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Van de penningmeester
 
De meeste mensen kennen mijn naam, Walter Schoemaker, van de facturen van de Zomerschool.
Ik doe dit penningmeesterschap al vele jaren. Ik ben begonnen bij de VVE van de Merellaan,
daarna was ik 12,5 jaar penningmeester bij Buurtcentrum De Fluiter en nu alweer een jaar of 6 bij
de SHC en OSC.
Het penningmeesterschap is eigenlijk een leuke bezigheid, facturen sturen en het geld ontvangen
voor o.a.  de Stichting Hulpdienst Capelle en  de Onafhankelijke Seniorenvereniging Capelle.
Ook het bijhouden van een budget en aan het eind van het jaar de verslaggeving aan de leden
van de OSC en de Gemeente Capelle aan den IJssel horen tot mijn werkzaamheden. De
Gemeente is de subsidiegever voor de SHC.
Aan het einde van het jaar stuur ik de leden een factuur voor de nieuwe contributie en deze
probeer ik – uiteraard - zoveel mogelijk te innen. Ook sta ik de mensen te woord als er vragen of
opmerkingen zijn hierover. Helaas neemt het ledenaantal de laatste jaren erg af, door verhuizing,
overlijden, etc.
Ja, wat doe ik nog meer?  Ik zit ook in de organisatie van de Zomerschool en de begeleiding
hiervan in de maanden juli en augustus. De planning ziet er niet rooskleurig uit voor het jaar
2021.
Maar we houden moed, anders schuiven we dit door naar 2022.
Ik ben ook bestuurslid bij de SHC en OSC.
Bij de SHC ben ik ook inzetbaar als belasting-invuller, samen met nog 3 personen.
Invullen van belastingformulieren en toeslagen aanvragen of controleren, voor degenen die zich
hiervoor opgeven.
De grootste piek is in de maanden maart en april.
Verder heb ik uiteraard nog andere bezigheden. Ik houd van fietsen en wandelen en van
oppassen op de kleindochter en kleinzoon. En van diverse werkzaamheden om het huis.
Uiteraard stopt het penningmeesterschap een keer en misschien zit er onder de lezers
iemand die dit ook leuk vindt om te doen.
In dit Nieuwsbulletin leest u de concept cijfers over het jaar 2020. Daar de vergadering in 2020
niet doorgegaan is, houden we het budget van 2019 aan als basis. Helaas zult u ook constateren
dat het ledenaantal erg zakt. Dus kijk eens in uw omgeving  of u iemand lid kunt maken van de
OSC.
Voor elk aangemeld jaarlid krijgt u van ons een VVV-bon van 10 euro.
 
Met vriendelijk groeten,
Walter Schoemaker
 
 
 



Jaaroverzicht van de OSC 2020
 
Het jaaroverzicht eindigde met de constatering dat, voor de solide basis die het voortbestaan van
de OSC zou verzekeren, aan verdere groei van het aantal leden gewerkt dient te worden. Het
bestuur heeft het werven van nieuwe en vooral jonge senioren beschouwd als een belangrijke
prioriteit en dus stevig op de agenda gezet.
 
Verschillende ideeën werden aan de orde gesteld, gericht op de doelgroep die mogelijk een
substantiële groei van het aantal leden zou kunnen bevorderen. Ook nieuw te ontwikkelen
activiteiten kwamen langs, die hopelijk in 2021 gerealiseerd kunnen worden.
Een zeer belangrijke vraag hierbij is natuurlijk “Wie gaat e.e.a. uitvoeren”?
Een daarvoor in het leven geroepen activiteitencommissie schotelt u op de komende
ledenvergadering een aantal mogelijkheden voor.
 
Bestuur
Het bestuur van de OSC bestond in 2020 uit de volgende personen: Max Meiboom (voorzitter),
Walter Schoemaker (penningmeester/ secretaris), Anneke Boerkamp (bestuurslid), Frits Hartman
(bestuurslid).
Het redactieteam van het Nieuwsbulletin bestaat nu uit Petra Rutten en Martin van der Hilst. Zij
hebben, zoals u al heeft gemerkt, het Nieuwsbulletin opgefrist en in een kleurrijk jasje gestoken.
Voor het upgraden en het actueel houden van de website (OSC en SHC) heeft eind 2019 Frans
Ramondt zich beschikbaar gesteld en deze is inmiddels van start gegaan. Een zeer belangrijke
aanwinst en versterking voor de vereniging.
 
