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Op @, verscheen voor mij, mr. Harrald Gerhard Hoogeveen, 
kandidaat-notaris, hierna te noemen: notaris, in zijn hoe-
danigheid van vaste waarnemer van het vacante protocol 
van mr. Simon Wilhelmus de Stigter, gedefungeerd notaris 
te Capelle aan den IJssel:van de vereniging Onafhankelij-
ke Seniorenvereniging Capelle aan den IJssel, gevestigd te 
Capelle aan den IJssel, kantoorhoudende te 2907 GB Capelle 
aan den IJssel, Klaroen 39, ingeschreven in het Handelsre-
gister van de Kamer van Koophandel onder nummer 64505499, 
hierna te noemen “de vereniging”.
De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde dat:
- de vereniging is opgericht op zes november tweeduizend 
vijftien, verleden voor een waarnemer van mr. S.W. de Stig-
ter, destijds notaris te Capelle aan den IJssel;
- de algemene ledenvergadering van de vereniging in haar 
vergadering gehouden te @@@ op @@@@ rechtsgeldig heeft be-
sloten de statuten van de vereniging gedeeltelijk te wij-
zigen, waarvan blijkt uit @@@ aan deze akte gehechte exem-
plaar van de notulen van voormelde vergadering;
- in de vergadering van @@@ het statutair voorgeschreven 
quorum vertegenwoordigd was, waarin het besluit is genomen 
met de vereiste meerderheid van stemmen.
De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde ter 
uitvoering van gemeld besluit de statuten van de vereniging 
gedeeltelijk te wijzigen, zodat deze met ingang van het on-
dertekenen van deze akte door de verschenen persoon en de 
notaris voor wat betreft de na te melden bepalingen komen 
te luiden als volgt:
“Paragraaf 6. Artikel 9, lid 2. komt te vervallen en komt 
te luiden als volgt:
2.De contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de alge-

Beste leden,
In de eerste ledenvergadering van onze Vereniging kwamen de Statuten van de 
Vereniging aan de orde. Een boeiende vraag ging over de noodzaak om een quo-
rum (een benodigd aantal leden: in ons geval moet 2/3 van de leden moet aanwezig 
zijnen daarvan moet 2/3 instemmen) te hebben bij het wijzigen van de Statuten.
Naar de mening van vragenstellers 
ging het hier om een onmogelijke eis 
die de slagkracht van de Vereniging 
zou aantasten. Het bestuur heeft de 

vraag overgenomen en beloofd met een 
alternatief te komen.
Na gesprekken met de notaris is het 
volgende voorstel tot stand gekomen:
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Klinkt ingewikkeld, maar in het kort 
komt het hier op neer:
• De mogelijkheid om iets met de 
contributie te doen wordt verruimd, 
maar uiteindelijk blijven de leden er 
over gaan;
• Om de Statuten te wijzigen is het 
niet meer nodig dat 2/3 van het aantal 
leden aanwezig is;
• Vaststellen van Huishoudelijk Regle-
ment wordt een verantwoordelijkheid 
van het Bestuur en niet langer van de 
Ledenvergadering.

Wijziging van de Statuten kan nu 
alleen nog op de oude manier. Vandaar 
dat we twee data voorstellen voor een 
Ledenvergadering. De eerste datum is 
9 mei. Indien niet de vereiste meerder-
heid aanwezig, is dan volgt een tweede 
vergadering op 19 juni. Op 9 mei wor-
den wel alle andere statutair verplichte 
agendapunten behandeld.
Ingewikkeld? Ja… maar het wordt 
eenvoudiger.

