
 Centrale van Ouderenverenigingen Venray 

 
 

Commissie: 
A&O - Advies en Ondersteuning       

Jeanne Hendrix - Verberne 

 
Doelstelling 2019 - 2020 Omschrijving  Voortgang  
 
Beleidsplan. Aanzet geven voor een 10-jaren plan voor 

de Centrale van Ouderen met o.a. 
aandacht voor de gebieden gezondheid, 
veiligheid, huisvesting, mantelzorg, 
eerstelijnszorg. 

Gedurende het 
hele jaar. 
Gezondheidszorg 
Venray 2.0 staat in 
de steigers. 

Platform Zorgbelang Noord-
Limburg. 

 

A&O wil de ontwikkelingen rond de 
oprichting van de Commissie Zorg en 
Welzijn blijven stimuleren en daarbij zeker 
ook de aandacht en inbreng van senioren 
in de ontwikkelingen rond de groep 
Gezondheidszorg 2.0  proberen veilig te 
stellen.  

Gedurende het 
hele jaar. 

Woonomgeving. Samen met het GPV heeft de Centrale een 
Commissie Wonen die zich buigt over 
bouwplannen.   A&O wil aandacht blijven 
vragen voor het beleid m.b.t. wonen en 
woonomgeving.   

Gedurende het 
hele jaar. 

Algemeen. Verder is de commissie voornemens om 
zoals voorheen, gevraagd en ongevraagd, 
te adviseren over daarvoor in aanmerking 
komende items die voor senioren in 
Venray van belang kunnen zijn. 

Gedurende het 
hele jaar. 
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 Centrale van Ouderenverenigingen Venray 

 

Commissie:  
Zorg en Welzijn 

Joop Bus 

 
Doelstelling 2019 - 2020 Omschrijving  Voortgang  
 
1e helft van het jaar komen tot 
een Klankbordgroep. 

Bestaande uit  een afvaardiging van iedere 
oudervereniging. 

 

 1e helft van het jaar komen tot 
benoemen van prioriteiten en 
afbakening  van taken.   
Werkwijze en afspraken 
vaststellen. 

Voor commissie en klankbordgroep.  
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 Centrale van Ouderenverenigingen Venray 

 

Commissie:  
VOA - Vrijwillige Ouderen 
Adviseurs 

Harrie Francken 

 
Doelstelling 2019 - 2020 Omschrijving  Voortgang  
 
1. Viermaal met stuurgroep 

bijeenkomen. 
- Voorbereiding 

bijeenkomsten Voa’s. 
- Voorbereiding bijscholing. 
- Inspringen op actuele 

voorvallen. 

 

2. Blijven ijveren voor 
naamsbekendheid. 

- Schema steeds terug laten 
komen in De Schakel. 

- Folders blijven verspreiden 
via de Voa’s. 

 

3. Organiseren van 
bijscholing. 

In overleg met KBO Limburg, 
gemeente Venray en Synthese 
verzorgen van door Voa’s 
gewenste bijscholing, met 
gebruikmaking van door de 
gemeente beschikbaar gestelde 
faciliteiten (ruimte, koffie/thee). 

 

4. Tweemaal een 
bijeenkomst voor de Voa’s 
organiseren. 

Bijeenkomst om ervaringen uit te 
wisselen en wensen m.b.t. 
bijscholing op te halen. 
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 Centrale van Ouderenverenigingen Venray 

 

BVW Gerrit Hendriks 

 
Doelstelling 2019 - 2020 Omschrijving  Voortgang  
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 Centrale van Ouderenverenigingen Venray 

 

AVOS - Algemene Venrayse 
Onafhankelijke Seniorenvereniging 

A.B. Ederveen (Bestuurslid Centrale) 
F. Vossen (vervanger: voorzitter AVOS) 

 
Doelstellingen 2019-2020 Omschrijving  Voortgang  
 
Invulling  
bestuursfuncties en taken. 