Leden
In 2020 is door de coronacrisis geen Lot Beumerpenning van verdienste uitgereikt.
Het aantal leden per 31 december 2020 is 506. Hiervan is 410 contribuerend. Helaas geldt nog
steeds dat de leeftijdscategorie van onze doelgroep met zich meebrengt dat wij, vaker dan een
vereniging met vooral jeugdige leden, leden verliezen door overlijden, ziekte of vermindering van
vitaliteit. Daardoor is voortzetting van het lidmaatschap niet zo zinvol meer. Ter compensatie is
medio 2019/2020 een actieve ledenwerving van start gegaan. Het resultaat viel helaas tegen.
Voor het komend jaar zal de werving intensief worden hervat via PR en advertentie activiteiten.
Vooral gericht op het vergroten van bekendheid van de OSC bij de Capellenaren.
 
Activiteiten 
Het project “Aan tafel”, dat in 2017 werd opgestart, blijkt een blijvertje en een schot in de roos te
zijn. Maar helaas, door corona zijn geen van de etentjes doorgegaan.
 
De Scootmobielgroep "de Scootgenieters” heeft ook in 2020 weer e.e.a. georganiseerd, zoals
diverse tochten. De meeste trouwe deelnemers schreven zich hiervoor in. Maar in dit jaar is er een
enkele tocht doorgegaan.
 
Ook is er in 2020 regelmatig via het Nieuwsbulletin aandacht geschonken aan het culturele
programma, georganiseerd door het historische Van Cappellenhuis aan de Hollandsche IJssel.
 
De OSC Zomerschool is door de corona niet doorgegaan.
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De spelletjesmiddag is ook dit jaar weer van start gegaan. Elke eerste dinsdag van de maand, van
14.00 uur tot 16.00 uur. Vanzelfsprekend staan de spelletjes en de koffie klaar. Dit is na maart
2020 ook gestopt.
 
De Leeskring van de OSC is nog enkele middagen bij elkaar geweest. Daar het bij Ilse Jonker
thuis werd gehouden, was hier ook het afstand houden een probleem. Dus deze bijeenkomsten
zijn voorlopig even gestopt.
 
De hiernavolgende onderwerpen verdienen m.i. extra aandacht:
 
FASv
Sinds 1 januari 2020 is de fusie een feit en wordt verder gegaan onder de naam Koepel
Gepensioneerden (KG). Het FASv krijgt daarin een bestuurszetel en heeft daardoor invloed op het
te voeren beleid.
 
Huishoudelijk reglement
De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) geldt, zoals al bekend, ook voor onze
vereniging. Dit moet nog officieel geregeld gaan worden in het Huishoudelijk reglement. Er wordt
een nieuw artikel “Privacygegevens leden” tussengevoegd, waardoor een aantal artikelnummers
een plaatsje gaat opschuiven. Dit artikel verwijst naar de ledenadministrateur.
Naar aanleiding van dit nieuwe artikel is de taak “Functionaris gegevensbescherming” toegevoegd.
Deze persoon gaat toezien op de naleving van de AVG. Hiervoor zal iemand binnen het bestuur
worden aangewezen.
Verder is de tekstomschrijving kascommissie (met betrekking tot het wel of niet dechargeren) wat
beter geformuleerd en zijn daarnaast tekstueel kleine aanpassingen gedaan. Ook is de lay-out
aangepast. Een en ander zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de leden in de algemene
ledenvergadering, te houden in 2021.
 
Stichting Hulpdienst Capelle aan den IJssel
Het vervoer door de Stichting Hulpdienst Capelle is in 2020 helaas door corona
een aantal maanden gestopt.
Om aanvragen van de ritten mogelijk te maken waren dit jaar 9 telefoonwachten beschikbaar.
De telefoonwachten zijn belangrijke schakels voor de organisatie, i.v.m. het beantwoorden en
administratief verwerken van de aanvragen die via het nummer 0900-450 30 40 binnenkomen.
Daarnaast maken zij de dagelijkse planning van de ritten voor de chauffeurs.
 