 Max Meiboom, voorzitter OSC

mene ledenvergadering.
 Het bestuur is bevoegd om in individuele gevallen te be-
sluiten tot vermindering van contributie. Voorts is het 
bestuur bevoegd te besluiten tot het verlenen van een alge-
mene korting op contributie bijvoorbeeld in het kader van 
een ledenwerfactie. In het huishoudelijk reglement kunnen 
hieromtrent nadere regelen worden gesteld.
Paragraaf 9. artikel 17. komt in zijn geheel te vervallen 
en te luiden als volgt:
Paragraaf 9. Wijzigen van de statuten en reglementen alsme-
de ontbinding van der vereniging
Artikel 17.
1.De statuten kunnen uitsluitend worden gewijzigd door een 
besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe is opge-
roepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statu-
ten zal worden voorgesteld; een afschrift van dit voorstel, 
waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, 
moet tenminste veertien dagen vóór de vergadering ter ken-
nis zijn gebracht. De termijn voor oproeping tot een zoda-
nige vergadering bedraagt tenminste veertien dagen.
2.Een besluit tot statutenwijziging vereist een meerderheid 
van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, on-
geacht hoeveel leden in deze vergadering aanwezig of verte-
genwoordigd zijn.
 Alleen wanneer de voorgenomen statutenwijziging ziet op 
het bepaalde in artikel 18 van deze statuten (besluit tot 
ontbinding), is voor het besluit tot statutenwijziging no-
dig een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitge-
brachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/
derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Is niet 
tenminste twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegen-
woordigd, dan wordt binnen zes weken een tweede vergadering 
opgeroepen en gehouden, waarin over het voorstel tot wij-
ziging van de statuten, zoals dat in de vorige vergadering 
aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige 
of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met 
een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrach-
te stemmen.
3. Een (huishoudelijk) reglement kan uitsluitend worden 
gewijzigd door een besluit van het bestuur in een verga-
dering waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar 
wijziging van reglementen zal worden voorgesteld; een af-
schrift van dit voorstel, waarin de voorgedragen wijziging 
woordelijk is opgenomen, moet tenminste veertien dagen vóór 
de vergadering ter kennis zijn gebracht. De termijn voor 
oproeping tot een zodanige vergadering bedraagt tenminste 
veertien dagen. Een besluit tot wijziging van een reglement 
vereist een meerderheid van tenminste twee/derde van de 
uitgebrachte stemmen ongeacht hoeveel bestuursleden aanwe-
zig of vertegenwoordigd zijn.
4. Een wijziging van de statuten treedt niet in werking 
dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.”

De comparant is mij, notaris, bekend.
Voor het verlijden van deze akte is door mij aan de compa-
rant mededeling gedaan van de zakelijke inhoud van de akte 
en heb ik daarop een toelichting gegeven.
De comparant verklaart van de inhoud van de akte te heb-
ben kennisgenomen, daarmee in te stemmen en op volledige 
voorlezing van de akte geen prijs te stellen. Deze akte is 
verleden te Capelle aan den IJssel op de datum in het hoofd 
van deze akte vermeld.

Balans OSC 2016

Walter Schoemaker, penningmeester

Baten	en	lasten			OSC 2016 	 Leden	administratie
Baten
Leden	2016 7097 7097 Door	diverse	acties	,	zoals	leden	die	nog	lid	waren	

van	de	ANBO	,	deze	mochten	de	helft	van	de
Schenkingen 2405 contributie	betalen.
Grote	club	actie 3030 5435 Leden	die	zich	aanmeldden	vanaf	juni	,	hoefden
Verhuur slechts	te	contributie	van	1	jan	t/m	31	december
Kerk 300 2017	tebetalen.
Stichting	Hulpdienst 1200 1500
Totale	baten 14032 14032 Mede	door	deze	actie	is	het	contributie	geld	2016
Lasten het	bedrag	van	7097		euro	geworden.
Huur	ruimte 4586
Onderhouds	kosten 357 Het	aantal	leden	per	31	december	2016
Inrichtings	kosten 218 5161

bedroeg 525
Opstart	kst	Stichting 827 827 	 	

Kosten	nieuwsbrief 1070 Totaal	aan	lid	gelden	voor	2017	is. 12565
Ledenwerving	oa	advertenties 598
Pasjes 835
Bestuurs	kosten 177 De	kascommissie	heeft	decharge	verleend
Ledenvergaderingen 28 aan	de	penningmeester	v.d.	OSC	voor
Kosten	FASv 400 3108 het	jaar	2016.

Kantoorkosten 785
Telefoonkst 280
Boekhoud	en	leden	adm.	Prog 704
Bankkosten.overige	kst 112
Postzegels 333 2214
	
Zomerschool	en	scootmobiel 531 531

Totale	lasten 11841 11841

Saldo	exploitatie	2016 	 2191
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Zomerschool 2017 Activiteiten
Ook dit jaar is er weer een zomerschool. Officieel begint Zomerschool 2017 
op 10 juli en eindigt op 29 juli 2017. In verband met planningsproblemen 
ziet het er nu naar uit dat we al op zaterdag 8 juli starten, maar de officiële 
opening blijft staan op 10 juli.
Aangezien het evenement dit jaar voor 
de vijfde keer georganiseerd wordt, 
vieren wij ons eerste lustrum.  
Wij vinden het een leuk idee om 
iemand van de gemeenteraad uit te 
nodigen om bij de opening of sluiting 
aanwezig te zijn, om de ouderen van 
Capelle te laten weten dat de gemeen-
teraad er ook voor hen is.

