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Beste leden,
Ja, we bestaan en hebben inmiddels 
een flink aantal leden. Nog even het 
verleden. Eind september zegde me-
vrouw den Haan, directeur/bestuur-
der van ANBO het vertrouwen op 
in de afdelingsbesturen. We werden 
uitgemaakt voor graaiers en plu-
cheplakkers. Omdat duidelijk werd 
dat ANBO ook helemaal niets meer 
wilde organiseren voor haar leden in 
Capelle hebben wij in een ledenver-
gadering vertelt dat we gingen stop-
pen. Daar kregen we veel steun voor. 
Maar er was ook meteen de roep om 
een nieuwe Seniorenvereniging en 
die is er dus sinds 6 november. Com-
municatie was heel moeilijk om-
dat we de ledenlijst van ANBO niet 
mochten gebruiken we hadden geen 
toegangmeer tot de Internetsite van 
ANBO en ons geld was afgepakt. In-
clusief 22.000 euro die met toestem-
ming van de leden was  gespaard  
voor moeilijke tijden.

Maar zoals gezegd we hebben de 
draad weer opgepakt. Kijk eens op 
de site www.hulpdienstcapelle.nl bij-
voorbeeld en dan ziet u dat de Ver-
eniging en de Hulpdienst springle-
vend zijn. U kunt daar ook zien wie 
er in het bestuur zitten. 
Een goede Vereniging organiseert 
ook ledenvergaderingen zodat u kunt 
meepraten en beslissen als lid. No-
teert u alvast de eerste vergadering 
op 13 april 2016 om 14.00 uur in 
ons nieuwe onderkomen aan het Va-
leriusrondeel 207. Een agenda voor 
die vergadering krijgt u ruim voor 13 
april.
U hebt het goed gelezen: we hebben 
een nieuw onderkomen. Ondanks 

forse tegenwerking van ANBO maar 
met steun van de gemeente en Ha-
vensteder gaan onze activiteiten ge-
woon door maar nu op het Valerius-
rondeel.

Wij willen daar ook nieuwe activitei-
ten organiseren. Wij denken daarbij 
aan een schaakgroep. Voor mensen 
die het spel al beheersen maar geen 
tegenstanders kunnen vinden. En 
voor mensen die nu eindelijk de tijd 
hebben om het spel te leren.
Daarnaast de is er meermalen ge-
vraagd om een gespreksgroep over 
serieuze onderwerpen. Zodat u rustig 
van gedachten kunt wisselen over be-
langrijke onderwerpen als de Russen, 
Turkije, de oorlog in Syrië, maar ook 
de vluchtelingen. Uiteraard is het bo-
venstaande slechts een opsomming 
van mogelijkheden. De gespreks-
groep bepaalt, uiteraard, haar eigen 
onderwerpen. 
De schaakgroep zal worden onder-
steund vanuit de Capelse Schaakver-
eniging. Voor beide activiteiten geldt 
dat u zich telefonisch of per mail kan 
opgeven Uiteraard is deelname voor 
leden van de OSC gratis.

De volgende activiteiten bestaan al 
en gaan 2016 gewoon door:
• Aardrijkskunde-geschiedenisgroep;
• Bridge;
• Scootmobielgroep;
• Fietsgroep;
• Leesgroep.
Belangstelling? Meldt u aan via de 
mail of de telefoon. Suggesties voor 
nieuwe activiteiten zijn altijd wel-
kom.

Max Meiboom, voorzitter

Welkom
bij deze eerste Nieuwsbrief van 
de Onafhankelijke Senioren-
vereniging Capelle.