Conclusie
Er is niet stilgezeten. Diverse activiteiten zijn tot ontwikkeling gekomen en hebben nu een vaste
vorm aangenomen. Komend jaar moeten wij zorgen voor consolidatie. Aan de ontwikkeling van
onze vereniging zullen wij attent en actief moeten blijven werken. Uiteraard hopen we dat corona
ons niet weer parten gaat spelen.
 
W.Schoemaker , waarnemend secretaris OSC
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ACTIVA PASSIVA 

Vorderingen Eigenvermogen 

Debiteuren /leden ( zie bijlage ) 3.585 Algemene reserve 10.566 

Borg huur 400 Exploitatie boekjaar 2020 1.830 

3.985 12.396 

Liquide middelen Vooruit gefactureerd 

Bank 18.704 leden geld 2021 9.790 

Bank Spaar 3.737 9.790 

Kas 29 Fonds Zomerschool gem.Capelle 3.000 

22.470 Reserve  Zomerschool 737 

3.737 

Vooruitbetaalde verzekeringen 149 Nog te betalen kst 2020. 

AVG 34 Havensteder verwarming 520 

183 VVE Electra 202 180 

Ing bank kst 4e kwart 15 

715 

Totaal 26.638 Totaal 26.638 

De iteuren € .

Vooruit gefa tureerd ontri utie       €     .

ontvangen, de iteuren                    €      .

€ .
€   

Toelichting Balans per 31 december 2020
Activa
Vorderingen
Debiteuren € 3.585
Vooruit gefactureerd contributie 2021      €     9.790
Ontvangen in 2020                                       6.205
Nog te ontvangen, debiteuren                €      3.585
Opgenomen zijn vorderingen uit hoofde van lidmaatschapsgelden voor 2021.
Bij het verschijnen van dit verslag zijn nog niet alle lidmaatschapsgelden ontvangen.
Er zijn nog diverse rekening-courant verhoudingen met sommige doorlopende activiteiten:
Passiva
Fonds Zomerschool gem. Capelle                      3.000
Reserve  Zomerschool                                        737
Passiva
Eigenvermogen
Algemene reserve
De ontwikkeling is als volgt weer te geven:
Voorgaande jaren tm 2019                                € 10.566
Resultaat 2020                                                €    1.830
Eind 2020 bestond de OSC vijf jaar. We wilden  daar wat aandacht aan geven.
Door de corona crisis is daar niets van gekomen, we willen dit organiseren
voor eind 2021 en vragen daar nogmaals een bedrag voor van 2500 euro.
Nog te betalen bedragen
Bankkosten                                                               €   15
Havensteder   warmte 2019 en 2020                            € 520
VVE Electra voor 2020                                                € 180

Financieel jaaroverzicht     OSC       31 december 2020
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Er is in februari 2020 geconstateerd dat de verwarmingskosten op de
gemeenschappelijke meter van geheel het Valeriusrondeel staan. De uitsplitsing is nog niet
voorhanden. Het gebruik aan Electra is vastgesteld op 15 euro per maand.

€   
€ 
€ 

Baten en lasten OSC  per 31-dec-20

Toelichting op de exploitatierekening over 2020
De specificatie in de exploitatierekening is zodanig gedetailleerd dat een enkele toelichting
wordt gegeven.
De lasten toelichting
Kosten FASv voor een heel jaar bedroegen € 1.698.
Veel leden hebben geen computer, dus worden de meeste facturen per post
verstuurd. De kostenpost postzegels is ook weer gelijk gebleven t.o.v. 2019.
Leden
We kennen drie soorten leden:
Hoofd-lid:     deze betaalt een jaarbedrag van 25 euro
Partner  :      deze betaalt een jaarbedrag van 15 euro
Vrijwilligers van de SHC en OSC : deze betalen vanaf 1 jan. 2017 een bedrag van 0 euro. De
contributie van 2020 was 25 euro per hoofd lid en 15 euro voor de partner.
Als men lid werd na 1 oktober  telde het lidmaatschap tot en met 31 december het volgende jaar
2021.