Het Team Zomerschool bestaat uit de 
volgende personen: Walter Schoema-
ker, Miep Schoemaker, Han Laugs, 
Tonnie Lahaye. Het team is dit jaar 

uitgebreid met twee personen, nl. Hans 
Fekkes en Henk Schellevis.  
 
Ook dit jaar weer kunnen wij een 
gevarieerd programma aanbieden. 
Veel activiteiten op het gebied van 
kunst en cultuur, waaronder informa-
tieve middagen over b.v. Egypte. Ook 
wordt er wederom aandacht besteed 
aan  gezondheidszorg. De Vegro komt 
uitleg geven over hulpmiddelen en 
een apotheker uit Schollevaar komt 
een praatje houden over gebruik van 
medicijnen en verbandmiddelen, waar 

Tot ziens bij de zomerschool 2017 
 Tonnie Lahaye (werkteam zomerschool 2017)

Ook deze activiteit is in uitvoering. In 
grote lijnen zijn er afspraken gemaakt 
met de Vijverhof. De OSC kan daar 
terecht op de woensdagavond om met 
leden onder elkaar te gaan eten.  De 
planning is om 1x per twee maanden 
samen te gaan eten op de woensdag.

De eerste keer op woensdag 26 
april a.s., aanvang uiterlijk 17.15 
uur, inloop vanaf  17.00 uur.

OSC leden kunnen zich nog steeds 
aanmelden voor deze activiteit, zoals 
gebruikelijk bij de Hulpdienst, tele-
foon 0900 – 450 30 40. 
Lekker bijpraten, kennis maken met 
nieuwe leden en contacten met oude 
leden weer aanhalen. Komt U ook? 
Wij willen er graag iets leuks van 
maken, doet U ook mee?
 Anneke Boerkamp
 Cock Jansen 

De eetclub voor het eerst op 
pad!

Op woensdag 29 maart was het dan 
zover. De eerste OSC eetclub is op pad 
gegaan.
We hebben een heerlijk 3-gangen 
menu gegeten bij Brazzo, een heel 
gezellige, sfeervolle bistro aan  de 
Boezemstraat in het Oude Noorden 
van Rotterdam. Leuke sfeer, bijzon-
dere aankleding van het restaurant, 
altijd wat te kijken en culinair veel te 
beleven. Het was lekker en het is goed 
bevallen. De volgende afspraak is 
dus ook al gemaakt.  We gaan u op de 
hoogte houden van onze belevenissen. 
 Anneke Boerkamp

Bingo
De oproep in het vorige Nieuwsbulle-
tin heeft 6 aanmeldingen opgeleverd. 
Nu lijkt ons  een Bingo-middag met 
slechts 6 deelnemers een wat magere 
aangelegenheid.

Steeds als er naar belangstelling voor 
activiteiten werd gevraagd, noemden 
diverse mensen Bingo als iets waar wij 
hen wel een plezier mee konden doen.
Wij geloven dan ook vast, dat er 
nog wel meer liefhebbers zijn. Maar 
dat willen wij dan wel graag horen, 
voordat wij een dergelijke activiteit 
gaan organiseren. Daarom bij deze een 
herhaalde oproep.
Dus als u graag één of meer keer per 
jaar mee zou willen doen met een 
middagje Bingo, geeft u zich dan op 
bij Han Laugs, 010-4425634 of mail 
naar h.laugs@kpnplanet.nl 

Samen eten in de Vijverhof.
je op moet letten als je b.v. meerdere 
medicijnen tegelijkertijd gebruikt. En 
verder zijn er ook excursies die gericht 
zijn op natuur, cultuur, maatschappelij-
ke participatie, etc. 

Wij hopen u ook dit jaar weer te 
mogen verwelkomen bij één van onze 
activiteiten.