De AVOS zal zich blijvend inspannen voor 
het vervullen bestuursfuncties en taken, 
ten einde de toenemende druk te 
verminderen op de vrijwilligers die reeds 
op deze terreinen actief zijn binnen de 
vereniging. 

Benoemingen voor 
verschillende vacatures vinden 
plaats in de Algemene Leden 
vergaderingen (ALV) in voor- 
en najaar. 

Commissiewerk. De AVOS biedt  actief steun binnen de 
Centrale aan de commissie Zorg en 
Welzijn, die zich buigt over voorkomende 
items in de gemeente Venray, aan de 
commissie A&O (Advies en 
Ondersteuning) en aan de 
participatieraad. 

De AVOS heeft een lid 
benoemd in de betreffende 
gremia. 

 Activiteiten. Het activiteitenplan is een van de 
instrumenten om ontspannende, 
culturele en informatieve activiteiten te 
plannen, aan te bieden en uit te voeren. 
Wij proberen daarbij een mix te vinden 
zodat de verschillende facetten de nodige 
aandacht krijgen. Daarnaast organiseren 
leden zelf regelmatig ad hoc activiteiten 
daarbij veelal inhakend op de actualiteit. 
Door het organiseren van allerhande 
activiteiten hopen wij naast zinvolle 
bezigheden te bieden, ook de band 
tussen de leden te versterken, zodat die 
elkaar tot steun en hulp kunnen 
zijn/worden, mede waardoor ook de 
komende jaren de AVOS verder kan 
groeien en bloeien. 

De voortgang is te volgen op 
de website van de AVOS 

Inbedding lokaal, provinciaal en 
landelijk. 

De lokale, regionale en landelijke 
samenwerking met andere 
seniorenorganisaties; onderling overleg 
en gezamenlijke vertegenwoordiging, om 
mede een zorgzame samenleving voor 
ouderen te realiseren, wordt verder 
uitgebouwd. 

De ALV  heeft een bestuurslid  
met deze taak belast. 

Toekomstige doelstelling. De bovengenoemde doelstellingen 
worden ook de komende jaren 
nagestreefd. 
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 Centrale van Ouderenverenigingen Venray 

 

Commissie:  
Participatieraad 

Wim van Delft 

 
Doelstelling 2019 - 2020 Omschrijving  Voortgang  
 
Kritisch volgen van het 
opnieuw vormgeven van 
Burgerparticipatie binnen de 
Gemeente Venray. 
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 Centrale van Ouderenverenigingen Venray 

 

Commissie:  
Ouderenblad De Schakel 

Jaques Penris 

 
Doelstelling 2019 en 2020 Omschrijving  Voortgang  
 
Het blad in zijn huidige vorm 
uitgeven in een omvang van 16 
of 20 pagina´s. Streven naar 
een kostenneutrale opzet. 

Met de huidige redactiebezetting 
zorgdragen voor een ouderenblad met 
twee derde deel  informatie en een derde 
deel verstrooiing. Zoveel advertenties 
werven als nodig zijn om de inkomsten en 
uitgaven in balans te houden. Enige winst 
is welkom, maar niet het uitgangspunt. 
 

 

Digitale Schakel 2025 of later. De hoofdredacteur bereidt voor 2020 een 
voorstel voor om langzaam maar zeker 
over te schakelen naar een Schakel op de 
website. 
Het gaat dan eerst om de organisatorische 
aanpak. Als die rond is, zal gekeken 
moeten worden naar de bemanning van 
de web-schakelgroep die het moet 
uitvoeren en de wijze van uitvoering in de 
praktijk. 

 

Eindredacteur. De redactie zoekt al enkele jaren een 
tweede eindredacteur. De huidige 
eindredacteur, Jaques Penris, is in 2020 
aftredend en in principe niet herkiesbaar. 
zal tijdig in moeten worden voorzien. 
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 Centrale van Ouderenverenigingen Venray 

 

Commissie:  
Website CVO 

Stan Witjes 

 
Doelstelling 2019 - 2020 Omschrijving  Voortgang  
 
Een website brengen met 
goede, bijdetijdse informatie 
en actuele nieuwsvoorziening, 
ten behoeve van alle senioren 
in de gemeente Venray. 