Hierbij ontvangt u onze eerste 
Nieuwsbrief. Waarschijnlijk heeft u 
zich al afgevraagd of u informatie of 
een bevestiging van uw lidmaatschap 
van ons zou ontvangen? Door de 
hectische situatie tijdens de oprich-
ting van de Seniorenvereniging en de 
Stichting Hulpdienst waren wij helaas 
niet in staat om op een redelijke ter-
mijn van ons te laten horen. Hiervoor 
onze welgemeende excuses.
Maar via deze en de komende OSC 
Nieuwsbrieven hebben wij het voor-
nemen om u 6 to 8 keer per jaar te 
informeren over de ontwikkelingen 
binnen de vereniging.
In deze eerste uitgave treft u onder 
andere de veranderingen aan die na 
oktober 2015 door het voormalige 
ANBO Capelle bestuur zijn door-
gevoerd. Maar wij blijven niet te-
rugblikken op het verleden want wij 
willen u vooral op de hoogte houden 
over de doelstellingen en de activitei-
ten die wij voor ogen hebben in 2016 
en de komende jaren.
In enkele artikelen die u in deze 
nieuwsbrief aantreft hopen wij u te-
gelijk wat meer te vertellen over het 
functioneren van de twee nieuwe 
besturen en de geweldige steun die 
wij op dit moment ondervinden van 
de groep enthousiaste vrijwilligers 
waarop wij opnieuw een beroep kun-
nen doen.
Heeft u iets leuks te melden, wilt u een 
ingezonden stukje plaatsen, of heeft u 
interessante kopij voor de Nieuws-
brief neemt u dan gerust contact op 
met de redactie.
Wij wensen u veel leesplezier.

Redactie.
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VAN AFDELINGSBESTUUR ANBO Capelle a/d IJssel naar
ONAFHANKELIJKE SENIORENVERENIGING CAPELLE

door Anneke Boerkamp

De beleidsvoornemens van het landelijke bestuur 
van de ANBO zijn in de 2e helft van 2015 steeds 
duidelijker aan de leden gecommuniceerd. Want: 
“Veel ANBO-afdelingen organiseren activiteiten 
en bijeenkomsten, maar niet alle leden willen of 
kunnen meedoen. Daarom kunnen vanaf 
1 juli 2016 leden zelf aan de slag met lokale ac-
tiviteiten. Tot 1 juli 2016 kunt u bij uw afdeling 
terecht. Na 1 juli kunt u zelf of samen met huidige 
vrijwilligers aan de slag met culturele, sociale of 
leerzame activiteiten, lezingen, informatieavonden 
en workshops. Leden kunnen zelf iets organiseren, 
nadat het ingediende idee goedgekeurd is, krijgt de 
indiener een betaalpas met budget.”

Dit laat geen andere conclusie toe dan dat de plaat-
selijke besturen per 1 juli 2016 worden bedankt voor 
bewezen diensten en op hun lauweren kunnen gaan 
rusten, ze zijn overbodig. Het is nog maar de vraag 
of deze redenatie opgaat voor een actieve afdeling als 
die van Capelle a/d IJssel. Bovendien voert de afde-
ling Capelle de activiteiten uit van de ANBO Hulp-
dienst, welke niet door het landelijke bestuur worden 
betaald of mogelijk gemaakt. Het afdelingsbestuur 
van de ANBO ontvangst hiervoor een subsidie van 
de gemeente Capelle a/d IJssel, de ANBO middelen 
worden hiervoor niet gebruikt.

Omdat in november/december 2015 de feitelijke 
afschaffing van de plaatselijke afdelingsbesturen en 
de financiering van activiteiten via die besturen al in 
gang werd gezet door het hoofdbestuur, is door de 
afdeling Capelle met stoom en kokend water zo snel 
mogelijk de Stichting Hulpdienst Capelle in het leven 
geroepen om de subsidie van de gemeente Capelle te 
behouden voor de uitvoeringskosten van de ANBO 
Hulpdienst. Voorkomen diende te worden dat de 
gemeentelijke subsidie in handen zou komen van de 
landelijke ANBO. De plaatselijke afdeling heeft im-
mers met het ontvangen van de subsidie ook een re-
sultaatverplichting op zich genomen. Bovendien dient 
de subsidiegever elk jaar een afrekening te ontvangen 
van de gemaakte kosten en een eventueel overschot 
moet uiteraard worden terugbetaald.
Naast de Hulpdienst ontplooit de Capelse ANBO 
afdeling een veelheid aan activiteiten die nodig en 
nuttig zijn voorde plaatselijke leden.