Begin mei kunt u onze programma 
boekjes, folders en flyers verwachten.  
Aanmelding kan vanaf 1 t/m 15 juni, 
telefonisch via 0900 4503040. Beltij-
den zijn van 14.00 uur tot 17.00 uur.
Zet die periode in uw agenda.
Let wel: Bij bepaalde workshops geldt 
de regel: Vol is vol. Dus het is van 
belang dat u tijdig belt. 
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Activiteiten
3e Lezing met muziek

door Nanne van Hoytema.
We hebben weer genoten van mooie 
muziek en het één en ander geleerd 
over diverse componisten.
Ludwig van Beethoven 1770-1827  
geb. in Bonn
Ja, u leest het goed, van en niet von 
Beethoven. Zijn grootvader was name-
lijk een Vlaming, kwam uit Mechelen 
en vestigde zich later in Bonn.
Zijn vader wilde van hem een won-
derkind maken, dwong hem piano te 
spelen en doordat zijn vader te veel 
druk op hem uitoefende, had hij niet 
zo’n prettige jeugd en werd daardoor 
waarschijnlijk een sombere, wat moei-
lijke man.  
Op zijn elfde com-
poneerde hij al en 
was een begenadigd 
pianist. Hij kreeg les 
van Haydn en com-
poneerde ontzettend 
veel, w.o. een mis en 
een opera.
Hij bezocht o.a. Den Haag en speelde 
daar aan het hof van Prins Willem V.
Für Elise is één van zijn bekendste 
stukken. Hij heeft dit waarschijnlijk 
geschreven voor Elisabeth Röckel, die 
hij erg bewonderde, maar het kan ook 
voor één van zijn leerlingen geweest 
zijn. Een leuk weetje is dat hij moei-
lijke stukken schreef voor leerlingen 
waarvoor hij een zwak had, want dan 
bleven deze lang op les.
Heel bekend is natuurlijk de Sonate 
Pathétique ook wel Mondscheinsonate 
genoemd, en de Eroica, die hij voor 
Napoleon schreef. Toen deze zichzelf 
uitriep tot keizer kraste Beethoven zijn 
naam op het titelblad zó hard door, dat 
er een gat ontstond.

Op latere leeftijd werd Beethoven doof 
maar hij werkte door en componeerde 
o.a. de 9e symfonie met als slotkoor 
Ode an die Freude met tekst van Schil-
ler, opgedragen aan de toenmalige ko-
ning van Pruisen. Later werd dit werk 
uitgeroepen tot Duits volkslied en is nu 
bekend als Europees volkslied.
Fréderic Chopin 1810-1849  geb. in 
Warschau.
Chopin was een virtuoos op de piano, 
een wonderkind. Op 7 jarige leeftijd 
gaf hij zijn eerste compositie uit en 
vanaf zijn 8e jaar gaf hij al concerten.
Hij schreef alleen muziek voor piano: 
etudes,nocturnes,mazurka’s, walsen en 
een paar pianoconcerten.
Vanaf zijn 20e jaar woonde hij in 
Parijs, maar hield altijd heimwee naar 
Polen en dit is volgens kenners ook te 
horen in zijn muziek.
In Parijs had hij een soort LAT-relatie 
met George Sand (Aurore Dudevant), 
een feministische schrijfster die in man-
nenkleren liep en pijp en sigaren rookte.
Hij ligt begraven in Parijs, met uitzon-
dering van zijn hart dat ingemetseld is 
in een kerk in Warschau.
Gioachino Rossini  1792-1868  geb. 
in Pesano, Italië.
Rossini schreef 40 opera’s met veel 
aandacht voor belcanto. De bekendste 
is wel De Barbier van Sevilla, een 
komische opera (Mozart schreef eerder 
La Nozze di Figaro, hetzelfde verhaal) 
Verder zijn bekend Wilhelm Tell en 
De diefachtige Ekster. Hij schreef ook 
cantates en geestelijke muziek.
Rossini was een wat gemakzuchtige 
man, die van het goede leven hield, 
bijv. van lekker eten. Naar hem heeft 
meesterkok Auguste Escoffier zijn 
Tournedos Rossini genoemd.
Hij woonde lange tijd in Parijs , later 

