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Algemeen
De Stichting Coördinatieorgaan Samenwerkende Wageningse Ouderenorganisaties, CSWO, fungeert sinds 1993 in
Wageningen als koepel van de plaatselijke ouderenbonden. Deze koepel heeft in 2017 te maken gekregen met
ingrijpende veranderingen. Die vonden allereerst plaats in haar samenstellende delen. KBO en PCOB gingen een
samenwerking aan, zowel landelijk als lokaal. Landelijk leidde dat tot de vereniging KBOPCOB, met een gezamenlijk
kantoor in Utrecht en een gezamenlijk tijdschrift. Lokaal waren veel KBO en PCOBafdelingen nog niet zo ver, maar in
Wageningen kwam de samenwerking wel degelijk van de grond, wat waarschijnlijk deels werd bevorderd doordat PCOB
geen lokaal bestuur meer had. In de loop van 2017 werd de integratie van beide bonden meer en meer bestendigd,
zoals bleek uit de bestuurssamenstelling en de deelname aan activiteiten. De Algemene Seniorenvereniging
Wageningen, afgekort SW, is sinds 2015 de opvolger van de ANBOafdeling in Wageningen. De overgang van ANBO
naar de nieuwe lokale ouderenbond SW was turbulent, waardoor de actieve betrokkenheid van SW aan CSWO in 2017
moeizaam bleef. Per januari 2018 is het SWbestuur compleet en vol goede moed om, zeker ook in CSWOverband, zijn
taken aan te pakken.
Intern bleef CSWO op zoek naar de optimale vorm. Het bestuur wil vasthouden aan de stichtingsvorm, maar is
tegelijk in 2017 intensief op zoek geweest naar verbreding van het draagvlak door samenwerking te zoeken met
verwante organisaties in de stad. Weliswaar was er een welwillend oor voor het streven van CSWO naar verbreding,
maar in de praktijk leidde die welwillendheid spijtig genoeg nog niet tot concrete stappen.
Daarnaast was het al enige tijd duidelijk dat 2017 het laatste jaar zou zijn waarin CSWO gemeentelijk gesubsidieerd
zou worden. De herschikking van de domeinen zorg en welzijn, zoals die in het SamenWageningenproces gestalte
kreeg, en het loslaten van het doelgroepenbeleid heeft er mede voor gezorgd dat CSWO in de nieuwe constellatie van
Welsaam niet op enige gemeentelijke subsidiëring kan rekenen. Vooral voor het gezicht naar buiten (zoals onder meer
de Leefbeurs en de CSWOpagina in de Stad Wageningen) zal dit ingrijpende negatieve consequenties hebben.
Desondanks hebben CSWO en zijn partnerouderenbonden in 2017 veel werk verzet, en met resultaat, zo blijkt uit
dit jaarverslag. Het verdient enige nadruk dat dit mogelijk was dankzij de vrijwillige inzet van vele senioren in
Wageningen.

Bestuur
Het CSWObestuur vergaderde in 2017 zeven maal, op 11 januari, 15 februari, 12 april, 14 juni, 30 augustus, 11 oktober
en 13 december. Daarnaast was er veelvuldig tussentijds overleg per telefoon of email. De bestuursvergaderingen
vonden plaats in de voormalige Wielewaag, nu THUIS.
Op 5 april en 8 november organiseerde het CSWObestuur bij Koffie met Verbeelding, in de Buurtse Bocht, voor de
besturen van de Wageningse ouderbonden (KBOPCOB en Senioren Wageningen) de plenaire bijeenkomsten. Op die
van 5 april legde het bestuur verantwoording af over zijn beleid in 2016. Tevens greep daar een bestuurswissel plaats:
bij de aanvang van 2017 bestond het CSWObestuur uit Martin Keijbets (voorzitter), Annie Slaade Jong (secretaris),
Guus Latuasan (penningmeester), Will HermanussenArts en Pieter van Ginneken. Op 5 april traden Guus Latuasan en
Annie Slaa terug; Elly Croon werd de nieuwe penningmeester, Jan Mars de nieuwe secretaris.
Voor de plenaire vergadering van 8 november waren in het kader van draagvlakverbreding behalve de besturen
van de partners van CSWO ook andere ouderenorganisaties uitgenodigd. Enkele verwante organisaties gaven daar
gehoor aan. Jouwert van Geene, projectbegeleider Welsaam, gaf een uiteenzetting over het SamenWageningenproces
en de uitkomst ervan.