Ter vervanging van het door het hoofdbestuur niet 

meer gewenste ANBO afdelingsbestuur is vervolgens 
bij notariële akte de Onafhankelijke Seniorenver-
eniging Capelle (OSC) opgericht om ook de overige 
activiteiten te kunnen continueren. Voor de afdeling 
Capelle valt van het hoofdbestuur van de ANBO niets 
meer te verwachten, dat bestuur kan alleen nog maar 
negatieve energie genereren.

De belangrijkste doelstellingen van door de Capelse 
afdeling genomen maatregelen zijn dus:
-  Behoud van de (nu) Stichting Hulpdienst Capelle 
die volledig werd en wordt gefinancierd met een sub-
sidie van de gemeente Capelle a/d IJssel.   
   De activiteiten van de Hulpdienst zijn uiterst rele-
vant en bevorderen duurzaam o.a. de zelfredzaam-
heid, de zelfstandigheid, de mobiliteit en de activiteit 
van ouderen.
-  Behoud van een zeer actieve seniorenvereniging in 
Capelle a/d IJssel met activiteiten die goed zijn voor 
lichaam en geest, zelfstandigheid en de mogelijkhe-
den van een prettig bestaan en contacten met anderen.

Inmiddels zijn de stofwolken opgetrokken van aller-
lei onder grote druk genomen formele en juridische 
maatregelen, de dreigementen van de landelijke 
ANBO gepareerd, een bescheiden nieuwe en betaal-
bare huisvesting is geregeld waar ook de activiteiten 
kunnen plaatsvinden, zodat wij weer naar de toekomst 
kunnen kijken. De nieuwe besturen dienen vast te 
stellen wat de taken zijn of blijven van de Stichting 
Hulpdienst en de Vereniging OSC.

Een van de dringendste prioriteiten is de vormgeving 
van de communicatie met de leden die zich al hebben 
aangemeld bij de OSC. Eveneens moeten degenen 
die gebruik maken van de Hulpdienst en de Capelse 
leden van de ANBO op de hoogte worden gesteld van 
de redenen tot aftreden van het ANBO bestuur en de 
oprichting van een nieuwe vereniging voor ouderen in 
Capelle, waarvan zij uiteraard lid kunnen worden.
De kaders en uitgangspunten van de Vereniging 
dienen opnieuw door de leden te worden vastgesteld 
in een bestuurlijk werkplan met een OSC activiteiten-
plan. Ook is het verstandig om de taakverdeling uit de 
ANBO Informatiebrochure tussen nu de OSC en de 
Stichting Hulpdienst opnieuw vast te stellen. 

Tenslotte dient ook de ledenwerving voor de vereni-
ging ter hand te worden genomen.
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1. Verdeling activiteiten OSC en Stichting Hulpdienst
 Voorstel: aanhouden van dezelfde verdeling zo-
als aangegeven in de oude informatiebrochure (zie 
tabel).
 Tevens dient er op korte termijn een nieuwe infor-
matiebrochure te worden gemaakt, zodat de klanten 
gaan wennen aan de nieuwe situatie. De besturen van 
stichting en vereniging dienen te beslissen of dit een 
gezamenlijke brochure moet worden of dat elke club 
een eigen brochure gaat maken. Het moet mogelijk 
zijn om dit op korte termijn (samen) te beslissen. 

 Voorgestelde werkwijze bestuur OSC: ter ondersteu-
ning van de vrijwilligers van de OSC wordt elke acti-
viteit aan een van de bestuursleden gekoppeld die als 
contactpersoon functioneert waarop de trekker van de 
activiteit zo nodig kan terugvallen en indien gewenst 
ondersteunend kan zijn bij bijvoorbeeld het begroten 
van de kosten en het leggen van contacten.

2. Werkplan bestuur:
Het besluit tot aftreden van het bestuur van de ANBO 
afdeling Capelle a.d. IJssel heeft noodgedwongen op 
heel korte termijn zijn beslag gekregen en zal voor 
veel leden onverwacht zijn geweest. De leden kunnen 
dit veelal niet goed plaatsen omdat de achtergrond 
van het besluit niet duidelijk is. Tevens zijn er (veel) 
gebruikers van de Hulpdienst die geen lid zijn van 
de ANBO en dus geen notie hebben van de verwik-
kelingen die hebben geleid tot de omzetting naar de 
Stichting Hulpdienst Capelle. Het OSC bestuur dient 
dit als een van de eerste prioriteiten duidelijk te ma-
ken als onderdeel van een meer omvattend communi-
catieplan(netje), waarvan ledenwerving eveneens een 
onderdeel moet zijn.