in Florence.
Pjotr ( Peter) Iljitsj Tsjaikovski  1840-
1893,  geb. in Rusland.
Tsjaikovski studeerde voor jurist, ging 
later naar het conservatorium en gaf 
ook les.
In 1867 heeft hij zijn eerste pianocon-
cert geschreven en een rijke bewonde-
raarster, gravin von Meck, bood hem 
toen een levenslange uitkering, zodat 
hij zich kon richten op het componeren. 
Maar zij trok dit in 1890 in, waarschijn-
lijk omdat zij zich niet kon verenigen 
met zijn seksuele geaardheid.
Heel bekend van zijn hand zijn natuur-
lijk de balletten De Notenkraker en 
Het Zwanenmeer, maar hij schreef ook 
liederen, een vioolconcert, toneelmu-
ziek, geestelijke muziek en opera’s. 
Tsjaikovski was een eenzelvige,een-
zame man; hij heeft waarschijnlijk 
zelfmoord gepleegd.
Dmitri  Sjostakovitsj  1906-1975 geb. 
in Sint Petersburg, Rusland.
Op 13 jarige leeftijd ging Dmitri 
studeren aan het conservatorium; was 
dus ook een wonderkind. Toen hij 16 
jaar was speelde hij in theaters filmmu-
ziek om de kost te verdienen voor zijn 
familie. Op zijn 19e studeerde hij cum 
laude af en vond de zeer succesvolle  
première van zijn 1e symfonie plaats. 
Ook liederen, film -theater- en opera-
muziek behoorden tot zijn werk.
Hij had nogal eens een aanvaring met 
het gezag, m.n. onder Stalin. Deze 
vond zijn muziek veel te westers. Hij 
deed het in die periode rustig aan en 
schreef alleen “lichtvoetige” muziek.
Pas na de dood van Stalin schreef hij 
weer symfonieën, muziek voor strijk-
kwartetten en een vioolconcert.
Bekend is natuurlijk The Second 
Waltz. Veel van zijn andere werk vindt 
men hier niet om aan te horen.

Voorlopig was dit de laatste lezing, 
De op 23 mei geplande lezing kan 
helaas niet doorgaan wegens andere 
werkzaamheden van dhr. van Hoyte-
ma maar we gaan in september weer 
verder. We houden u op de hoogte.
 Han Laugs

Alternatief programma 23 mei

Bij de muzieklezingen toonde het ge-
hoor een sterk vrouwenoverschot. Wij 
konden maar een paar keer ook enkele 
heren begroeten.
Bij de invullling van de middag van 23 
mei zou het weleens radicaal andersom 
kunnen zijn. Toch hopen wij dat ook 
de dames dit alternatief waarderen.

Een kijkje bij de 
Stoom Stichting Nederland

Veel van onze leden zullen het gebruik 
van stoomlocomotieven door de Ne-
derlandse Spoorwegen, als kind of als 
jonge volwassene, nog hebben meege-
maakt. De herinnering daaraan zal niet 
alleen veel jeugdsentiment losmaken, 
maar ook de bewondering voor deze 
machtige machines en hun techniek in 
herinnering roepen.
In Rotterdam is in 1976 een stichting 
opgericht, die zich ten doel stelt de 
herinnering aan dat tijdperk levendig 
te houden, door een aantal stoomloco-
motieven en bijbehorende rijtuigen in 
rijvaardige staat te bewaren en er ritten 
mee te maken
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Ik heb veel onvrede over het feit dat de 
indicatiestelling voor de WMO tegen-
woordig een taak van de gemeente is. 
Elke gemeente hanteert andere normen 
en hierdoor is er sprake van rechtson-
gelijkheid voor de nederlandse burger. 
Het komt voor dat je in Capelle aan 
den IJssel een indicatie krijgt voor ver-
voer. Dat kan zijn als je slecht ter been 
bent en moeilijk of niet gebruik kunt 
maken van openbaar vervoer, oftewel 
rolstoelafhankelijk bent. Er zijn echter 
gemeenten in Nederland die ook zulke 
indicaties afgeven, maar rolstoelafhan-
kelijke cliënten zelf het vervoer (op 
maat) laten financieren en zelf voor 
begeleiding laten zorgen. 
Ik heb over mijn onvrede gesproken 
met twee leden van de PvdA en onder-
werp van het gesprek waren de volgen-
de punten:
• Halvering tijdsduur huishoudelijke 
verzorging. Veel ouderen kregen tot 
2015 4 uur huishoudelijke verzorging 
en afhankelijk van hun inkomsten be-
taalden ze een eigen bijdrage. Echter, 
na 1 januari 2015 werden ze geïndi-
ceerd door de gemeente en veel oude-
ren kregen te maken met het feit dat 
de huishoudelijke verzorging terug-
gebracht werd naar 1½ uur per week. 
Maar wel moesten ze vaak de zelfde 
eigen bijdrage aan het CAK blijven 
betalen. Hierdoor hebben veel ouderen 
afgezien van deze vorm van dienstver-
lening of hebben de hulp gehandhaafd 
maar de indicatie voldeed niet langer.
• Bij de telefonische aanvraag voor een 
hernieuwde indicatiestelling vanwege 

