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VAN DE BESTUURSTAFEL 

Wat gaat 2022 ons brengen? De kabinetsplannen lijken niet 

goed uit te pakken voor de ouderen. De AOW is 

losgekoppeld van de indexatie van het minimum loon. Dit 

betekent koopkrachtverlies dat misschien nog een beetje 

gecompenseerd gaat worden met een eenmalige uitkering. 

Pensioenen zijn al jaren bevroren en er is in 2022 nog zeker 

geen zicht op verbetering. Energie prijzen stijgen, 

boodschappen worden duurder en de zorgpremie is 

opgehoogd. Een groot aantal ouderen zal waarschijnlijk 

verder financieel klem komen te zitten. Als U als lid dit 

overkomt neem dan contact op met onze ouderadviseur of 

met mij. We proberen dan een oplossing te vinden. Wat 

kunnen we van het gemeente beleid verwachten? In maart 

zijn de verkiezingen en gezien de kloof tussen burgers en 

politiek zal dat mogelijk in Doetinchem tot een andere 

samenstelling van de gemeenteraad leiden met andere 

prioriteiten. Het CSO-Doetinchem zal zich blijven inspannen 

voor een goed ouderenbeleid. De kans dat er weer een 

ouderenraad komt lijkt een brug te ver. 

Onze vereniging staat er gelukkig goed voor. We hopen de 

corona maatregelen achter ons te laten en, in stappen, 

weer dingen te organiseren. De activiteiten commissie heeft 

de plannen al klaar liggen en deze presenteren we op de 

jaarvergadering van 14 maart. We zullen dan ook met U 

overleggen of een bus/boot dagtocht tot de mogelijkheden 

behoort. Omdat we nog even geduld moeten hebben krijgt 

U bij dit contactblad een handig presentje aangeboden! 

Blijf goed gezond en bel elkaar af en toe om bij te kletsen. 

Wacht niet op een mooie dag maar maak er zelf eentje! 

Jan IJsebrands Voorzitter  
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JAARVERGADERING SVD 

DATUM: MAANDAG 14 MAART 2022 

LOCATIE: ZAAL TEUNISSEN 

                 HOOFDSTRAAT 2 

                 7035 AK KILDER 

                 TEL: 0314-681201 

Het bestuur nodigt U uit voor de Jaarlijkse Leden -
vergadering op bovengenoemde locatie. Vanaf 10.30 uur 

bent U van harte welkom. Ontvangst is - na registratie - 
met koffie of thee. De vergadering is van 11.00 uur tot 

12.00 uur. 
Aansluitend wordt U een lunch aangeboden. Alleen leden 
zijn welkom en er zijn voor U geen kosten voor deze 

bijeenkomst verbonden. 
In verband met de - dan mogelijk - nog van kracht zijnde 

corona maatregelen is het van belang dat U zich aan de 
hiervoor geldende landelijke regelgeving houdt! Het 
personeel van de horeca locatie controleert de QR code. 

 
Opgave voor deelneming kan tot donderdag 10 maart.  

Aanmelden bij:  
- Nelleke IJsebrands Tel:0314-330411 of  
  mail: j.ijsebrands@kpnplanet.nl  

- Toos Smit Tel:0314-327634 of  
   mail: pwsmit1@gmail.com 

 
(Bij afmeldingen na 10 maart of wegblijven zonder 
afmelding brengen wij U € 20,- per persoon in 

rekening) 

 

tel:0314-330411
mailto:j.ijsebrands@kpnplanet.nl
tel:0314-327634
mailto:pwsmit1@gmail.com
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AGENDA JAARVERGADERING 

1. Opening 

2. Bespreking jaarverslag 2021 

3. Bespreking financieel Verslag 2021 

4. Rapportage kascommissie en decharge bestuur 

5. Positie van het bestuur 

6. Begroting 2022 

7. Vaststellen contributie 2022 en 2023 

• Stemmen van de leden 

8. Benoeming kascommissie 

9. Plannen activiteiten 2022 

10.Sponsoring kegelclub en ruilbeurs 

• Stemmen van de leden 

     11.CSO-Doetinchem 

     12.Rondvraag 

     13.Sluiting van de vergadering 

 

 
 

 
JAARVERSLAG 2021 SENIOREN VERENIGING 

DOETINCHEM 

 
Ledental op 01-01-2021 was 204. Eind 2021 hadden we 
197 leden. 