Draagvlak
In het streven naar vorming van een platform voor ouderen in Wageningen spraken CSWObestuursleden diverse keren
met onder meer de Zonnebloem, UVV, buurtpunt/ouderengroep NoordWest, Stichting Burenhulp/Wijkbelangen,
wijkgroep Wageningen Hoog, Ouderengroep Tarthorst en leden van de Adviesraad Samenleving Wageningen.
Daarnaast participeerde CSWO in het domeinoverleg Ouderen (op 16 januari).

Belangenbehartiging
Als koepel van ouderenorganisaties ziet CSWO het als zijn primaire taak op te komen voor de belangen van senioren in
Wageningen. Die belangenbehartiging geschiedt in de vorm van participeren in uiteenlopende overlegstructuren, en in
de vorm van het organiseren van activiteiten voor de achterban. Hier gaat het eerst over de overleglichamen waarin
CSWO deelnam; de (mede) door CSWO georganiseerde activiteiten worden verderop besproken.
Vertegenwoordiging
In 2017 was CSWO opnieuw vertegenwoordigd in de werkgroep Wageningen Toegankelijk, in het Reizigerspanel
Valleihopper en in het regionale verband van Samenwerkende Ouderenorganisaties in de Gelderse Vallei (RSBO).
CSWO is bovendien aangesloten bij Zorgbelang Gelderland.
Bestuursleden van CSWO namen op 24 januari en 22 september 2017 deel aan het overleg van RSBO in Ede.
Daarbij ging het met name om uitwisseling van informatie tussen de ouderenbonden onder meer over de zorgtaken die

gemeenten van de rijksoverheid overgedragen hebben gekregen. De wijze waarop de verschillende gemeenten dat
hanteren, is nuttige informatie voor de betrokken zusterbonden.
Ook waren CSWObestuursleden aanwezig bij de RSBOstudiedag over belangenbehartiging op 14 december in
het Wageningse gemeentehuis.
WMOnetwerk
In 2017 waren er geen activiteiten van het WMOnetwerk.
Vrijwillige ouderenadviseurs
De drie vrijwillige ouderenadviseurs van CSWO zetten in 2017 hun werk voort. Zij bezochten de nieuwe 75jarigen om te
assisteren bij het oplossen van problemen op het gebied van zorg, wonen en welzijn. Eind 2017 is de positie van de
gemeentelijke ouderenadviseur opgeheven. De vrijwillige ouderenadviseurs functioneren nog wel.
SamenWageningen
Drie bestuursleden van CSWO hebben intensief geparticipeerd in het SamenWageningenproces. Zij bezochten
tezamen en apart talloze bijeenkomsten en dachten actief mee bij deze herformulering van het beleid in het sociale
domein.
De uitkomst, of zo men wil de opbrengst, van deze deelname is evenwel op z’n best mager te noemen. Bij de
uiteindelijke aanbesteding in het najaar bleek dat in SamenWageningen en zijn opvolger Welsaam geen plaats is voor
financiële steun voor CSWO. De belangenbehartiging voor ouderen in Wageningen is ondergebracht in een van de twee
ontwikkelfondsen, die beide echter zo extreem overtekend zijn dat de kans klein is dat CSWO daar ooit voor in
aanmerking komt.
CSWO heeft zich wel voorgenomen te gaan participeren in twee van de zogenaamde ontwikkeltafels, namelijk
‘Samen ouder worden’ en ‘Ontmoeten’. Opgemerkt dient te worden dat de werkwijze of de verantwoordelijkheden van de
ontwikkeltafels nog onduidelijk zijn; het CSWObestuur heeft er op gewezen dat het niet duidelijk is wie binnen Welsaam
het initiatief voor ontwikkeltafels neemt, maar dat het met belangstelling de vorming van de tafels afwacht.
Wonen
Met name op het gebied van woonvoorzieningen voor ouderen is belangenbehartiging aan de orde. Het was dan ook
opportuun dat de gemeente CSWO vroeg te adviseren over een woonwensenonderzoek onder ouderen dat ze wilde
gaan uitvoeren. CSWObestuursleden hebben in het najaar uitgebreid gesproken met de uitvoerende gemeentelijke
afdeling, en geadviseerd over en bijgedragen aan de vragenlijst. Dit woonwensenonderzoek is in december 2017 naar
een steekproef van 1000 Wageningse senioren gegaan. Er kwam een goede respons (ongeveer 50%); de resultaten
werden in februari 2018 teruggekoppeld.
Op verzoek van de lokale afdeling van de SP trad de voorzitter van CSWO op 19 oktober op als deskundige in een
forumdiscussie over wonen in Wageningen.
Adviesraad Samenleving Wageningen
Het bestuur van CSWO streeft ernaar ten minste twee maal per jaar te overleggen met de Adviesraad Samenleving
Wageningen. In 2017 heeft het bestuur eenmaal een bijeenkomst belegd met drie leden van de Adviesraad die onder
meer ouderen in hun aandachtspakket hebben. Tevens was er enkele keren informeel contact over lopende zaken.

