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Doelstelling 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 voren-
staande 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 beleids-
voorstellen 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. 
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Voorwoord 
 
In het voorwoord van het vorig jaarverslag heb ik de verwachting 
uitgesproken dat het college van Burgemeester en Wethouders in 2004 de 
Seniorenraad over concrete zaken om advies zou gaan vragen. Dit is 
uitsluitend gebeurd ten aanzien van de Actienota Integraal Ouderenbeleid. 
Aan de voorbereiding van deze nota heeft de Seniorenraad een belangrijke 
bijdrage geleverd. Ondanks dat niet al onze opmerkingen zijn overgenomen 
zijn  wij toch tevreden dat deze nota er eindelijk is en door de raad is 
goedgekeurd. 
 
De Seniorenraad heeft verder nog een aantal initiatieven genomen. Wij 
hebben begin 2004 van de mogelijkheid die standaard wordt geboden 
gebruik gemaakt bezwaar aan te tekenen tegen het plan een 
woonzorgcomplex aan de Keetzijde in Edam te gaan realiseren. De 
bezwaren betroffen: geïsoleerde ligging, ontbreken van voorzieningen in de 
buurt en van veiligheid. Na gesprekken met de betrokken wethouders, 
waarbij toezeggingen zijn gedaan zoveel mogelijk aan onze bezwaren 
tegemoet te komen hebben wij, onder voorwaarde dat de toezeggingen 
gestand worden gedaan, ons bezwaarschrift ingetrokken, teneinde 
vertraging in de bouw van het complex te voorkomen. Door deze vertraging 
zou de mede financiering van het complex door de overheid in gevaar 
kunnen komen. Ook is er door de Seniorenraad, na goed voorbereidend 
werk van de Werkgroep Wonen, Mobiliteit en Veiligheid, een ongevraagd 
advies aan het college van B&W gegeven betreffende mogelijke 
bouwlocaties voor verzorgd wonen en nultredenwoningen in onze 
gemeente. 
 
Met de organisatie van de Dag van de Ouderen op 5 november 2004 
hebben wij duidelijk in de roos geschoten. Het programma, waarbij 
sprekers waren uitgenodigd informatie te verschaffen wat er in de komende 
10 jaar voor de senioren gaat veranderen. Daaraanvolgend een forum-
discussie waaraan ook twee wethouders deelnamen, die zo aansprekend 
was dat er ongeveer 150 senioren op afkwamen. De reacties op het 
programma van deze Ouderendag waren zo positief dat hieraan zeker een 
vervolg wordt gegeven.  
 
Na deze terugblik op 2004 wil ik tevens vooruit kijken. Ook in 2005 zal de 
Seniorenraad zich inzetten voor het steeds groeiende aantal senioren van 
onze gemeente. Zoals bekend is onze gemeente naast vier andere 
gemeenten door de provincie Noord-Holland uitgekozen voor de pilot 
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(=proefproject) Wonen, Welzijn en Zorg (WWZ). Hiervoor ontvangt de 
gemeente een belangrijke subsidie. De Seniorenraad zal in de uitvoering 
hiervan in de stuur- en in de werkgroepen participeren. Dit zal een forse 
inspanning vergen van de Seniorenraad en andere betrokken organisaties, 
omdat het project in drie jaar moet zijn afgerond.  
 
Tot slot wil ik graag mijn medebestuursleden en de leden van de 
werkgroepen hartelijk danken voor hun inzet in het afgelopen jaar. 
 
Jan Groot (voorzitter) 

 
 
 
 
 
 
 
 
[foto’s nrs. 001 & 032] 
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Jaarverslag van de Secretaris 
 
Het jaar 2004 is wederom in belangrijke mate gebruikt om de organisatie 
van de Seniorenraad verder gestalte te geven. Tevens zijn meerdere 
activiteiten ontwikkeld om met de achterban in contact te komen. 
 
Belangrijke aandachtspunten waren vooral: 
 

Het begeleiden en het optimaal laten functioneren van de 
werkgroepen en het uitbreiden van de werkgroepen met nieuwe 
leden. 