 
Op 29 juni 2021 hielden we onze Algemene 
Ledenvergadering (Jaarvergadering) in zaal Teunissen in 

Kilder. 
Hierbij waren 73 stemgerechtigde leden aanwezig. 
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1. Verkiezing bestuursleden. 

  Aftredend en herkiesbaar: 
• Toos Smit, bestuurslid (Activiteiten): herkozen. 

• Tineke Falkena, bestuurslid: herkozen 
• Tegenkandidaten: Geen 

 

2. Activiteiten: 
• In de maanden januari tot en mei hebben geen 

activiteiten plaatsgevonden in verband met de 
COVID-19 maatregelen. 

• Op 29 juni 2021 hielden wij onze Algemene 

Ledenvergadering met aansluitend een lunch-buffet. 
• Op 9 oktober 2021 vierden wij ons eerste 

lustrumfeest. Bijna 100 leden waren aanwezig. 
• Het bestuur vergaderde in februari, maart, juni, 

augustus, september en november. Dit mocht binnen 

de COVID-19 maatregelen. 
• Fietsclub de Deurtrappers is, ondanks  de COVID-19 

maatregelen,  twaalf maal (12) gezamenlijk op de 
fiets gestapt. 

• Onze belasting invulhulpen hebben 43 leden 
geholpen met aangiften en advies. 

• De dames van Lief en Leed hebben 66 contacten 

gehad. Het betreft verjaardagen, ziekenbezoek en 
verzonden kaartjes. 

• De Ouderenadviseur heeft verschillende contacten – 
telefonisch en/of  huisbezoek - gehad. Het betrof 
energierekeningen en contact met “Buurtplein”. 

• CSO-D, waarin de SVD is vertegenwoordigd, heeft 6 
maal vergaderd en tweemaal een themamiddag 

georganiseerd.  
• Er is slechts tweemaal overleg met de wethouder 

geweest i.v.m. COVID-19.  

De volgende onderwerpen zijn aan de orde geweest: 
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o Rol van de buurtcoaches tijdens corona. 
o Zwerfafval op straat, toename van klachten 

bewoners. 

o Overlast in de wijken (met name Overstegen). 
o Ouderenmishandeling en financiële uitbuiting. 

o Vaccinatiebeleid Doetinchem en de rol van de 
gemeente.  

o Situatie rond VIT en Mantelzorg beleid.  

o Klachten over de thuiszorgaanbieder m.b.t 
huishoudelijke hulp zijn besproken 

      
• De Themamiddagen waren: 

o Themacursus Verkeer/Fietsen werd gehouden 

op 27 oktober 2021. 
o Informatie over de Vereniging De Zonnebloem 

met aansluitend een lunch 
   

3. Overige activiteiten 

 
o Het Senioren Contact is vijfmaal bezorgd. 

o Walking Football. Elke woensdag vanaf 13.00 uur op 
Sportpark de Bezelhorst.  

o Leesclub/kring. In augustus voorzichtig weer 
opgestart. 

o De Fietsclub de Deurtrappers hoopt op betere tijden 

en ook weer kunnen gaan fietsen in 2022. 
o Kegelclub nooit te oud. Gekegeld wordt op de 

vrijdagmiddag van de oneven weken. Alle leden zijn 
welkom. 

o De Ruilbeurs is tweemaal actief geweest, niet vaker 

vanwege COVID-19. 
 

(Dit verslag is gemaakt door Leo Schipperheijn, secretaris)   
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Belasting over 2021                                          

Het jaar 2021 eindigt in een stevige lockdown, corona heeft 

ons nog stevig in de greep. Met 2022 op de kalender is een 

ding zeker, de belastingdienst gaat u niet vergeten. 

Binnenkort kunt u de jaarlijkse aangiftebrief verwachten en 

zal bij een aantal van u een machtigingscode op de deurmat 

vallen. 

Kortom, de jaarlijkse belasting aangifte zal weer ingevuld 

moeten worden. 

