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Van de bestuurstafel 

Adviesraad Sociaal Domein Scherpenzeel zoekt nieuwe leden. 
 
De Adviesraad is een onafhankelijk adviesorgaan. Zij adviseert gevraagd 
en ongevraagd over het beleid en de voorzieningen van de Wet maatschappelijke 
ondersteuning ( Wmo), de Participatiewet en de Jeugdwet en gezondheidsaspecten, 
bijvoorbeeld in de Omgevingswet. 
Ze bestaat uit maximaal 12 leden en vergaderen ongeveer 10 keer per jaar. 
De werkzaamheden bestaan uit vergaderingen en bijeenkomsten, lezen van 
stukken, contacten onderhouden in het dorp en opstellen van adviezen voor 
de gemeente. 
Gegadigden, die belangstelling hebben en in Scherpenzeel wonen, kunnen 
informatie verkrijgen bij de voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein 

Scherpenzeel, telefoon 0653638480.  

Uitnodiging Ledenvergadering  
 
Het bestuur nodigt u hierbij uit voor de Algemene Ledenvergadering van ‘Senioren Belangen’, welke 
gehouden zal worden op vrijdag 21 februari 2019 in mfc De Schans aan de Schans te Woudenberg. 
De vergadering begint om 14.30 uur.  
De Agenda voor de vergadering is bij deze nieuwsbrief gevoegd. De overige stukken voor deze 
vergadering zijn te vinden op de website www.seniorenbelangen.net .Op verzoek 
(info@seniorenbelangen.net) kunnen de stukken ook per e-mail worden toegezonden.  
Leden die de vergaderstukken op papier willen ontvangen kunnen dit telefonisch aan de secretaris 
kenbaar maken (033-286 2747). Ter vergadering liggen ook enkele exemplaren van de stukken ter 
inzage. 
Tijdens de vergadering zal de Reiscommissie een presentatie geven van de geplande dagreis en de 5-
daagse reis in 2020.  
Graag tot ziens op 21 februari.  

Agenda  
  

1. Opening door voorzitter Frits Velker 
2. Mededelingen  
3. Notulen Ledenvergadering 15 februari 2019   
4. Bestuur 

Ingevolge het opgestelde schema zijn aftredend: 
E.G.J.(Ed) Kroonsberg en A.J.P. (Anneke) van Werkhoven 
Beiden stellen zich herkiesbaar. 

5. Financieel verslag 2019   
6. Verslag financiële commissie 
7. Benoeming financiële commissie 2020 
8. Begroting 2020    
9. Jaarverslag 2019   
10. Activiteiten 

- Activiteiten Commissie: presentatie activiteitenprogramma 2020 
- Reiscommissie:  presentatie programma 2020  

11. Rondvraag 
12. Sluiting 

 

http://www.seniorenbelangen.net/
mailto:info@seniorenbelangen.net
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Verslag nieuwjaarsreceptie 2020 
 

Op een zeer goed bezochte nieuwjaarsbijeenkomst op 
vrijdagmiddag 3 januari in mfc De Schans in Woudenberg 
memoreerde voorzitter Frits Velker de ontwikkelingen in het 
afgelopen jaar. Het ledental is gegroeid naar 560, de 
bijeenkomsten worden goed bezocht en de samenwerking met 
andere seniorenorganisaties en gemeentelijke instanties 
verloopt goed. 

 
Onder het genot van een drankje en heerlijke hapjes, konden de aanwezigen nog geruime tijd 
genieten van het samenzijn. 
 