 
Contacten met de gemeente 

Het College van B&W heeft tot op heden zeer weinig gebruik 
gemaakt van de mogelijkheid de Seniorenraad om advies te vragen. 
Ook is het tijdstip, waarop zij de Seniorenraad om advies dient te 
vragen en de procedure hieromtrent nog steeds een punt van 
discussie. 

 
Contacten met de achterban 

In voorbereiding zijn meerdere acties om het contact met de 
achterban te vergroten, zodat bij bestuur en bij werkgroepen 
voldoende thema’s worden aangereikt. 
Ontwikkeling folder; 
Ontwikkeling website; 
Acties via plaatselijke nieuwsbladen; 
L.O.V.E.-T.V.; 
Dag van Ouderen. 

 
Contacten met de politieke partijen 

Alle partijen zullen worden benaderd om de aandachtspunten van 
de senioren te bespreken en hen te overtuigen deze in hun 
partijprogramma op te nemen. De Actienota Integraal Ouderbeleid 
zal hier als uitgangspunt dienen. 
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Onderstaand worden de activiteiten weergegeven die in 2004 zijn 
gerealiseerd: 
 

 Het uitbrengen van het Jaarverslag 2003 van de Seniorenraad; 
 

 Verantwoording Subsidie 2003 aan gemeente; 
 

 Vertegenwoordigers van ons bestuur hebben de Raads- en  

 Commissievergaderingen bijgewoond; 
 

 Kennismaking met de heer Mul (directeur Stichting Welzijn Edam) 
en zijn medewerkster mevrouw Fagen; 

 

 Presentatie van het plan “Zorgcentrum Keetzijde” door de heer De 
Vries (Directeur “Zorgcirkel”); 

 

 Bezwaar ingediend over het bestemmingsplan Zuidpolder-Oost 
(Dijkwijk) en gesprekken gevoerd met de betrokken wethouders; 

 

 Onderzoek om “één-loket-functie” in Edam-Volendam tot stand te 
brengen ten behoeve van senioren en van gehandicapten; 

 

 Contacten met werkgroep Wonen, Veiligheid en Mobiliteit over 
diverse onderwerpen; 

 

 Het begeleiden van de werkgroep Zorg & Welzijn en het in kaart 
brengen van diverse aandachtspunten.  
 

 Het organiseren van de Ouderendag op 5 november 2004. 
 

 Duidelijk is nu, dat de seniorenproblematiek leeft onder de bevolking 
en binnen de politiek; 

 

 Presentatie door de heer Blokker, projectleider Senioren en 
Veiligheid Politie Zaanstreek-Waterland; 

 

 Behandeling concept Actienota Integraal Ouderenbeleid; Het 
indienen van aandachtspunten en het leggen van contact hiervoor 
met de raadsleden van de gemeente; 
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 In samenwerking met de werkgroep Wonen zijn brieven van de 
Fietsersbond behandeld over verkeersonveilige situaties; 

 

 Ongevraagd advies verstuurd aan het college van B&W in 
samenwerking met werkgroep Wonen over mogelijke bouwlocaties 
voor verzorgd wonen en nultreden woningen voor senioren; 

 

 Tekst voor de Gemeentegids besproken; 
 

 Ontwikkeling huis-aan-huis folder te versturen voor 13.000 
woningen in onze gemeente om de activiteiten van de Seniorenraad 
onder de aandacht te brengen van de inwoners. 

 

 Instelling Kascommissie; 
 

 Gesprek met nieuwe leden voor werkgroepen en introductie voor 
deze nieuwe leden; 

 

 Begeleiding door vertegenwoordiging van ons bestuur bij oprichting 
Cliëntenraad St. Nicolaashof in Volendam; 

 

 Aanschaf laptop; 
 

 Brief aan het college van B&W verstuurd over afbouw subsidie-
regeling S.M.D.; 

 

 Gesprek met werkgroep CDA.-seniorenwerkgroep over ouderen-
beleid; 

 

 Gesprek afgevaardigde bestuur en werkgroep Wonen met 
Wooncompagnie inzake ontwikkeling bouwplan Noorderstraat in 
Edam; 

 

 Gesprekken gevoerd met kandidaten adviesgroep voor het bestuur; 
 

 Gesprekken gevoerd met mevr. Yolanda Weyand (coördinator 
Ouderenbeleid) inzake “pilot”-functie van gemeente Edam-
Volendam. 
 
