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Algemeen 

Senioren Wageningen is een vrij jonge vereniging die is opgericht op 25 november 
2015 en ontstaan is na afsplitsing van de Algemene Nederlandse Bond voor 
Ouderen (ANBO). Sinds 2017 is de actieve betrokkenheid met CSWO weer opgepakt 
en maakte met 2 adviseurs onderdeel uit van dit platform door 2 adviseurs. Per 
januari 2018 is ons bestuur weer compleet en bekleedt sindsdien een bestuursfunctie 
binnen CSWO. 

Het Bestuur 

In 2017 hebben we afscheid genomen van 3 zittende bestuursleden: Hilde Mulder, 
Age de Vries en Arnold Janssen, die in 2016 vanuit de ANBO- periode zijn 
meegegaan naar het bestuur van Senioren Wageningen. Gelukkig zijn er ook weer 2 
nieuwe bestuursleden tot het bestuur toegetreden. Erna Eikhoudt neemt de vacante 
functie van secretaris voor haar rekening en Hannie van Brakel zal als algemeen 
bestuurslid haar bijdrage leveren. De vacante functie van voorzitter is per 29 januari 
2018 opgevuld. 

Anneke Löffler heeft de taken (webmaster) van Age de Vries overgenomen en zij 
heeft ook een bijdrage geleverd aan de opzet van de Nieuwsbrief. Pieter van 
Ginneken blijft voor Senioren Wageningen als adviseur actief. 

Het bestuur van 2017 bestond uit de volgende personen: 

Voorzitter vacant  
Secretaris Erna Eikhoudt  
Penningmeester/Ledenadministratie Nico Schuurs  
Activiteiten Eva Selbach  
Algemeen Hannie van Brakel  
Adviseur Ben Brouwer  
Adviseur Pieter van Ginneken  
 

De basis van het bestuur is vrij smal. Naarstig zijn we dan op zoek naar personen die 
ons bestuur willen komen versterken. Wij hopen op uw steun! 

Het bestuur vergadert, buiten de zomermaanden, om de zes weken. 

 



Algemene Ledenvergadering 

Op 22 mei 2017 vond onze ledenvergadering plaats, met een mooie opkomst van 
ruim 35 leden. Tijdens deze bijeenkomst heeft het bestuur verantwoording afgelegd 
over het afgelopen jaar. Ondanks de onderbezetting van het bestuur zijn toch alle 
geplande activiteiten uitgevoerd. Aansluitend aan deze ledenvergadering werd  voor 
de aanwezigen tegen vergoeding een warm en koud buffet geboden.  

 

 

Activiteiten 

Veel van onze activiteiten organiseren we samen met CSWO en maatschappelijke 
instellingen zoals de Zonnebloem, bewonerscommissies en overige 
maatschappelijke organisaties. Daarnaast organiseren wij zelf ook onze eigen 
activiteiten. Hieronder volgt een greep uit de georganiseerde activiteiten. 

 Belastinghulp bij invullen aangiften 
 Rijvaardigheid opfriscursus voor ouderen  

 

 
                   

 Bezoek aan diverse films verzorgd door CSWO 
 Digicurssusen in de bibliotheek/Tablet café, werken met Windows 10 en DigiD 
 Dag boottocht van De Zonnebloem i.s.m. CSWO. Een dagje varen op de Rijn 

met diner en entertainment 

 

 

 



 Dagtocht Brüggen (D) en boottocht Roermond augustus 2017 

 

 Voorlichtingsbijeenkomst over familiezaken door notaris Bijma en voorlichting 
door Jacqueline Annema, woonconsulent/ouderenmakelaar, over huisvesting 
voor ouderen. 

 Fysiotherapie voor ouderen 
 Themabijeenkomst Startpunt: Financiën en administratie op orde? 

 

Najaarsvergadering FASv 

Op 29 november was een delegatie van het bestuur van Senioren Wageningen in 
Maarssen aanwezig op de najaarsvergadering van de Federatie van Algemene 
Senioren Verenigingen (FASv).  Bij deze Landelijke federatie, die eind vorig jaar is 
opgericht, hebben zich inmiddels 80 lokale Algemene Seniorenverenigingen  
aangesloten en is nog steeds groeiende. Ook onze vereniging is lid van FASv.  

De FASv richt zich vooral op  activiteiten die niet of moeilijk via de plaatselijke 
verenigingen zijn te regelen. (zoals collectiviteitskortingen en opleiding belasting- 
invulhulpen). Op deze bijeenkomst is het interim bestuur vervangen door een nieuw 
gekozen bestuur. Eerder was in mei al een federatieraad ingesteld met uit iedere 
provincie 2 vertegenwoordigers. Alle bestuurders en leden van de federatieraad zijn 
vrijwilligers. Ouderenbeleid landelijk gaat in samenwerking met de NVOG Alle 80 
verenigingen zijn tevens lid van de NVOG. FASv en de NVOG werken op landelijk 
niveau intensief samen met Unie-KBO/PCOB om de belangen van de senioren in 
politiek Den Haag te behartigen. 

Wij zullen als zelfstandige vereniging net als in dit jaar naast onze eigen 
verenigingsactiviteiten nauw blijven samen werken binnen CSWO en ook met 
anderen partijen activiteiten en voorlichtingsbijeenkomsten organiseren.  

 