Baten Lasten 

Leden 2020 10.880 Huur ruimte 4.876 

Schenkingen 15 Gas en Electra      0 

Bijdrage Schoonmaakkst + inventaris 368 

Bijdrage SHC-nieuwsbrief 600 Kosten nieuwsbrief 1.693 

Verhuur Bestuurskosten 686 

Kerk zaterdag huur 100 Werving leden 10 

Koffie ochtenden Valerius 325 AVG  87 

Stichting Hulpdienst bijdrage in huur 1.200 Ledenvergaderingen 36 

Kosten FASv 1.698 

Kantoorkosten 226 

Boekhoud en leden adm. 261 

Verzekeringen 288 

Bankkosten 175 

Afrondingsverschil  1 

Postbus 266 

Postzegels 570 

Aardrijkskunde geschiedenis 49 

Totale baten 13.120 Totale lasten 11.290 

Saldo exploitatie 1.830 
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Aantal leden per 31 december 2019        601        31 december 2020            506
Waarvan vrijwilligers                             108                  vrijwilligers               96
Betalende leden                                    493                  betalende leden      410
Er hadden zich 6  nieuwe leden en 3 vrijwilligers aangemeld.
Dit jaar zijn er 15 vrijwilligers weggegaan, verhuisd etc.
Dit jaar zijn er 89  leden weg gegaan. ( overlijden, opname verpleeghuis enz.)
De mutaties hiervan zijn verwerkt in het saldo voor 2020 .
Totaal                                                       € 10.880. aan contributie voor 2020.
 

Colofon
 
Het OSC Nieuwsbulletin is een uitgave van de
Onafhankelijke Seniorenvereniging Capelle a/d
IJssel. 
 
Bestuur
M. Meiboom, voorzitter
W. Schoemaker, penningmeester en
waarnemend secretaris
A. Boerkamp, bestuurslid
F. Hartman, bestuurslid
 
Verenigingsadres
Merellaan 215, 2903 GE Capelle a/d IJssel
tel.: 0900-450 30 40
email: osc.secr@gmail.com
website: www.hulpdienstcapelle.nl
KvK nr: 64505499
IBAN: NL58 INGB 0007 116157
 
Het OSC Nieuwsbulletin wordt per email
verzonden aan de leden van de OSC. Voor
degenen die daaraan de voorkeur geven, wordt
een versie op papier uitgebracht.
Redactie: Petra Rutten en Martin van der Hilst
Redactie-adres: redactie.osc@gmail.com

Inzenden kopij
 
Wilt u reageren op een artikel uit het
Nieuwsbulletin of heeft u een verslag gemaakt
van één van de activiteiten van de OSC? Stuur
dan uw kopij in, eventueel met foto's of
illustraties, aan:
Redactie OSC Nieuwsbulletin, mailadres:
redactie.OSC@gmail.com
Per post mag ook, dan aan:
Redactie OSC Nieuwsbulletin, Merellaan 215,
2903 GE Capelle a/d IJssel.
 
Bij voldoende ruimte en geschiktheid zullen wij
het graag plaatsen.

ledenwerfactie 2021
 
Om onze vereniging financieel gezond te
houden, is het van belang dat we voldoende
leden hebben.
Daarom geldt ook voor 2021 onze
ledenwerfactie. Een door u aangebracht nieuw
lid levert u een cadeaubon op van 10 Euro.
Deze wordt u toegezonden wanneer het nieuwe
lid zijn of haar contributie heeft voldaan. Die
contributie blijft ook dit jaar voor het eerste
gezinslid 25 Euro per jaar, voor een tweede
gezinslid 10 Euro. 
Opgeven kan via de Hulpdienst, tel.: 0900-450
30 40 of schriftelijk bij OSC, Merellaan 215,
2903 GE Capelle aan den IJssel. Vergeet u dan
niet behalve de naam en adresgegevens van
het nieuwe lid ook het email adres op te geven,
i.v.m. toezending van het Nieuwsbulletin.
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eerdergenoemde machtigingscode automatisch
van de Belastingdienst. Voor de overige mensen
is het belangrijk te weten dat u hiervoor een
machtigingscode voor de inkomstenbelasting
2020 moet aanvragen bij telefoonnummer
088-1236555 (houdt hiervoor uw BSN-nummer
bij de hand). Ook voor uw eventuele partner
moet dan zo’n code worden aangevraagd.
Voor het aanvragen van Toeslagen zijn ook
aparte machtigingscodes nodig. Ook deze kunt
u bij het genoemde telefoonnummer
aanvragen. Deze machtigingscodes worden in
een blanco envelop naar uw huisadres
gestuurd. Dus voor mensen waarvoor wij al
eerder de belasting hebben ingevuld: u
ontvangt deze machtigingscodes automatisch.
 