Cas Schilder (secretaris) 



 8 

 

Jaarverslag penningmeester. 
 
Het financiële jaar 2004 is voor de Seniorenraad Edam-Volendam het 
eerste “normale”jaar geweest. Toch zijn de financiële voorspellingen 
gedaan voor het jaar 2004 niet uitgekomen. 
Voor het jaar 2004 werd verwacht dat Deskundigheidsbevordering en 
Documentatie nogal wat geld zou opslokken, maar dat is niet gebeurd. In 
de eerste plaats omdat er op dat moment geen behoefte aan was en in de 
tweede plaats omdat er andere prioriteiten werden vastgesteld. Eerst 
moesten de werkgroepen goed opgestart worden wat heel veel werk met 
zich meebracht en daarnaast werd ook belangrijk gevonden om met een 
voorlichtingsmiddag de ouderen in onze gemeente te laten weten dat er 
een Seniorenraad bestond, maar ook om actuele voorlichting te verstrekken 
over huisvesting en zorg in onze gemeente. 
In dit jaar is opdracht gegeven om een folder te ontwerpen die huis aan 
huis gaat worden verspreid om iedereen te laten weten dat er een 
Seniorenraad Edam-Volendam is en wat haar taken zijn. Deze folder wordt 
verspreid in het eerste kwartaal van het jaar 2005.   
Ook was het wenselijk dat er automatiseringsapparatuur werd aangeschaft 
omdat altijd door het bestuur en de werkgroepen van computers van 
bestuurs- of werkgroepleden moest worden gebruik gemaakt. Hierop 
kunnen ook presentaties e.d. worden vervaardigd terwijl tevens een 
website op ons verlanglijstje staat die ook daarop kan worden bijgehouden. 
 

De gemaakte kosten over het jaar 2004 zien er als volgt uit:  
Briefpapier    €    375,00 
Contributie LOIS   €      50,00 
Kosten Jaarverslag              €    324,69 
Kantoorbehoeften   €      55,54 
Kosten Werkgroepen    €      33,90 
Computer e.d.               € 1.660,00 
Portokosten    €    122,05 
Reiskosten    €       17,16 
Representatiekosten   €    361,00 
Secretariaatskosten   €    156,89 
Kosten Voorlichtingsmiddag 5 nov.   €          1.867,68 
Kosten folder totaal              € 2.865,65 

    Totaal  €        13.288,87 
      ============= 
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Wat de vooruitzichten voor 2005 betreft kunnen wij u melden dat er een 
voorlichtingsmiddag in het najaar zal worden gehouden. Ook staat de 
ontwikkeling van een website op het programma. 
Verder zal er bekeken worden op welke wijze de leden van het bestuur en 
de werkgroepen beter op hun taken kunnen worden voorbereid. Dat kan op 
verschillende manieren b.v. door deskundigheidsbevordering van de leden 
door ondersteunende documentatie, maar ook een cursus of iets dergelijks 
behoren tot de mogelijkheden. 
Gedurende dit jaar wil het Bestuur de Seniorenraad Edam-Volendam 
grotere naamsbekendheid geven bij de bevolking door regelmatig gebruik 
te maken van alle ons ten dienste staande communicatiemogelijkheden. Ik 
hoop dat ik u in ons volgende jaarverslag kan melden dat alle voornemens 
ook gerealiseerd zijn. 
 
