Zomaar een vergadering
Elke maand met uitzondering van de zomermaanden en de maand december houdt het SGOM-bestuur
op wisselende avonden haar vergadering. Vaak vragen mensen zich af wat er tijdens zo’n vergadering
wordt besproken en wat de onderwerpen zijn. Om u eens een kijkje in de keuken van de
bestuursvergadering te geven heb ik voor u een persoonlijk verslag gemaakt van de belangrijkste
onderwerpen van de laatste vergadering.
Woensdagavond 4 november kom ik net even voor achten in het vergaderzaaltje op de
1e verdieping van Swaensborch aan. Iedereen begroet mij hartelijk. Ans is bezig met koffie inschenken
en Irma deelt mega grote koeken uit. Om twee minuten over acht kijkt Ton onze voorzitter op de klok
en zegt maar te gaan beginnen. Net als zij de vergadering opent en iedereen hartelijk welkom heet, rent
Nard de vergaderruimte binnen. Ha, het team is compleet en we kunnen nu echt beginnen.
Punt 2: Notulen vorige vergadering. Na wat opmerkingen over de vakantie in Zenderen en de
nieuwe bestemming voor volgend jaar worden de notulen goedgekeurd.
Punt 3 : Ingekomen post. Er is maar één ingekomen poststuk en dat is ook nog eens reclame.
Punt 4a: Preventief Huisbezoek 75+. Er zijn tot nu toe nog niet heel veel strookjes teruggekomen en
we peinzen even hoe we er meer binnen kunnen krijgen. Ton vraagt aan mij of ik al het strookje heb
ingeleverd. Oeps, nee, thuis straks even zoeken naar het strookje en vlug opsturen. Over de
informatieverstrekking naar buiten willen we nog even wachten tot we zelf over meer informatie
beschikken.
Punt 4b: Sinterklaasviering. Dit is een leuk onderwerp. Wie gaat Sinterklaas begroeten, wie gaat de
inkopen doen, wie trommelt mensen op voor het neerzetten van de stoelen. Iedereen roept naar elkaar
welke taken zij willen gaan doen. Er komt heel wat bij kijken, maar iedereen heeft er zin in.
Punt 4c: Nieuwjaarsborrel. Hier is iedereen er nog niet uit of het dezelfde locatie wordt en of wij
weer dezelfde soep willen inkopen. Na veel puzzelen wordt de datum vastgelegd. Verder wordt
besloten dat Nard het een en ander gaat uitzoeken.
Punt 4d: Themaochtend. Een slaapverwekkend onderwerp. Het thema is “ontspannen slapen” en het
is Ton nog niet gelukt om contact te leggen met de gespreksleiders. Maar zij zegt niet op te geven en
het thema naar volgend jaar door te schuiven.
Punt 4e : Wat verder ter tafel komt. Er wordt nagedacht over een uitje voor de ouderen op korte
termijn. Al heel snel komen we na wat ideeën over parken en boottochtjes vanwege het koude en natte
weer op een winkelmiddag in Purmerend. Iedereen kan dan gezellig inkopen doen voor de feestdagen.
De uitnodigingen voor de reünie van de Zenderenvakantie zullen ook deze week de deur uit gaan.
Punt 5 : Rondvraag. We brainstormen nog over een eventueel extra avondje voor de vrijwilligers. Ik
neem op me om wat ideetjes op papier te zetten en dit verder uit te werken. Irma gaat de teksten voor
de advertenties via de redactie naar de pers sturen en beloofd mij een kopie voor de website.
(www.sgom.nl) Aan mij wordt gevraagd een stukje voor het Monnickendamplus blad vanuit het
bestuur te schrijven. Natuurlijk wil ik dat doen. Hierna wordt een nieuwe vergaderdatum afgesproken
en de vergadering gesloten. Met een tevreden gevoel vanwege de vele afgehandelde onderwerpen stapt
ik met de andere bestuursleden om tien uur buiten de kou en regen in en ga snel naar huis.
Geertrui Sermon

Vanuit het bestuur
Even voorstellen: Nard Jansen.
Sinds 1984 woon ik in de prachtige binnenstad van Monnickendam.
Ik ben geboren in 1954 in het Brabantse Veghel.
Mijn vrouw komt ook uit Veghel, zodat er thuis nog met een zachte “g”wordt gesproken.
Na veel omzwervingen ben ik in 1987 bij het toenmalige GAK gaan werken.
Daar werk ik nu nog maar het GAK heet ondertussen UWV.
Ik houd me daar momenteel bezig met de gegevensuitwisseling tussen UWV en andere
overheidsinstanties zoals de Gemeentelijke Sociale Dienst, Het Centrum voor Werk en Inkomen
(CWI) en het Centraal Bureau voor de Statistiek .