Verdeling activiteiten OSC en Stichting Hulpdienst
 
Activiteiten Vereniging:   Activiteiten Stichting Hulpdienst:

Bridge     Vervoer voor ouderen
Aardrijkskunde/geschiedenis  Telefooncirkels 
Scootmobielgroep   Thuishulp
OSC culinair    Honden uitlaten
Leesgroep    Computerondersteuning
Fietsen     Klusjes
Voorlezen    Administratieve ondersteuning
Zomerschool    Belastingformulieren, toeslagen
     Scootmobiel instructie
     Grip op Geld
     E-bike instructie
     Bezoek
     Boodschappen doen
     Wandelen/winkelen
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Het tweede bestuurlijke speerpunt 
is het vaststellen van de voorlopige 
prioriteiten. Hiervoor wordt ook een 
eerste aanzet gegeven.

3. Communicatieplan.
- Het opstellen van een welkomst-
brief aan de nieuwe leden van de 
OSC waarin in het kort het ontstaan 
van de OSC wordt beschreven (OSC 3).
- Het opstellen van een brief aan de 
oude ontvangers van de ANBOde 
waarin wordt toegelicht waarom 
de ANBO Hulpdienst de Stichting 
Hulpdienst Capelle is geworden en 
deze senioren oproepen om lid te 
worden van de OSC zodat de be-
langenbehartiging van ouderen in 
Capelle kan worden voortgezet. Hier-

aan een inschrijfformulier voor het OSC toevoegen 
(OSC 1). Dit bestand schonen van degenen die reeds 
OSC lid zijn.
- Het produceren van een nieuwe informatiebrochu-
re (zie ook punt 1) ter verspreiding onder potentiele 
leden (55 plussers), met een brief waarbij op het be-
staan, het doel en de mogelijkheden van de Onafhan-
kelijke Seniorenvereniging Capelle wordt gewezen.   
Deze informatie kan worden verspreid via de informa-
tiebalie van het gemeentehuis en de wijkwinkels.
- Tevens de mogelijkheid onderzoeken om deze 
informatie te verspreiden onder de inwoners die met 
pensioen gaan. Dit zou kunnen door het toevoegen 
van deze informatie aan de brief van de gemeente 
waarmee deze categorie inwoners vrij vervoer in de 
regio krijgen aangeboden in het gebied van de RET.
- Een beslissing nemen over periodieke communica-
tie met de leden, bijvoorbeeld 1 x per kwartaal een 
nieuwsbrief ter vervanging van de ANBOde. Deze 
zoveel mogelijk digitaal verspreiden, maar ook een 
papieren versie blijven produceren voor degenen die 
niet in het bezit zijn van een computer.
- De bezorgers van de ANBOde benaderen voor 
beschikbaarheid als  vanouds van de informatie van 
OSC en Stichting Hulpdienst.
- De haalbaarheid onderzoeken van het verkrijgen van 
kortingen voor onze doelgroep. Een globaal plan is 
dan altijd handig.
- Voor de beleidsmatige prioriteiten een inventarisatie 
maken van de onderwerpen waarop het bestuur zich 
moet richten. Te denken valt aan zelfredzaamheid ou-
deren, de uitvoering van de W.M.O., de deelname aan 
adviesorganen, ouderenhuisvesting.
- Een eerste discussie over dit onderwerp plannen in 
de agenda van de OSC.



OSC Activiteiten

Bridgeclub.

De bridgeclub bestaat op dit moment uit een gezellige groep van 18 personen, d.i. 9 paren.
Iedere maandag ontmoeten de spelers elkaar van 13.00 tot 16.00 uur in het Valeriusrondeel 207.
Informatie bij mevr. Lot Beumer, telefoonnummer: 010-4423002.