 
Piet van den Eijkhof (penningmeester)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[foto’s nrs. 002 + 048]  
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Jaarverslag Commissie Communicatie en Publiciteit  
 
De doelstellingen van de Commissie Communicatie en Publiciteit van de 
Seniorenraad Edam-Volendam zijn  

 de inwoners van Edam-Volendam - in het bijzonder degenen die 55 
jaar en ouder zijn - van adequate en van belang zijnde informatie te 
voorzien over de werkzaamheden en over de activiteiten van de 
Seniorenraad 

 het dagelijks bestuur, de bestuurs- en werkgroepleden te onder-
steunen bij het naar buiten brengen van belangrijke informatie 

 het dagelijks bestuur, de bestuurs- en werkgroepleden te onder-
steunen bij de organisatie van activiteiten en evenementen.  

 
Deze commissie valt onder verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur 
van de Seniorenraad en wordt bemand door Wil Tjoa. Hij heeft een 
coördinerende taak en hij zorgt ervoor dat de van belang zijnde zaken 
onder de aandacht van de doelgroep komen. In samenspraak met het 
dagelijks bestuur wordt bepaald welke lokale en/of regionale dagbladen en 
overige media worden benaderd bij de publicaties van actuele zaken. 
Vermeld kan worden dat de Seniorenraad in het afgelopen jaar op de juiste 
wijze en op de juiste tijdstippen zijn publicaties in de pers heeft gebracht.  
 
In het afgelopen jaar 2004 is door de Seniorenraad gebruik gemaakt van de 
lokale en regionale pers voor o.a. 

 de publicaties over de visie rondom de Dijkwijk in de NIVO en in De 
Stadskrant 

 een interview in het Noordhollands Dagblad met het dagelijks 
bestuur 

 de publicaties rondom de Ouderendag van 5 november 2004 in de 
NIVO, De Stadskrant en in het Noordhollands Dagblad. 

 
In het voorjaar van 2004 is voorzitter Jan Groot door Gemeente-Belangen 
Edam-Volendam uitgenodigd in de Burghwal in Edam voor een hoorzitting 
rondom de problematiek van de Dijkwijk. Jan Groot heeft van de 
gelegenheid gebruik gemaakt de doelstellingen én de prioriteitenlijst van de 
Seniorenraad naar voren te brengen. Vervolgens heeft hij het standpunt 
van de Seniorenraad verdedigd betreffende de plannen van de Dijkwijk. 
 
Een absoluut hoogtepunt in het afgelopen jaar voor de Seniorenraad is 
ongetwijfeld de Ouderendag op 5 november 2004 die voor het eerst door 
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onze Seniorenraad is georganiseerd. Er is veel tijd en energie in de 
voorbereidingen gestopt door de bestuursleden om de Ouderendag op 5 
november 2004 tot een succes te brengen.  
Er is de nodige onzekerheid geweest over de opkomst, ondanks de voor-
publicaties in de lokale kranten. Aan deze middag werd gehoor gegeven 
door niet minder dan 150 aanwezigen uit de beide gemeente kommen.  
Aan de basis lag een interessant programma uitgewerkt met sprekers zoals 
de heer B. Heikamp, beleidsmedewerker van de Provincie Noord-Holland in 
Haarlem en de heer C. de Wit, directeur van het St. Nicolaashof in 
Volendam. Aan het eind van het programma hebben de aanwezigen vragen 
kunnen stellen aan een panel waaraan naast bovengenoemde sprekers 
ook zitting hebben de wethouders M. Smit (Welzijn en Integraal 
Ouderenbeleid) en Th. Nouwen (VROM) en onze voorzitter J. Groot. De 
Ouderendag werd besloten met een levendige discussie waarbij uiteen-
lopende onderwerpen ter sprake zijn gekomen. 
Gezien de grote opkomst en de belangstelling van Senioren voor deze 
Ouderendag heeft de Seniorenraad besloten deze bijeenkomst voor 2005 
op de agenda te plaatsen.  
 
Wil G.K. Tjoa 
 
 
 
 
 
[foto’s nrs [15] + 034]
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Jaarverslag van de Werkgroep Welzijn en Zorg 
 

 
Door de werkgroep is een inventarisatie gemaakt van de te behandelen 
onderwerpen. 
 