veranderde lichamelijke situatie, wordt 
de cliënt vaak geconfronteerd met het 
feit dat de poging tot een nieuwe indi-
catie al telefonisch wordt afgewezen.
Over beide bovengenoemde zaken 
is uitvoerig gesproken. Ik kreeg het 
advies om alle senioren die gehalveerd 
zijn in uren v.w.b. de huishoudelijke 
verzorging op te roepen om toch weer 
een indicatie aan te vragen en bezwaar 
te maken tegen het genomen besluit 
indien dit ontoereikend zou zijn. 
Het probleem is echter het volgende. 
De gemeente indiceert in categorieën. 
Categorie 1 is voor mensen met een 
lichamelijke beperking en dan kun je 
denken aan 0- 5 uur dienstverlening. 
De cliënt is wel in staat zijn huishou-
den te overzien, te kunnen plannen wat 
er gedaan moet worden en hij kan de 
werkgeversrol vervullen. Categorie 2 
wordt door de gemeente geïndiceerd 
indien de cliënt niet meer in staat is 
zijn eigen huishouden te sturen en te 
overzien. Activiteiten op het gebied 
van verzorging van het huishouden, 
met inbegrip van enige hulp bij de or-
ganisatie van het huishouden, worden 
geheel of gedeeltelijk overgenomen. 
De thuiszorginstelling bepaalt het aan-
tal uren, niet de gemeente. 
De gemeente spreekt lump-sum tarie-
ven af met de thuiszorginstellingen. 
Dit houdt in dat de gemeente een vast 
bedrag afspreekt met de thuiszorgin-
stelling voor het product huishoudelij-
ke verzorging. De thuiszorginstelling 
spreekt na een keukentafelgesprek (dit 
handelt de thuiszorginstelling soms 

De WMO en uw huishoudelijke verzorging
Wat zijn mijn ervaringen met de indicatiestelling WMO huishoudelijke 
verzorging en waar loop ik tegen aan in de uitvoering van die indica-
tiestelling door de thuiszorginstelling?

ook wel telefonisch af) met de cliënt 
het aantal uren per week af. Indien dit 
niet strookt met wat de cliënt vindt, 
kan men dus niet bij de gemeente in 
bezwaar gaan. Indien de gemeente een 
indicatie afgeeft voor categorie 2 (dit 
is meer dan 5 uur), kan dit alleen als 
de cliënt niet meer zelfstandig de regie 
kan voeren b.v. t.g.v. dementie. Het 
aantal uren dienstverlening voor de 
huishoudelijke verzorging wordt dus 
puur en alleen bepaald door de thuis-
zorginstellingen. In mijn eigen geval 
beweert de thuiszorginstelling dat het 
verkregen budget van de gemeente niet 
toereikend is om de uren dienstverle-
ning uit te kunnen breiden.

Daarnaast kregen de thuiszorgin-
stellingen in 2015 en 2016 vouchers 
(coupons) van de gemeenten, zodat 
cliënten voor € 5,00 per uur extra 
huishoudelijke verzorging konden 
inkopen. De gemeente Capelle aan den 
IJssel heeft deze vouchers ingetrokken 
omdat ze deze wilden toevoegen aan 
de mantelzorgerpas (dit is een vorm 
van mantelzorgcompliment). En dus 
kunnen veel cliënten zich ook dat extra 
uurtje financieel niet meer permitteren. 

Wat nu van groot belang is, is dat u als 
cliënt contact opneemt met het WMO 
loket van de gemeente. Geef aan dat 