Erg veel is er niet aan 

veranderingen. Wat er 

echt uitspringt is dat voor 

de belasting op spaargeld 

en vermogen de grens 

behoorlijk is aangepast. 

Voor een persoon staat die 

op 50.650,-, voor stellen 

gaat de grens naar 101.300,-.   

We zien vaak dat er specifieke zorgkosten zijn die in aftrek 

gebracht mogen worden maar niet worden aangegeven. 

Daarmee doen mensen zich zelf tekort, dus laat geen geld 

liggen in deze toch al moeilijke tijden.  

Vermogen of spaargeld is ook van belang voor  veel mensen 

die in een huurwoning wonen. Zij weten vaak niet dat 

vermogen beslissend kan zijn of er wel of geen huurtoeslag 

kan worden aangevraagd. Voor de huurtoeslag gelden voor 
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2022 de volgende bedragen: Vrij vermogen € 31.747,- voor 

een alleenstaande; voor stellen € 63.494,-. 

Als lid van de SVD kunt u gebruik maken van de 

belasting invulservice. 

Voor een geringe bijdrage, € 15,- voor een alleenstaande en 

€ 25,- voor stellen verzorgen wij met plezier uw aangifte. 

Alles wat u moet doen is contact opnemen met de belasting 

invulhulpen van de SVD. 

Dus gewoon doen. Baat het niet, schaden doet het zeker 

niet! 

Dick Falkena    Peter Smit 

06 – 22222441   06 – 12564010 

 

Gezocht 

Onhandige dame op leeftijd is op zoek naar een handige 

klusjesman/vrouw. 

Voor nadere informatie a.u.b. bellen naar 0314-363061. 

Ouderen 

Ouderen niets meer waard? 

Hoezo?  
We zijn een fortuin waard. 

We hebben zilver in onze haren 
Goud in onze tanden. 
Gas in onze darmen.  

Stenen in onze nieren. 
Lood in onze schoenen.  

Kalk aan onze nagels. 
Staal in onze heupen. 
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Plastic in onze knieën. 
Vol met medicijnen. 
Lijken we wel op goudmijnen. 

Een mens met zoveel mineralen 
is met geen goud te betalen. 

Daarom, ga fier door het leven. 
Neem kritiek op als een spons. 
Want door bovengenoemde rijkdom 

Drijft de economie nog steeds op ons! 
 

VERVOLG HUISHOUDELIJKE HULP 

Naar aanleiding van het stukje in ons vorige contactblad 

zijn er een aantal vervolg stappen gezet. Op maandag 15 

november j.l. is er naar aanleiding van de klachten een 

gesprek geweest met de directie van Thuiszorg Sientje, de 

Gemeente Doetinchem en een afvaardiging van het CSO-

Doetinchem. Het was een pittig maar constructief gesprek.  

Er zijn de volgende afspraken gemaakt:  

• Onaangekondigde huisbezoeken zullen niet meer 

plaatsvinden.  

• Als U huishoudelijke hulp heeft mag U weigeren aan 

het vooraf aangekondigde kwaliteitsonderzoek mee 

te werken.  

• Als U wel wilt meedoen aan het kwaliteitsbezoek bij 

Uw thuis mag U uiteraard een familielid mantelzorger 

of een vertrouwens persoon laten deelnemen. 

Sientje gaat dus een andere werkwijze hanteren, waarbij 

gekeken wordt naar een andere uitvoering van het 

kwaliteitsbezoek, zodat er geen spanningsvelden ontstaan 

en er rekening wordt gehouden met alle aanwezigen bij het 

gesprek. In verband met de nog geldende corona 

maatregelen vinden er tot op heden geen huisbezoeken 

plaats. 
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Heeft U vragen over bovengenoemd onderwerp dan kunt U 

uiteraard contact met mij opnemen. 

 

Jan IJsebrands 

 

CSO-DOETINCHEM 

Het bestuur van het CSO-Doetinchem heeft helaas moeten 

beslissen dat de eerste themamiddag op 17 februari 2022 

niet kan doorgaan in verband met de nog steeds geldende 

corona maatregelen. Het was de bedoeling de lijsttrekkers 

van de politieke partijen die aan de Gemeenteraad 

verkiezingen meedoen stevig aan de tand te voelen over 

het ouderenbeleid de komende vier jaar. Besloten is een 

dergelijke middag in september te organiseren. De 

volgende themamiddag is voorlopig gepland voor 

donderdag 19 mei. De locatie, tijden en het onderwerp 

worden later bekend gemaakt. Het fysieke overleg met de 

wethouders staat voorlopig ook nog in de wachtmodus. 