Als belangrijkste onderwerp werd de “één-loket-functie” uitgekozen. Het 
gehele jaar 2004 is onderzoek gedaan door de werkgroep, hoe deze zou 
moeten functioneren. De meeste mensen willen graag zo lang mogelijk 
zelfstandig wonen. Dan is het belangrijkste de mogelijkheden te 
onderzoeken om bij een één-loket terecht te kunnen voor alle informatie en 
met alle vragen over huisvesting, verzorging, vervoer en financiën en over 
bijvoorbeeld gezellige activiteiten in de buurt. 
 
Ook moet de mogelijkheid bestaan vragen in te dienen voor veel hulp-
diensten, aanpassingen en voorzieningen ten behoeve van wonen, 
verzorging, vervoer en geld. Soms hebben ouderen uitgebreid advies en 
begeleiding nodig. De werking van zo’n loket en de locatie wordt 
onderzocht. 
 
Wel rijst bij de werkgroepleden de vraag wie gaat zo’n loket bemannen en 
of bij de opzet hiervan de ondersteuning van een professionele organisatie 
noodzakelijk is.  
 
Deze en vele andere vragen zullen beantwoord moeten worden. In 2005 zal 
de werkgroep voortgang aan het bovenstaande geven.  
 
 
 
 
 
[foto’s nrs. 007 + 009] 
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Jaarverslag van de Werkgroep Wonen, Mobiliteit en 
Veiligheid 
 
Het jaar 2004 was het eerste jaar van onze werkgroep bestaande uit zes 
personen namelijk de dames Aal Stevense-Veerman en Joke de Boer en 
de heren Henk Wolzak, Evert Veerman, Dick Steur en Jacques Breed. 
 
Wij zijn zeven keer bijeen geweest als werkgroep en hebben tweemaal een 
vergadering met het bestuur gehad. 
 
WONEN 
Ons werd als hoofddoel voor dit jaar opgegeven “Wonen”. Wij hebben ons 
daar stevig in vastgebeten en wij zijn tevreden over ons werk. Door de 
leden zijn verschillende plaatsen en percelen bezocht zoals o.a. in 
Purmerend, Zaandam, Warmond, Limmen en Almere. Diverse rapporten 
zijn bestudeerd en besproken. Gesprekken zijn gevoerd met de 
woningbouw corporaties De Vooruitgang, de Wooncompagnie en De 
Zorgcirkel. Onze kennis daarin is daardoor behoorlijk verrijkt. Dit heeft 
geresulteerd in visies die wij kenbaar hebben gemaakt aan het bestuur en 
dit heeft geleid tot inbreng van de nodige bouwlocaties voor verzorgd 
wonen en nultreden woningen.  
Wij hebben zeven plekken in Edam, waarvan vijf binnen de vestingen en 
acht in Volendam in beeld gebracht. Deze zijn bij het College van B&W als 
advies binnengebracht. Wij hopen dat er het nodige mee gedaan wordt. 
Onze inbreng voor het Tuinierspad/Noorderstraat-project is geleverd via 
twee gesprekken met de Wooncompagnie t.w. hun bestuur en de 
projectontwikkelaar/architect. 
 
De komende tijd (2005) gaan wij ons bezighouden met veiligheid maar wij 
zullen te zijner tijd voor wat betreft wonen de aanpassingen van bestaande 
seniorwoningen en gewone huisvesting voor senioren als werkterrein tot 
ons nemen. 
 
Veiligheid 
Zoals hierboven vermeld zullen wij in 2005 dit als hoofddoel stellen. Wel 
hebben wij dit jaar hierover al een gesprek gehad met de plaatselijke politie 
en onze mening gegeven over 17 punten ingebracht door de fietsersbond. 
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Andere inbreng 
Door het bestuur is onze mening gevraagd over de Actienota Integraal 
Ouderenbeleid en Stedelijke Vernieuwing 2005-2009 van onze gemeente. 
Ook over deze zaken hebben wij onze mening kenbaar gemaakt.  
 