Ondertussen heb ik ook de studie Bedrijfskundige Informatica afgerond.
Omdat mijn ouders en schoonouders een aantal jaren in verzorgingshuizen in Brabant hebben
gewoond, ben ik een beetje bekend geraakt met de zaken waar ouderen vandaag de dag tegen aan
lopen. En ook dat een praatje en bezoekje voor velen onder hen wonderen verricht. Daarom ben ik al
een flink aantal jaren vrijwilliger bij de Zonnebloem.
Enkele jaren geleden heb ik een bijdrage geleverd aan de enquête onder zelfstandig thuiswonende
ouderen van 75+.
Daar kwam ik in het vizier van Ton Louwers, die me ruim een jaar geleden vroeg of ik een bijdrage
kon leveren aan de SGOM.
Omdat je tegen Ton niet zo makkelijk nee zegt, heb ik ingestemd, zij het voor een bescheiden
bijdrage. Omdat ik nog hele dagen werk, zal ik me meer op de achtergrond bezig houden
met het beleidswerk en minder met de vele activiteiten van de SGOM.
Belangenbehartiging is nodig, zeker nu veel ouderentaken worden uitgevoerd
door de gemeente, die daar ook niet veel ervaring in heeft.
Met een gezonde- en constructieve dialoog tussen gemeente en belangenorganisaties
moet dat lukken.
Voor een persoonlijke kennismaking hoop ik u te treffen op een van de bijeenkomsten of de
vrijwilligersdagen van de SGOM.
Nard Jansen
Even voorstellen:
Deze ronde aan mij de beurt om u iets te vertellen over de zaken waarmede ik mij als bestuurslid van
de SGOM de laatste tijd heb beziggehouden. Voor diegenen die mij niet kennen vermeld ik nog even
dat ik Ko Miner heet, gewoon bestuurslid ben met als speciale het Zondagmiddagpodium. Daarnaast
ben ik Manusje van alles.
Naast de gebruikelijke evenementen als rolstoelvierdaagse, vakantieweek en vele andere projecten
besteedden wij veel aandacht aan twee zaken die misschien niet zo in het oog lopen maar die toch voor
u wel belangrijk zijn.
Begin dit jaar rees binnen het bestuur het idee, dat een jeu de boulesbaan in de buurt van Swaensborch
een mooie vorm van recreatie zou zijn voor de wat oudere Monnickendammers en speciaal ons
bestuurslid Geertrui Sermon dook in de problemen en mogelijkheden die dit plan met zich zouden
brengen. Wij bemachtigden tekeningen hoe een dergelijk baan moest worden aangelegd, wij spraken
over financiering, wij zochten een plek en wij spraken met omwonenden. Jammer genoeg bleek dat
twee omwonenden veel bezwaar tegen de aanleg van de baan hadden omdat zij overlast vreesden.
Daar duidelijk werd dat inmiddels ook de Oranjewijk bezig was met een jeu de boulesbaan op het
Marijkeveld lieten wij onze plannen varen.
Al een hele tijd hebben wij gepraat over het probleem hoe wij u het beste kunnen voorlichten en hoe
wij goed benaderbaar kunnen zijn om eventuele vragen die er zijn te beantwoorden. Wij doen dat deels
via dit blad en organiseerden een aantal dagen per jaar een themamiddag, waarbij een specifiek
onderwerp werd besproken. Het bezoek van de themamiddagen viel ons vaak tegen en om wat meer
inzicht te krijgen werd door de Hoge School Amsterdam een onderzoek ingesteld.
Uit dit onderzoek werd onze Website geboren (www.sgom.nl). Wij hopen dat deze site voor u allen
van veel nut zal zijn en dat u er met veel vragen terecht zult kunnen. Uit het boven genoemde
onderzoek van de Hogeschool bleek 60% van de oudere Monnickendammers met internet vertrouwd
te zijn zodat wij velen van u met onze site hopen te bereiken.
Natuurlijk moet er nog hard gewerkt worden om onze site helemaal “up to date” te maken en te
houden maar veel is al geregeld. Kijkt u zelf maar eens en natuurlijk zijn suggesties altijd welkom.
Tot slot nog even aandacht voor mijn eigen troetelkind: het Zondagmiddagpodium. De SGOM doet dit
project samen met Evean/Swaensborch, waar Irene Haverbeke de grote motor is. Verder zitten in de
organiserende stuurgroep Jeanne Koerse, Gré v.d.Blom en Jo Mandje. De uitvoeringen zijn op de
eerste zondag in de maand van october t/m april.
Wij kunnen ons de laatste jaren verheugen in een toenemend aantal toeschouwers.
De toegangsprijs is niet hoog en veel vrijwilligers zorgen ervoor dat het u aan niets ontbreekt. Indien u

nog geen kennis met het Zondagmiddagpodium hebt gemaakt moet u vast eens komen kijken.
Ko Miner