 

Lokaal nieuws  

Bridgeclub Scharuk organiseert een vervolg cursus bridge  
 
Heeft u al wat ervaring met het spelen van bridge of heeft u ooit een beginnerscursus gevolgd en wilt 
u zich verbeteren in de techniek van het bridgespel dan biedt Scharuk u daar de mogelijkheid voor. 
Op dinsdagavond 24 maart 2020 start een vervolgcursus. De cursus wordt gegeven door een 
professionele bridgedocent van de bridgebond. Het betreft 18 lessen theorie en praktijk . De cursus 
vindt plaats in Sport en Cultuur centrum de Camp op de Bosrand te Woudenberg. 
Aan de orde komen o.a. Het volgbod, het informatie doublet, Stayman, Reverse en sprongbod, 
maken speelplan, Signaleren, de 2SA opening, de 2 klaveren opening en preemtieve opening en 
volgbod. 
 
Kosten: 
De vervolgcursus is gratis. Wij verwachten wel dat u minimaal 1 jaar lid van Scharuk wordt. 
Wanneer u onverhoopt niet kiest voor het lidmaatschap maar wel de vervolgcursus wilt volgen dan is 
dat mogelijk. In dat geval bedragen de cursuskosten € 95, -- plus de kosten van het leerboek € 10, --  
Voor Informatie of aanmelden kunt u contact opnemen met Dick Schouten 06-21500001 of per  
e-mail Dick01@kpnmail.nl 
 
                                        

Voor u gelezen …   

Koepel gepensioneerden  
 
De koepelorganisaties voor gepensioneerden KNVG (Koepel van Nederlandse Verenigingen van 
Gepensioneerden) en NVOG (Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden) zullen 
vanaf 1 januari 2020 als één nieuwe organisatie door het leven gaan onder de naam ‘Koepel 
Gepensioneerden’.  
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Grootste ouderenorganisatie Door de fusie van onze organisaties ontstaat de grootste 
ouderenorganisatie van Nederland. De nieuwe Koepel Gepensioneerden vertegenwoordigt direct 
zo’n 300.000 gepensioneerden en indirect alle drie miljoen gepensioneerden in ons land. Bij de 
Koepel Gepensioneerden zijn ruim 150 organisaties van gepensioneerden aangesloten, alsmede KBO-
Brabant en de Federatie van Algemene Senioren Verenigingen (FASv).  
Breder dan inkomensbelangen In het verleden hebben onze organisaties zich specifiek gericht op de 
pensioenbelangen van gepensioneerden. De laatste jaren is steeds duidelijker geworden, dat de 
vraagstukken waarmee gepensioneerden en andere senioren te maken krijgen meer terreinen omvat 
dan pensioenen en inkomen. Daarom houdt de Koepel Gepensioneerden zich ook bezig met zorg, 
welzijn en wonen. Door de schaalvergroting die we nu bereiken, kunnen we de bredere belangen van 
gepensioneerden en senioren in Nederland nog beter behartigen.  
Spreekbuis gepensioneerd Nederland De Koepel Gepensioneerden wil een kennis gedreven 
belangenorganisatie zijn en spreekbuis en aanspreekpunt voor heel gepensioneerd Nederland. De 
nieuwe organisatie staat open voor samenwerking met andere seniorenorganisaties om samen sterk 
te staan in alles wat op senioren af komt. De koepel speelt via het AGE platform Europe en de 
ouderenkoepel EURAG ook een stevige rol in de belangenbehartiging en in de uitwisseling van kennis 
en ervaring in Europa.  
 
De seniorenverenigingen die aangesloten zijn bij de FASv waren onder de vlag van de NVOG 
rechtstreeks lid van deze organisatie. Dit lidmaatschap vervalt per 31 december 2019 daar per die 
datum de NVOG zal ophouden te bestaan. Op 17 mei 2019 heeft de Federatieraad van de FASv 
besloten om als één organisatie, per 1 januari 2020, lid te worden van de nieuwe organisatie Koepel  
Gepensioneerden. Statutair is vastgelegd dat de FASv recht heeft op een bestuurszetel in het nieuwe 
te vormen bestuur van de Koepel Gepensioneerden. Door middel van deze bestuurszetel heeft de 
FASv rechtstreeks invloed op de bestuurlijke besluitvorming binnen de nieuwe Koepel. Leden van de 
FASv zijn welkom op de vergaderingen van de Koepel van Gepensioneerden, maar hebben daarbij 
geen stemrecht.  
 
