J.J.G. Groot
W. van Nieuwenhovenstraat 36
1132 VZ VOLENDAM
Telefoon 0299 364 856

SECRETARIAAT
De heer C.H.M. Schilder
Dirk Visstraat 2
1132 XJ VOLENDAM
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