Scootmobielgroep.

Wij rijden per tocht een afstand van gemiddeld 18 km met een kruissnelheid van 8 tot 10 km/uur.
Halverwege is er altijd een pauze om iets te drinken en bij te praten. We worden begeleid door een 
aantal fietsers die ons helpen bij het oversteken en die bij u blijven tot er hulp komt als u onverhoopt 
pech krijgt. Onze scootmobielgroep kan nog nieuwe leden gebruiken, dus meldt u gerust aan en ge-
niet met ons mee!
Informatie bij mevr. Han Laugs, telefoonnummer: 010-4425634.

Fietsclub.

Voor sportieve fietsliefhebbers hebben wij de fietsclub onder leiding van Jan Eijke. Met een kruissnel-
heid van ongeveer 15 km/uur maken wij wekelijks gezellige fietstochten met afstanden tot 25 of 40 
kilometer. Deelname aan de fietstochten is voor uw eigen verantwoording. Op dinsdagochtend om 
09.30 verzamelen wij bij de Vijverhof aan de Reigerlaan 251 en starten we om 10.00 uur voor een rit 
van 25 km. Op donderdagochtend verzamelen wij om 09.30 op het zelfde punt voor een tocht van 40 
km en vertrekken wij om 10.00 uur.
Informatie bij dhr. Jan Eijke, telefoonnummer: 010-4510073.

De Leeskring. 

De leeskring komt negen keer per jaar (met uitzondering van de zomermaanden) bijeen op de tweede 
dinsdag van de maand om een boek te bespreken dat alle leden hebben gelezen. De bijeenkomsten 
worden gehouden thuis bij Ilse Jonker, die de leiding heeft. Op een van de laatste bijeenkomsten van 
het seizoen wordt gezamenlijk een lijst opgesteld van te lezen boeken (romans) voor het komende sei-
zoen. De bibliotheek zorgt voor de boeken en een aantal recensies. De leeskring heeft (maximaal) tien 
leden, die per jaar 10 euro contributie betalen. Op dit moment is de leeskring helaas vol.
Informatie bij mevr. Ilse Jonker, telefoonnummer: 010-4500513.

Geschiedenisclub.

Oorspronkelijk hield deze club zich zowel bezig met onderwerpen uit de aardrijkskunde als uit de ge-
schiedenis. Tegenwoordig wordt in hoofdzaak aan het laatste aandacht besteed.
Was u altijd al geïnteresseerd in aardrijkskunde en geschiedenis, meldt u dan aan bij Bep Confurius. 
U kunt op regelmatige tijdstippen interessante lezingen bijwonen en haar gespreksgroep bezoeken 
in het Valeriusrondeel 207. Als voormalig docente geeft zij op een boeiende wijze presentaties over 
wereldgeschiedenis en vertelt zij graag over alles wat met aardrijkskunde te maken heeft.
Informatie bij mevr. Bep Confurius, telefoonnummer: 010-4503046.
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Ingezonden:

Beste heer, mevrouw,

Al een paar maanden ben ik op zoek naar een muziek-
maatje. Het is heel moeilijk om iemand te vinden waar 
ik mee samen zou kunnen spelen. Ik speel keyboard en 
heb les op de muziekschool SKVR. Net met het 2e jaar 
begonnen. Het mogen ook meerdere mensen zijn  of 
met een ander instrument. De muziekstukken worden 
steeds moeilijker, maar ook ontzettend leuk. Wat fijn 
zou het zijn elkaar te kunnen helpen met studeren. van 
de lessen.

Aan u wil ik vragen mij te helpen met mijn zoektocht. 
Tot op heden niet verder gekomen. 
De hartelijke groeten,
Annie Oldenhof

Als u op deze brief wilt reageren, kunt u contact opne-
men met het secretatriaat osc.secr@gmail.com

De belangrijkste activiteit van de Onafhanke-
lijke Seniorenvereniging Capelle aan den IJssel 
is de hulpdienst, waarvoor de Stichting Hulp-
dienst Capelle aan den IJssel in het leven is 
geroepen.