       NL 42 RABO 0328 9923 56 

Dit is het banknummer van onze vereniging.  

Bent U vergeten de contributie voor het jaar 

2022 te betalen? 

Dan graag alsnog overmaken ( € 30 voor 1e 

persoon en € 15 voor de partner ) op genoemde 

bankrekening t.n.v. Senioren Vereniging 

Doetinchem.  
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LIEF EN LEED 

Dies Siebelink heeft met haar vrijwilligers werk voor Lief en 

Leed, om gezondheidsredenen,  moeten stoppen. Uiteraard 

hebben wij haar voor haar inzet hartelijk bedankt.  

Nu zoeken wij dus op korte termijn een opvolgster voor de 
wijken de Huet en Dichteren die het werk ( vooral het 

brengen van een bloemetje naar zieken of jarigen) wil 
voortzetten. Reacties graag naar Hetty Messink telf. 06-

41653525 of 0314-683964. 

RUIL EN VERZAMELBEURS 

De ruil en verzamelbeurs gaat, als de coronamaatregelen 
het toelaten, weer van start. Op iedere tweede dinsdag van 

de maand van 9.00 uur tot 12.00 uur. Dus op 8 februari, 8 
maart, 12 april en 10 mei.   

Locatie is buurthuis De Daele Stevenlaan 9 te Doetinchem.  

Leden van de seniorenvereniging Doetinchem hebben gratis 

toegang.  

Voor inlichtingen kunt U contact opnemen met Roel 
Hartgers. Tel: 0314-330992 of mail: 

roelhartgers@gmail.com  

SENIOREN CONTACT 

Mocht U klachten hebben over de bezorging van het 
Senioren Contact neem dan contact op met de 

ledenadministratie. 

Het volgende nummer verschijnt begin april 2022 

 
Copy inleveren voor 20 maart 2022                                                               

  

mailto:roelhartgers@gmail.com
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            Contacten Senioren Vereniging Doetinchem                           

- KVK 65208463 
- postadres: Bonifaciusstraat 10, 7009 MP Doetinchem  
- info@seniorenverenigingdoetinchem.nl 
- www.seniorenverenigingdoetinchem.nl 

- Twitter: @ SenvDoet 
- bankrekening : NL 42 RABO 0328 9923 56 
- jaarcontributie € 30,00, partner € 15,00 

 
Voorzitter: Jan IJsebrands, 
tel. 0314-330411: j.ijsebrands@kpnplanet.nl 
 

Secretaris: Leo Schipperheijn,  
tel. 06-44456577: leo.schipperheijn@me.com 
 
Penningmeester: Henk Messink,  
tel. 06-53147914: melam@planet.nl 
  

Ledenadministratie: Henk Messink, 
tel. 06-53147914: ledenadministratie@seniorenverenigingdoetinchem.nl 
 
Ouderenadviseur: Berry Gerritsen, 
tel. 0314-324840: a.gerritsen20@kpnplanet.nl 
 
Coördinatie belasting invul hulpen: Peter Smit, 

tel. 0314- 327634: pwsmit1@gmail.com 
 
Coördinatie lief en leed: Hetty Messink 
tel.  0314-683964 of : 06-41653525 
 
Coördinatie activiteiten: Nelleke IJsebrands 
tel. 0314-330411: j.ijsebrands@kpnplanet.nl 

 
Coördinatie kegelclub: Ardie Wenneker 

tel. 06-36299186: ardiewenneker@gmail.com 

 

Coördinatie fietsclub: Berry Gerritsen, 
tel. 0314-324840: a.gerritsen20@kpnplanet.nl 
 
Coördinatie leesclub: Trudi van Koningsveld 

tel. 0314–391215: lierk38@gmail.com 
 
Redactie: Carin Magielse: redactie@seniorenverenigingdoetinchem.nl                                                      
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