de geboden hulp niet voldoet. Als de 
gemeente van mening is dat u de regie 
over uw eigen huishouden kunt blijven 
voeren, dan is het de verantwoorde-
lijkheid van de gemeente dat u de hulp 
krijgt die u nodig heeft op het mo-
ment dat er hulp nodig is. Het kan dus 
zijn dat normaliter 2 ½ uur per week 
voldoende is, maar bij verandering 
van de situatie, b.v. door een operatie 
en dientengevolge revalidatie, kan 
het zijn dat er urenuitbreiding moet 
komen, omdat je tijdelijk de regie niet 
hebt over jouw huishouden. Want met 
twee krukken lopend is dat moeilijk. 
Maar met het huidige indicatiesysteem 
kan dat niet meer, want ik kon wel nog 
mentaal de regie voeren en ik kon de 
activiteiten plannen, maar ik kon het 
tijdelijk zelf niet uitvoeren. En toen ik 
de gemeente belde om ze te verwitti-
gen onder welke omstandigheden ik 
terugkeerde naar huis, werd ik telefo-
nisch afgewimpeld met het antwoord: 
Mevrouw, u kunt mentaal de regie 
nog voeren. En uitgepraat was ik. Ik 
zou graag willen zien dat de gemeente 
opnieuw met de thuiszorginstanties om 
de tafel gaat zitten, om er voor te kun-
nen zorgen dat, indien iemand tijdelijk 
meer uren nodig heeft, die persoon 
die uren ook krijgt. Nu wordt er teveel 
vastgehouden aan financieel beleid en 
aan afspraken die gemaakt zijn met 
thuiszorginstellingen. Maar als die 
afspraken niet afdoende blijken te zijn, 
moet de gemeente bereid zijn om de 
lump- sum tarieven bij te stellen. Want 
mijn vraag is: hoe het in Godsnaam 
mogelijk is dat er in veel gemeenten in 
Nederland en ook in Capelle aan den 
IJssel, veel WMO gelden op de plank 
zijn blijven liggen, terwijl veel, vooral 
oudere mensen de zorg niet krijgen die 
ze nodig hebben Mijn ervaring is dat 
de thuiszorginstelling met het vingertje 
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wijst naar de gemeente en de gemeente 
legt de verantwoordelijkheid neer bij 
de thuiszorginstantie. De gemeente 
moet met alle thuiszorginstanties om 
de tafel.
Het gemeentelijk beleid immers is, dat 
elke Capellenaar de hulp krijgt die no-
dig is.  Ik heb mijn vraagtekens hierbij. 
In mijn situatie is dit in ieder geval 
niet gebeurd. Ik kon me bij terugkomst 
naar huis aardig behelpen, welis-
waar met hulpmiddelen, met de ADL 
werkzaamheden, maar huishoudelijke 
activiteiten konden grotendeels niet 
verricht worden. Dus was ik afhan-
kelijk van de huishoudelijke hulp en 
buiten die 2 ½ uur hulp werd er niets 
meer gedaan in de huishouding. Toen 
ik de gemeente voor terugkeer naar 
huis belde met het verzoek om uitbrei-
ding van uren, gaf de medewerker van 
de gemeente aan dat ik gebruik kon 
maken van de boodschappenservice, 
kant- en klaar maaltijden of tafeltje 
dekje. Maar die ambtenaar kan niet be-
denken dat daar weer een kostenplaatje 
aan vast zit, wat een aanslag is op de 
portemonnee van de AOW’er met een 
heel klein pensioentje.  En uiteraard 
worden de kinderen, buren, kennissen 
en vrienden erbij gehaald, want die 
kunnen mantelzorg bieden. 
Wat de overheid wil is lang niet altijd 
haalbaar, want vaak is de zorg voor 
mantelzorgers veel te zwaar en zoals 
in mijn eigen geval is er geen tijd voor 
de kinderen om mantelzorg te bieden, 
omdat ze moeten werken en ook nog 
eens voor de kinderen moeten zorgen. 
Toen ik pas vanuit het revalidatie-
centrum teruggekeerd was naar huis, 
stond ik er alleen voor. Ik mocht nog 
slechts 50% belasten, dus ik moest 
met twee krukken lopen. Dat was 
behoorlijk behelpen, maar buiten de 2 

½ uur huishoudelijke verzorging die 
ik had (is aan de hoge kant volgens 
de thuiszorginstelling), kon ik nau-
welijks op mantelzorg rekenen v.w.b. 
de huishoudelijke verzorging. Maak 
maar gebruik van de kant en klaar 
maaltijden, de boodschappenservice, 
en swiffer dan maar i.p.v. stofzuigen 
zegt de indicatiesteller. En o ja, zorg zo 
veel mogelijk voor kleding die je niet 
hoeft te strijken. Men ziet mantelzorg 
als een maatschappelijke plicht lijkt 
het wel, maar in de praktijk werkt het 
anders. Het is vaak te zwaar, zeker als 
het gaat om palliatieve terminale zorg. 
Of, zoals in mijn geval, dat ik lichame-
lijk beperkt was (en nu in lichtere mate 
nog steeds ben) en me zelf maar zeer 
beperkt in het huishouden kon bedrui-
pen, was er door de kinderen geen tijd 
voor mantelzorg vanwege werk en 
gezin. 
Ik zou graag huiskamergesprekken 
willen gaan organiseren over de WMO 
indicatiestellingen en de problemen 
die  mensen uit Capelle aan den IJssel 
hierbij ervaren. Daarom heb ik dit be-
sproken met het bestuur van de OSC. 
Zij staan hier positief tegenover. Wilt u 
deelnemen aan dergelijke gesprekken 
dan kunt u contact opnemen met het 
volgende email adres:
lahay071@planet.nl.
Ook kunt u bij problemen contact op-
nemen met het Ombudsteam.  De taak 
van het Ombudsteam is mensen die 
hulp nodig hebben te begeleiden en de 
“juiste weg” aan te geven. Dit is vooral 
belangrijk voor mensen in de leeftijds-
categorie van 80+.  Bent u zo iemand 
of kent u zo iemand neem dan contact 
op met het Ombudsteam. Email:
ombudsteamcapelle@gmail.com, t.a.v. 
Monica Asselé.
 Tonnie Lahaye (OSC lid)