Indien u hier vragen over hebt, kunt u ook
0900-4503040 bellen, van 9.00 uur tot 12.00
uur. De telefoonwachten zorgen dan dat één
van de invullers contact met u opneemt.
 
Graag tot ziens,
de SHC-belastingservice
 

Belastingaangifte 2020
 
Met ingang van maart 2021 zijn de invullers van
de Stichting Hulpdienst Capelle weer begonnen
met het invullen van de aangifteformulieren
voor het belastingjaar 2020.
 
U kunt zich opgeven bij onze telefoondienst op
0900-4503040, voor het invullen. Bij u thuis zal
dat dit jaar zeker in het begin niet mogelijk zijn,
in verband met het heersende coronavirus.
Daarom hebben wij de volgende aanpak
bedacht: u zoekt vooraf alle benodigde
papieren bijeen, inclusief de benodigde
machtigingscodes en evt. ziektekosten en
giften.
Heeft u weinig aftrekposten en kunt u omgaan
met de gegevens, dan kunnen we alles
telefonisch afhandelen.
Bent u er niet handig in, dan komen wij de
gegevens bij u thuis afhalen na een
telefonische afspraak en zal de aangifte voor u
op afstand ingevuld worden. Indien er nog
vragen  beantwoord moeten worden, zal de
invuller nogmaals telefonisch contact met u
opnemen.
 
Wij kunnen dit voor u doen doordat wij sinds
begin 2021 de zogeheten Elektronische
Herkenning Niveau 3 bezitten, welke door de
SHC is geregeld.
 
Indien u graag een papieren afschrift van de
aangifte ontvangt, kunt u dit aan de invuller
melden.  Dan wordt deze print alsnog later bij u
bezorgd.  Indien u uw aangifte liever digitaal
via e-mail ontvangt, kan dit natuurlijk ook.
Indien u in voorgaande jaren geen
belastingaangifte door ons hebt laten invullen,
is het aan te bevelen om dit nu wel te laten
doen, omdat u misschien te veel betaalde
belasting kunt terugkrijgen, of omdat u toch in
aanmerking kunt komen voor één of meer
toeslagen. Wij kunnen dat voor u controleren.
Alle mensen die tot nu toe door ons een
aangifte hebben laten verzorgen, ontvangen de

'Aan Tafel' in de Vijverhof
 
Nog steeds hebben we te maken met het
corona virus. Gelukkig zijn steeds meer mensen
gevaccineerd; toch moeten we ons nog steeds
houden aan strenge maatregelen.
'Aan Tafel' in de Vijverhof zal daarom in april
niet doorgaan. Ook is het vrijwel zeker dat er
nog geen 'Aan Tafel' in juni zal zijn. Maar we
blijven hoop houden. Er zal toch een einde
komen aan deze pandemie en dan gaan we
weer gezellig uit eten in de Vijverhof.
 
Anneke Boerkamp en Cock Jansen
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Helaas is vanwege detoegenomen activiteit van hetcorona-virus het vervoer nogsteeds gestaakt.In verband hiermee is ook debereikbaarheid van het centraletelefoonnummer                0900-450 30 40  nog beperkt.  
 Zie tevens het artikel over hulpbij invullen inkomstenbelasting2020 op pagina 7.

Stichting Hulpdienst

Capelle aan den IJssel
in samenwerking met 

OSC

Vervoer voor 50+

Telefooncirkels

Honden uitlaten

Computerondersteuning

Klusjes in huis

Administratieve ondersteuning

Belastingformulieren/Toeslagen

Grip op Geld

Boodschappen/Wandelen

Winkelen/Bezoekjes

Diensten Stichting Hulpdienst Capelle
Voor het geval u er nog niet van op de hoogte was of als u het vergeten was, volgt hieronder nog eens 

een opsomming van de diensten die de Hulpdienst Capelle te bieden heeft:

Meer informatie is te vinden op: www.hulpdienstcapelle.nl

Als u van de Hulpdienst gebruik wilt maken, dan belt u de telefoonwacht:

0900 4503040
(€ 0,05 per minuut)