De voorzitters van KNVG en van NVOG zullen de eerste tijd de nieuwe fusieorganisatie leiden in een 
duovoorzitterschap. Hiermee blijven in deze hectische periode rond de pensioenen interne en 
externe netwerken en overlegverbanden in stand. Het bestuur van de Koepel Gepensioneerden 
wordt verder gevormd door Peter Sibinga (vicevoorzitter), Dick van der Windt (secretaris), Dick Bode 
(penningmeester), Noud van Vught namens KBO-Brabant en Erik Triemstra namens de FASv.  
Het secretariaat van de Koepel wordt gevormd door mevrouw Belinda Koops en mevrouw Marij 
Verlinden. Het kantoor van de Koepel Gepensioneerden is gevestigd aan de Churchilllaan 11 in 
Utrecht. Het telefoonnummer is 030 - 2846080. Ons emailadres: 
secretariaat@koepelgepensioneerden.nl.  
Per 1 januari vindt u onze informatie op onze nieuwe website: www.koepelgepensioneerden.nl.  
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Tips & Trucs / (Wetensw)aardigheden    

Testament 
 
Het komt steeds vaker voor dat iemand niet meer weet of hij of zij ooit voor een testament bij de 
notaris is geweest. Tot op heden kon dit alleen in het Centraal Testamentregister (CTR) worden 
gecontroleerd nadat iemand was overleden. Nu is het ook mogelijk om dit te controleren voor 
iemand die nog leeft.  
Dat meldt de Koninklijke Notariële Beroepsorganisaties (KNB). Wie wil weten of er een testament is, 
kan dit via de notaris controleren of rechtstreeks bij het CTR. Bij de de notaris wordt via een nieuwe 
applicatie rechtstreeks in het CTR gekeken. De notaris zal wel eerst de identiteit van de persoon 
controleren. Je kunt namelijk alleen laten controleren of jezelf een testament hebt. 

Om zelf rechtstreeks bij het CTR te kijken moet een telefonische afspraak worden gemaakt. De 
persoon moet zich legitimeren. Het CTR zoekt vervolgens de gegevens op. Bij het CTR is dit gratis. 

Internet Centraal Testamentenregister (CTR) 
 

Ledennieuws 

Maand december 2019 
 
Aanmelding nieuwe leden: 
-  Geen 
 
Opzegging lidmaatschap: 
- Geen 
 
Overleden leden: 
 
- De heer M.Demoed, Dorpsplein 36, Renswoude 
- De heer J.Kisjes, Jacob Catslaan 2, Woudenberg 
 
Het aantal leden per 1 januari 2020 : 566 
 
Voor het aanmelden van nieuwe leden kunt u bellen met Jan Harskamp op 033 286 3461 of 
u kunt zich aanmelden via  www.seniorenbelangen.net 

https://www.notaris.nl/bij-overlijden/centraal-testamentenregister
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Nieuws en activiteiten van andere lokale 
verenigingen / organisaties 
 

Alzheimer Café  
 
Het Alzheimer Café vindt plaats in het Multi Functioneel Centrum de Schans, 
Schans 33 in Woudenberg. De zaal is open vanaf 19.00 uur. Het programma is van 
19.30 tot 21.00 uur. De toegang en de koffie zijn gratis. 
Info: Erny de Wildt, 06-866 779 57 of via alzheimerscherpwoud@gmail.com 
 