Al met al een goed bezet jaar waarmee wij als werkgroep op een prettige 
manier bezig zijn geweest met als vergaderlocatie het Stadskantoor, waar 
wij goed zijn ontvangen en men ons van voldoende koffie en thee heeft 
voorzien. Dus prima verzorgt.  
 
Wij hopen het komende jaar op dezelfde voet voort te kunnen gaan en 
verwachten een zinvolle inbreng te kunnen leveren voor onze doelgroep nl. 
de senioren van onze gemeente. 
 
Jacques Breed. 
 
 
 
 
 
 
[foto’s nrs. 010 + 022]  
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Cliëntenraad St. Nicolaashof en aanleunwoningen 

 
Vele ouderen kennen het gevoel van onzekerheid  als na een bezoek van 
de huisarts wordt gesteld dat ze nu toch maar naar een verzorgingstehuis 
moeten gaan. Ïs het nu zo erg met me gesteld?”. Mankeer ik zoveel? Ben ik 
straks helemaal afhankelijk?”.  
Maar zo is het gelukkig niet. Het voorstel van de zorgaanbieder van het St. 
Nicolaashof om een Cliëntenraad in te stellen verdient alle steun. Nu 
kunnen de bewoners van het St. Nicolaashof en die van de aanleun-
woningen zelf meepraten en meebeslissen over hun wonen, zorg en 
welzijn, over mobiliteit en veiligheid. Dit leidt tot rust bij de senioren, maar 
vooral ook bij de kinderen. Vele redenen dus om zo vlug mogelijk de 
Cliëntenraad in te stellen 
Vanuit de Seniorenraad wordt deze gang van zaken nauwlettend gevolgd 
en bieden hierbij de helpende hand met de begeleiding teneinde de 
Cliëntenraad zo goed mogelijk te laten functioneren. 
 
Jaap van Vlaanderen. 
 
 
 
 
 
 
[foto’s nrs. 017 + 052] 
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Vooruitblik. 
 
Het is goed een vooruitblik te geven met betrekking tot het plannen van 
activiteiten voor het jaar 2005. 
  

 Uitbreiding : Eerder is tijdens een vergadering naar voren gebracht 
de commissie Communicatie en Publiciteit niet aan één man op te 
hangen, maar wellicht deze commissie uit te breiden. Afhankelijk 
van de zwaarte van de activiteiten wordt bekeken in hoeverre een 
uitbreiding met een menskracht nodig is. 

 

 Huis-aan-huis brochure : Een ander aspect voor 2005, waarvoor 
aan het eind van het vorige jaar reeds een aanzet is gedaan, zijn de 
voorbereidingen van een brochure die in beide gemeentekommen 
huis-aan-huis wordt verspreid. Hiervoor is een professionele 
tekstschrijver gevraagd invulling te geven aan de inhoud van de 
brochure. Bij het samenstellen van dit jaarverslag zijn de 
betreffende brochures reeds in beide gemeentekommen huis-aan-
huis verspreid. Binnenkort worden de analyses met betrekking tot 
de reacties in de lokale bladen bekend gemaakt. Vervolgens worden 
ook de respondenten die bepaalde zaken onder onze aandacht 
hebben gebracht en/of vragen voor ons hebben persoonlijk 
beantwoord. 

 

 Dag van de Ouderen : Er zal binnen het bestuur worden overwogen 
in de tweede helft van 2005 een vervolg hierop te geven. Dit 
vooruitlopend op de te organiseren Dag van de Ouderen op of 
omstreeks 1 oktober 2005.  

