
Verslag van de 101ste vergadering van het Seniorenplatform Krimpen aan den IJssel 
Dinsdag 26 april 2016 in De Tuyter 
Aanwezig: Thom Bakker secr. /plv. voorzitter, Willemjan Schouten, Jo Schuurman, Emilie van 
der Kraan, Bep Bakker, Nellie Lindeman,   
Afwezig m.k.: Christa  Huis in`t Veld- van der Heijden 
 
 
1. Opening van de HONDERDSTE EN EEN  vergadering van het Seniorenplatform!  
 Thom opent de vergadering en voegt toe: 
punt1 de Belbus. 
punt 4 adviesraad sociaal domein. 
punt 11 nieuwsbrief. 
De belbus heeft een brief met contract gestuurd over verlenging van de sponsoring d.m.v. 
reklame van het seniorenplatform op de belbussen. Unaniem wordt besloten het contract te 
verlengen. 
 
2. Verslag van de 100ste vergadering. 
- Punt 2 de 6de zin de bijeenkomst voor de herbestratingsplannen moet worden toegevoegd 
Sportsingel en Marathon.en 
 Punt 3 de 8ste zin de verstandiging van het zwembad. en de 12de zin er is een tekort. 
Punt 4 de 3de zin moet vermeld worden dat er een apart verzoek was voor het 
seniorenorkest. 
 Punt 7 de 7de zin beperkte vooral voor zeer kwetsbare ouderen 9 de zin 
toevoegen:Muziekschool en Jottum. 
 
3. Werving nieuwe leden. 
 - Thom zorgt voor plaatsing van een advertentie in de komende senioren nieuwsbrief en in 
derde krantt “ Kracht van Krimpen”, voor 2 nieuwe leden. Hierop wordt in de volgende 
vergadering  teruggekomen. 
 
4. Gesprekken/bijeenkomsten met Jan Soede. 
- Op 14 april hebben Thom en Jo een gesprek met Jan over het toilet bij het hertenkamp  
Actie alle leden kunnen met voorstellen van bedrijven komen. 
Ondervoeding: De resultaten van het onderzoek worden op het Krimpens Festival in 
september gepresenteerd. 
De bijeenkomst over brandveiligheid moet nog verder worden uitgewerkt De datum is 13 
november 2016 
 
5. Voortgang Crimpenersteyn. 
Crimpenersteyn reageert nooit zelf. 
Actie Thom gaat Irma bellen en met de manager een afspraak plannen met Willemjan. 
 
6. Jaarverslag en verantwoording subsidie 2015 
 Deze worden op de site geplaatst. 
 Bep en Nellie gaan het  jaarlijkse etentje regelen. 
 
7. Prioriteiten 
 punt 4 gebruik collectieve voorzieningen. Hierover is weinig bekend. 
 punt 5 aandacht voor huiselijk geweld. Zie acties najaar. 



Actie Thom gaat Irma bellen 
 
 
 
8. Komende nieuwsbrief. 
  een advertentie voor een nieuwe voorzitter en 2 nieuwe leden. Een stukje over het concert    
in de IJsseldijkkerk op 18 juni. 
- Actie leden: er is nog ruimte voor 3 complete artikelen.  
 
9. De ouderen adviseur. 
Zij kwam  verslag uitbrengen over de huisbezoeken i.s.m. met de gemeente over 
eenzaamheid. Het heeft 6 jaar geduurd voor het van de grond kwam. 
Sinds januari is het teruggebracht naar om de 3 jaar. Was om de 2 jaar.. 
De uitslagen worden naar ons toegezonden. 
De balie van de Krimpenwijzer krijgt de meeste aanvragen via preventief huisbezoek. 
 en vragen over de containers. 
Er wordt een nieuw project gestart: Netwerk versterking. Dit wordt opgezet door Mezzo. 
Chris, Adri en Sabine gaan de trainersopleiding doen en daarna worden 9 vrijwilligers 
opgeleid. 
Na de zomer komt de website in de lucht van de gemeente"we helpen". Dit is een 
vacaturebank en vraag en aanbod. 
6 oktober wordt er een middag georganiseerd met de P.C.O.B in de Tuyter over eenvoudige 
thuisaanpassingen. Sabine vroeg een donatie van het seniorenplatform voor een traktatie bij 
de koffie. Dit werd goedgekeurd door de leden. Het seniorenplatform zal mede als 
organisator optreden. 
 
10. Taken secretaris. 
- Actie leden alles goed nakijken  s.v.p. 
 
11. Rondvraag en sluiting. 
 Willemjan : doen wij nog wat aan de algerabrug afsluiting? 
De folder over de sluiting is heel duidelijk! 
Emilie: heeft 6 april j.l. in de Jaarbeurs de Zorg en ICTbeurs bezocht. Het was een beurs van 
verbeteringen van zorgprocessen en toepassingen voornamelijk voor instellingen en artsen. 
 
 
EVDK,april 2016 