De diensten die de Stichting aanbiedt, omvatten:
Vervoer voor ouderen
Telefooncirkels 
Thuishulp
Honden uitlaten
Klusjes
Administratieve ondersteuning
Belastingformulieren, toeslagen
Scootmobiel instructie
Grip op Geld
E-bike instructie
Huisbezoek
Boodschappen doen
Wandelen/winkelen

Als u van de Hulpdienst gebruik wilt maken, dan 
kunt u dit nummer bellen:

0900 4503040 

Geschiedenis Groep
(Voorheen Aardrijkskunde en Geschiedenisgroep)

De groep bestaat nu 24 jaar en in die tijd is  de aan-
dacht overwegend geschiedenis geworden. Talloze 
onderwerpen zijn behandeld., altijd tot aan Wereld-
oorlog II.
Meestal probeer ik aan te sluiten bij actuele onder-
werpen. Bijvoorbeeld tentoonstellingen of herdenkin-
gen
De bijeenkomsten zijn acht keer per jaar, vier keer in 
het voorjaar en vier keer in het najaar.
Ze vinden plaats op woensdagmiddag van 14.00 tot 
16.00 uur. In september is weer de eerste nieuwe 
bijeenkomst.
Voor inlichtingen kunt u mij bellen, het liefst voor 
18.00 uur. U moet wel heel lang aanhouden

E.P. Confurius.
010-45003046

Computerondersteuning via de OSC

Wist u dat u via de seniorenvereniging ook persoonlij-
ke computerondersteuning kunt krijgen?
Het betreft geen reparaties of het herstel van software 
op uw computer, want dan verwijzen wij graag naar 
een deskundige computerleverancier. Cees Jan Lodder 
is een van onze vrijwilligers die u thuis, uitsluitend 
na een telefonische afspraak, bezoekt als u vragen 
of problemen heeft in het gebruik van Windows-7, 
Windows-8 en Windows-10. Hij geeft u graag tekst en 
uitleg als u niet zo goed weet hoe u uw nieuwe Inter-
net verkenner of de andere Microsoft toepassingen 
kunt gebruiken. Het gaat uitsluitend om de technische 
ondersteuning en niet om het invullen van uw belas-
tingformulier of het verrichten van banktransacties. 
Voor het invullen van belastingaangiften of aan bank 
gerelateerde formulieren kunt u altijd een beroep doen 
op de Stichting Hulpdienst Capelle.
Kortom, bent u in het bezit van een tablet dat zich 
eigenzinnig gedraagt of heeft u haperende computer-
programma’s onder een van de genoemde Windows 
besturingssystemen, bel dan Cees Jan van maandag 
t/m vrijdag tussen 10:00 uur en 17:00 uur. Voor een 
afspraak kunt u hem bereiken via telefoonnummer: 
010-4511080.

Cees Jan Lodder



Agenda

  1. Opening, welkom en mededelingen
  2. Notulen oprichtingsvergadering dd. 6 november 2015
  3. Benoeming bestuur:
    M. Meiboom, voorzitter
    K. van der Vegt, secretaris
    W. Schoemaker. Penningmeester
    A. Boerkamp, bestuurslid
    R. Soetens, bestuurslid
  4. Aanpassing contributie.
Tijdens de oprichtingsvergadering is de contributie vastgesteld op 25 respectievelijk 15 euro. 
Bij het werven van leden is gebleken dat er een flink aantal mensen waren die hun contribu-
tie aan de ANBO al hadden betaald. Om hen een beetje tegemoet te komen is door een lid 
bedacht dat deze mensen een compensatie konden krijgen van 50 % van de contributie voor 
2016. Formeel gaat het hier echter om een besluit van de ledenvergadering
  5. Huishoudelijk Reglement.
U kunt een papieren of elektronisch exemplaar aanvragen via het secretariaat.
  6. De toekomst?
  7. Rondvraag
  8. Sluiting

Uitnodiging

Algemene Ledenvergadering
van de

Onafhankelijke Seniorenvereniging 
Capelle aan den IJssel

13 april 2016, aanvang: 14.00 uur.
Locatie: Valeriusrondeel 207