 

 Website : Een zaak waaraan wij zeker aandacht moeten besteden is 
het besluit dat  de Seniorenraad een website wil hebben. Onze 
doelgroep en zeker degenen die vanaf 55 jaar oud zijn, beheersen 
het werken met een computer of hebben thuis er één staan. De 
groep senioren die gewend is met een computer om te gaan wordt 
in de komende jaren alleen maar groter. Het hebben van een 
computer in huis is bijna algemeen geworden, zo ook het 
raadplegen op het Internet. We moeten in de toekomst kijken. Wat 
nu als iets bijzonders wordt ervaren kan straks gemeengoed zijn. 
Laten we zorgen in de pas te blijven lopen met de ontwikkelingen op 
dit gebied. Het bestuur heeft daarom gemeend binnenkort een 
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website te laten maken teneinde onze informatiestroom op het 
Internet te kunnen plaatsen. Vanuit de Seniorenraad kan het nuttig 
en efficiënt zijn actuele zaken direct via dit medium aan onze 
doelgroep kenbaar te maken. 

 

 Media : Andere publicitaire uitingen onzerzijds zal afhangen van 
zaken die op het gebied van Senioren in het lopende jaar actueel 
zijn. In elk geval hebben wij de NIVO en De Stadskrant voor onze 
beide gemeentekommen. Voor de regio Zaanstreek-Waterland 
maken wij gebruik van het Noordhollands Dagblad.  

 
 

 
 

[foto’s 015 + 051]
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Vertegenwoordiging van bestuursleden Seniorenraad bij Raads- en 
Commissievergadering 

 
- Raadsvergadering - Bep van Montfoort en 
   Jan Groot 

 
- Commissie Inwonerszaken - Bep van Montfoort 

 
- Commissie VROM - Cas Schilder en  
   Piet van den Eijkhof 

 
- Commissie Financiën - Jan Groot 

 
- Commissie Algemene Zaken - Jan Groot en  
   Jaap van Vlaanderen 

 
-  Commissie Openbare Werken, - Joke de Boer en  
   Verkeer, Vervoer & Economische Zaken - Cas Schilder 
 
 

 
Werkgroep Wonen, Mobiliteit en Veiligheid per 31 december 2004: 

 
- Jacques Breed  - Voorzitter 

         Ad Bosch  Dick Steur 
         Aal Stevense-Veerman  Evert Veerman 
         Henk Wolzak 

- Joke de Boer  - Afgevaardigde bestuur 
 
 
 

Werkgroep Zorg en Welzijn per 31 december 2004: 
 

Thea Kes-Sombroek   Anna Regter-Poppelaars 
Jannie Luik                                            Joke Runderkamp 
Kees Molenaar                                      Neel Mooyer-Tol 
Clazina Schilder-Runderkamp             Jelle van Raalte 

- Jaap Schilder                                        - Afgevaardigde bestuur 
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Plaatsvervangende adviseurs en ondersteuners per 31 december 2004 
 
 - Maarten Benjamin - Stichting  
    Maatschappelijke  
    Dienstverlening (SMD)  
    Purmerend 
 
 - Theo Peer - Plaatsvervangend  
    bestuurslid KBO 
 
 - Lenie Schotsman - Plaatvervangend 
    bestuurslid ANBO 
 
 - Eric Tuijp - Adviseur Bestuur 
 - Jaap Bien - Adviseur Bestuur 
 - Klaas Bond - Adviseur Bestuur 
 
 
 
 
 
 
 
[Foto’s 049 + 050]
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Bestuur Stichting Seniorenraad Edam-Volendam  
per 31 december 2004 

 
 - Jan Groot - Voorzitter 
 
 - Cas Schilder - Secretaris 
 
 - Piet van den Eijkhof - Penningmeester 
 
 - Joke de Boer - Bestuurslid 
 
 - Bep van Montfoort - Bestuurslid 
 
 - Jaap Schilder - Bestuurslid 
 
 - Wil Tjoa - Bestuurslid 
 
 - Jaap van Vlaanderen - Bestuurslid 
 
 
 
Edam-Volendam, april/mei 2005. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colofon 
 

Vormgeving : Wil Tjoa & Marcel Besemer 
Foto’s : Wil Tjoa (Ouderendag 5 november 2004) 

Productie : Drukkerij ABC Minimax, Amsterdam 
© Stichting Seniorenraad Edam-Volendam 
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Informatie 
 

Voor nadere informatie over de 
Stichting Seniorenraad Edam-Volendam : 

 
De heer J.J.C. 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. 

 