Meer informatie over de dienstverlening van de SHC is te vinden op:
www. hulpdienstcapelle.nl

Stichting Hulpdienst
Capelle aan den IJssel

in samenwerking met OSC

Door vertrek van chauffeurs en/of tijdelijke onbeschikbaarheid  i.v.m.  ziekte 
dreigt er een tekort te ontstaan aan chauffeurs. Ook de vakantietijd komt er aan 
en dat geeft extra druk op de bezetting. De telefoonwachten doen hun best de 
planning met de beschikbare chauffeurs rond te krijgen, maar zij hebben aan-
gegeven dringend behoefte te hebben aan nieuwe chauffeurs en in het bijzonder 
voor de donderdag en vrijdag.
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die:
 • 1. In het bezit zijn van een auto bij voorkeur 4 deurs
 • 2. Een rollator kunnen meenemen in de auto
 • 3. Bij voorkeur beschikken over internet/Email
 • 4. Bij voorkeur beschikken over navigatiesysteem
 • 5. Een dienstverlenende en flexibele instelling hebben
Heeft u interesse of kent u iemand die dit graag wil doen, neem dan contact op 
met onze Hulpdienst via het centrale telefoonnummer 0900 450 30 40.
De telefoonwacht kan u informeren over de gang van zaken en u vervolgens in 
contact brengen met onze voorzitter Max Meiboom, die dan nog een gesprek met 
u zal voeren. Voor verdere informatie kunt u ook een kijkje nemen op de geza-
menlijke website van de Stichting Hulpdienst Capelle (SHC) en de Onafhankelij-
ke Seniorenvereniging  Capelle aan den IJssel: www.hulpdienstcapelle.nl
 Ben Pleij

Nieuwe chauffeurs gezocht bij Hulpdienst
De Hulpdienst is voor het vervoer van de senioren in Capelle op zoek 

naar nieuwe vrijwillige chauffeurs.

Colofon:
Het OSC Nieuwsulletin is het orgaan 
van de
Onafhankelijke
Seniorenvereniging
Capelle aan den IJssel
Het  OSC Nieuwsbulletin wordt als digitaal 
bestand per e-mail verzonden aan de leden van 
de OSC. Voor diegenen die daar de voorkeur aan 
geven, wordt een versie op papier gemaakt.

Redactie: Tonnie Lahaye en 
Kees van der Vegt
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M. Meiboom, voorzitter
K. van der Vegt, secretaris
W. Schoemaker, penningmeester
A. Boerkamp, bestuurslid

Postbus 74, 
2900 AB  Capelle aan den IJssel.
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e-mail: osc.secr@gmail.com
website: www.hulpdienstcapelle.nl
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Uitnodiging
voor de

Algemene Ledenvergadering
op

9 mei 2017 14:00 uur
in zaal

Het Trefpunt, Vijverhof, Reigerlaan 251,
2903 LJ  Capelle aan den IJssel

Agenda:
 1. Opening
 2. Notulen vorige ALV
 3. Mededelingen
 4. Statutenwijziging
 5. Jaarverslag OSC
 6. Jaarverslag penningmeester
 7. Jaarverslag financiële commissie
 8. Bestuursbenoeming:
  Voorstel te benoemen als lid : Tonnie Lahaye.
  Statutair aftredend: Max Meiboom, voorzitter (niet  
   herkiesbaar)
 9. Begroting
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

Voor koffie en thee wordt gezorgd

 Kees van der Vegt, secretaris