Minimaal een keer in de twee jaar alle 
gegevens op de website checken op 
juistheid. Geregeld bij diverse geledingen 
aankloppen om te vragen of er wijzigingen 
zijn en deze dan invoeren in het systeem. 
Met het plaatsen van de laatste Schakel op 
de website is roulatie van nieuwsberichten 
gewaarborgd.  
Met het oog op de digitale toekomst 
moeten we gaan zoeken naar nieuwe 
wegen om nieuws sneller op de website te 
plaatsen. 

De laatste 
tweejaarlijkse 
update is in 
augustus 2018 
doorgevoerd . 
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 Centrale van Ouderenverenigingen Venray 

 

Commissie:  
Dag van de Ouderen 

Harrie Francken 

 
Doelstelling 2019 - 2020 Omschrijving  Voortgang  
 
Het weer opzetten van een 
mooie middag voor de 
Ouderen van Venray. 

De middag zal beginnen met een Heilige 
Mis in de Grote Kerk om 13.30 uur, 
gevolgd door een activiteit in de schouw-
burg van ongeveer 15.00 – 17.00 uur. 
Daarna nog een gezellig samenzijn in de 
foyer. 

 

 Organisatie: Per jaar zal één van de 
kerkdorpen gevraagd worden om vier 
vrijwilligers te leveren voor koffieschenken 
e.d.  in de schouwburg, alsmede twee 
lectoren (lezing en voorbeden) voor in de 
mis. Daarnaast leveren KBO Venray (6 à 7) 
en Avos (4 à 5) vrijwilligers voor hulp in de 
schouwburg. 
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 Centrale van Ouderenverenigingen Venray 

 

Commissie:  
Belastingproject 

Harrie Francken 

 
Doelstelling 2019 - 2020 Omschrijving  Voortgang  
 
1. Scholing belastinginvullers. Zorgen dat onze belastinginvullers kunnen 

deelnemen aan scholing. 
 

2. Invullen 
belastingformulieren. 

Invullen voor 55-plussers die lid zijn van 
een bij onze Centrale aangesloten 
ouderenvereniging. 

In de maanden 
maart en april 2019 

    
Idem 2020  In de maanden 

maart en april 2020 
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 Centrale van Ouderenverenigingen Venray 

 

Commissie:  
Doelgroepen Vervoer 

Wim van Delft 

 
Doelstelling 2019 - 2020 Omschrijving  Voortgang  
 
De kwaliteit van het vervoer 
van mensen met een 
beperking controleren en 
bevorderen. Knelpunten 
aangeven bij o.a. Arriva en 
Omnibuzz. Eventuele 
oplossingen aandragen. 

Max van de Langenberg ondersteunen in 
de vergadering over doelgroepenvervoer  
bij  het Gehandicapten Platform. 

   
 

 

 
Secretariaat: Weth. Pubbenstraat 21, 5815 AK Merselo – Tel.: 0478 546404 

Email: wilmazegers70@gmail.com 
 



 Centrale van Ouderenverenigingen Venray 

 

Commissie:  
De Kemphaan 

Jan de Bruijn 

 
Doelstelling 2019 - 2020 Omschrijving  Voortgang  
 
De exploitatie, het beheer, 
onderhoud en instandhouding 
van gebouw ‘De Kemphaan’ 
t.b.v. de senioren. 

 Aandacht voor het onderhoud van het 
gebouw. 
Vrijwilligersteam op peil houden om de 
bezoekers voldoende van dienst te zijn. 
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 Centrale van Ouderenverenigingen Venray 

 

Commissie:  
Sport en Bewegen 

Jan de Bruijn 

 
Doelstelling 2019 - 2020 Omschrijving  Voortgang  
 
Ondersteunen van acties van 
derden om het sporten en 
bewegen van ouderen te 
bevorderen. 

Ondersteunen  
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