Onderwerp: Onze nieuwe Casemanagers dementie aan het woord. 
Het Alzheimer Café Woudenberg-Scherpenzeel verzorgt woensdag 12 februari een informatieavond 
voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en vrienden. Ook andere belangstellenden 
zijn van harte welkom. De gasten praten met elkaar over de dingen die ze meemaken,  over 
dementie en over mogelijkheden voor hulp; allemaal in een gemoedelijke sfeer. 
Sinds kort zijn Hilda Hessel, Lysanne de Boer en Susanne Overdevest, Casemanagers,  betrokken bij 
ons Alzheimer Café. Vanavond kunt u kennis maken en komen zij over hun werk vertellen. Een 
casemanager dementie is een onafhankelijke en vaste begeleider voor mensen met dementie, hun 
naasten en mantelzorgers. Een casemanager dementie informeert, begeleidt, denkt mee, adviseert, 
ondersteunt, regelt zorg en helpt keuzes te maken. Zij zijn onze gastsprekers! 

  

Coalitie Erbij / Samen Op Zondag 
 

Elke 2e zondag van de maand, van 14.30 tot 17.00 uur, organiseert de Coalitie Erbij 
een bijeenkomst (Samen Op Zondag) in het Leescafé van het cultuurhuis aan de 
Dorpsstraat in Woudenberg. Iedereen uit Woudenberg e.o. is welkom om een 
aangename zondagmiddag te hebben en elkaar in een gezellig sfeer te ontmoeten. 
 

Voor alle datums in 2020 kijk o.a. op onze website www.seniorenbelangen.net 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Coalitie Erbij, Jeanine Schaling, 033 286 33 73 of 
kijk op: www.coalitieerbijwoudenberg.nl. 
 

Activiteiten SWO Woudenberg  
 
 
 

 Senioren Welzijn Organisatie 
 
Onderstaand het “standaard” programma van SWO-W. Wekelijks worden actualiteiten 
gepubliceerd in de Woudenberger. De activiteiten vinden plaats in Mfc De Schans tenzij anders 
staat vermeld.  
 
Voor een actueel overzicht verwijzen we naar de agenda in De Woudenberger en de website op  
www.swo-woudenberg.nl 
 
 

document of de 
samenvatting van een 
interessant punt op. Het 
tekstvak kan overal in het 
document worden 
neergezet. Ga naar het 
tabblad Hulpmiddelen 
voor tekenen als u de 
opmaak van het tekstvak 
voor het blikvangercitaat 
wilt wijzigen.] 

mailto:alzheimerscherpwoud@gmail.com
https://www.seniorenbelangen.net/nieuwsberichten/313-datums-2020-van-coalitie-erbij-woudenberg
https://coalitieerbijwoudenberg.nl/
http://www.swo-woudenberg.nl/
https://coalitieerbijwoudenberg.nl/
https://www.alzheimer-nederland.nl/regios/amersfoort-eo/alzheimer-cafe-woudenbergscherpenzeel
http://www.swo-woudenberg.nl/agenda.html
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Activiteiten SWO-SR  
  

Activiteiten georganiseerd door de Senioren Welzijns Organisatie 
Scherpenzeel - Renswoude, kortweg SWO-SR, vinden plaats in de 
maanden september tot en met mei.  
 
Voor actuele informatie over de activiteiten kijk op www.swo-sr.nl  
 

 
  
 

Geplande activiteiten Senioren Belangen 
 
 
Activiteitenagenda van door Senioren Belangen georganiseerde 
activiteiten en bijeenkomsten.  
 

Datum Tijdstip Activiteit 

21 februari 14.30 uur Algemene ledenvergadering 

20 maart 14.30 uur Presentatie ouderenmishandeling 

17 april              17.00 uur Warm/koud buffet (middag) 

24 april 19.00 uur Warm/koud buffet (avond) 

 
Noteer deze datums alvast in uw agenda! 
Tenzij anders vermeld vinden de activiteiten plaats in mfc De Schans in Woudenberg 

http://www.swo-sr.nl/pg-28932-7-88375/pagina/activiteiten.html
http://www.swo-sr.nl/pg-28932-7-88375/pagina/activiteiten.html

