
Verslag van de 104e

Dinsdag 30 augustus 2016. De Tuyter 
 vergadering van het Seniorenplatform Krimpen aan den IJssel 

Aanwezig: Thom Bakker waarnemend voorzitter, secretaris, Willemjan Schouten penningmeester, 
Jo Schuurman, Nellie Lindeman, Emilie van der Kraan, Christa Huis in 't Veld. 
Afwezig: Mathieu Baltissen, Bep Bakker. 
–---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. met instemming van alle leden zal Mathieu Baltissen bij B&W voorgedragen worden als nieuwe 
voorzitter van het Seniorenplatform. 
 
2. het secretariaat (Thom) moet per 01012017 overgedragen zijn. 
– de taken 'vergaderingen' en 'beheer' worden overgenomen door Christa 
– Willemjan gaat aanvragen en verantwoording subsidies voor zijn rekening nemen 
– Willemjan zal regelmatig de postbus (311) leegmaken. Deze is verplaatst naar Krimpen ad Lek 
Volgend overleg verder.  
 
3. Het verslag van het overleg met banken en notaris dd 21 juni is bijgewoond door Willemjan. De 
banken zijn bereid tot het geven van voorlichting aan de doelgroep bijv. tijdens het Krimpen 
Festival en bij de bijeenkomst 'Veilig Thuis' in november. De notaris zal informatie verstrekken over 
het z.g. levenstestament onder meer via verenigingen en kerken. 
 
4. n.a.v.de notulen: 
– Sport en bewegen: vervolgafspraak komt: Willemjan en Mathieu. Mooie suggestie van de 
Winkeliersvereniging Crimpenhof om het van Vlietplein beschikbaar te stellen voor 
sportdemonstraties van de verenigingen. 
– voor het openbaar toilet bij het hertenkamp is een zelfreiniging toilet incl. betaalsysteem en 
kranen gevonden en uitgebreide offerte voorbesproken en ontvangen. De Gemeente draagt niet bij 
maar wordt misschien positief gestemd door een bijdrage van 5.000 euro van het Seniorenplatform. 
Er zullen mogelijk samenwerkingspartners gezocht moeten worden.  
– fietsen bij het Gezondheidscentrum is een gevaarlijke situatie. Het is aangekaart bij de Gemeente. 
Jo en Willemjan. 
– het idee om de Groene-hart-hopper in te zetten als op de belbus aanvullend vervoer naar het 
ziekenhuis is doorgegeven aan de Adviesraad Sociaal Domein. 
 
5. Financiën 
– de penningmeester heeft een overzicht geproduceerd en  licht dit overzicht toe 
 
6. PR 
– de succesfactoren van het Seniorenplatform zijn puntsgewijs genoemd en worden in een folder 
nader vormgegeven . 
– bij de volgende Nieuwsbrief wordt een mooie kalender bijgevoegd. Dit wordt gestuurd naar de 
ruim 1100 abonnees op onze Nieuwsbrief. 
– bij de volgende Nieuwsbrief komt een kortingsbon van 5 euro voor een drietal 
IJsseldijkconcerten. 
 
7. Minimabeleid 
– dit is een zaak van B&W en de Gemeenteraad 
– het Seniorenplatform heeft geconstateerd dat er zeer weinig informatie over te vinden is, nl. alleen 
op de website van de IJsselgemeenten. Folders moeten te verkrijgen zijn bij KrimpenWijzer en 
informatie moet gepubliceerd worden in de Klinker. 
– het Seniorenplatform zal aandacht aan dit onderwerp besteden in de komende Nieuwsbrief. 
 



8. project Ondervoeding 
. 
– een aantal op- en aanmerkingen op de flyer en het artikel zijn doorgestuurd 
– nu komt er informatie op onze website. 
  
9. Senioren en sport 
– de secretaris heeft Jacco van der Bel aangeboden om bekendheid te geven aan zijn onderzoek naar 
de behoeften van senioren aan sport in de Nieuwsbrief en op de website. Niets meer van gehoord. 
– project Fifty-fit.  
 
10. Indigo – gespreksgroep weduwen/weduwnaars 
– het Seniorenplatform heeft besloten een gevraagde bijdrage niet te geven. Immers er lopen nu vier 
'eenzaamheidsprojecten'. Eerst maar eens afwachten hoe de belangstelling daarvoor is. 
– de Gemeente geeft geen financiële bijdrage 
– de secretaris neemt contact op en biedt publiciteit in de Nieuwsbrief aan. 
 
11. De vier eenzaamheidsprojecten: Café van toen en nu, Bakkie doen, Inloop de IJssel, Samen 1 
tegen eenzaam worden gevolgd door Willemjan en Christa. Christa zal de organisaties vragen een 
evaluatie te sturen. 
 
12.Krimpen Festival, Kracht van Krimpen 8 oktober, Gezondheidscentrum en Onderdak. 
– 12 september is een bijeenkomst ter voorbereiding: Emilie 
– Willemjan draagt zorg voor onze kraam 
– diverse leden zullen aanwezig zijn 
– exemplaren van de Nieuwsbrief en de flyer met onze successen zullen uitgedeeld worden. 
– Idee: een wervingsbrief/A-4tje voor nieuwe leden met wervende tekst en dynamische foto . . . . 
 
13. Domotica 
– 6 oktober lezing van 14.00 – 16.00 uur: 
– Seniorenplatform financiert koffie, thee, gebakjes. 
– aanwezig: een ieder.  
 
14. De bijeenkomst 'Jij maakt het verschil' over huiselijk geweld w.o.oudermishandeling is 29 
november van 19.30 – 20.00 uur in het Krimpenerwaardcollege. 
Dit wordt bijgewoond door Mathieu en Christa – zijn aangemeld. 
 
15. 50+ jaarbeurs in Utrecht tot 24 september 
 
16. Aantal zorg- en verpleegbedden 
.–  de verzekeraars zetten sterk in op extra zorgpakketten voor thuiszorg 
– dus lijken  er minder bedden nodig 
– er is in onze gemeente geen wachtlijst meer 
– de financiering gaat mogelijk van Achmea over naar Zilveren Kruis 
– de Gemeente gaat meer voorlichting geven over mantelzorg d.m.v. cursussen. 
 
17. Rondvraag 
–  de Parkzoom wordt voor de tweede keer opengebroken. 
– Emilie – 04022017 is Wereldkankerdag. Graan aandacht hiervoor in de Nieuwsbrief. 
 
Volgend overleg dinsdag 27 september in de Tuyter 
CH 02092016 