Informatie en publiciteit
Pagina Stad Wageningen
Als opvolger van het blad Senior, dat alleen de leden van de bij CSWO aangesloten bonden bereikte, publiceert CSWO
sinds november 2015 vier maal per jaar een informatiepagina in het huisaanhuisblad De Stad Wageningen, die wordt
samengesteld door een vierpersoonsredactie. In 2017 verscheen deze pagina op 15 februari, 26 april, 4 oktober en 13
december. De onzekere financiering in 2018 vanuit Welsaam van CSWO brengt het voortbestaan van deze pagina
ernstig in gevaar.
Andere publiciteit
De laatste donderdag van elke maand, behalve in juni en juli, publiceerde CSWO in het huisaanhuisblad De Stad
Wageningen de seniorenagenda. Die biedt een overzicht van activiteiten die speciaal bedoeld of bij uitstek aantrekkelijk
zijn voor senioren. Bijdragen aan deze seniorenagenda kwamen onder meer van 50+bios, Solidez, UVV, THUIS,
Odensehuis en Alzheimercafé.
Bovendien groeide er in het CSWObestuur in toenemende mate het besef dat onbekend onbemind maakt en dat
een grotere naamsbekendheid dienstig zou zijn aan de plannen voor verbreding. Daarom werden met enige regelmaat
artikelen over ouderen of CSWOgerelateerde zaken aan de lokale pers aangeboden. In totaal haalde CSWO in 2017
op deze manier 19 maal de pers (inclusief Seniorenagenda).

Activiteiten
De activiteiten die CSWO organiseert, zijn een belangrijke trekpleister. Als koepel heeft de stichting geen eigen leden; de
activiteiten staan in principe open voor alle Wageningse senioren. Onmiskenbaar is dat door middel van de activiteiten
de naamsbekendheid van CSWO groeit.
Belastinginvulhulp
Onder regie van CSWO werkten in 2017 in Wageningen acht speciaal opgeleide belastinginvulhulpen, die uiteindelijk
ruim 250 hulpvragers assisteerden bij het invullen van hun inkomstenbelastingaangifte.
Rijvaardigheidscursus
Op 10 en 11 april 2017 was er de door CSWO, in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland georganiseerde
rijvaardigheidsopfriscursus voor ouderen. Veertig mensen namen deel, nog eens 19 staan op de wachtlijst voor de
cursus in 2018.
Ondersteuning computergebruik
CSWO is betrokken bij de computercursussen in de bblthk en sinds de opening op 9 januari bij het digitaalhuis, zoals
onder meer te zien was aan de regelmatige bijdragen vanuit het Digitaalhuis aan de CSWOpagina in De Stad
Wageningen.
Bevrijdingsfestival
Voor het Bevrijdingsfestival op 5 mei verzorgde CSWO een pendeldienst van de binnenstad naar de Dreijen, waar het
Comité 4 5 Mei een programma organiseerde van muziek en reenactment. Daarnaast verdeelde CSWO vrijkaarten voor
de tribune bij het defilé voor belangstellende ouderen.
Dag van de Ouderen
Samen met bblthk en Solidez organiseerde CSWO op de Dag van de Ouderen (1 oktober) een goedbezochte lezing
over de schrijfster Ina Boudier Bakker.
50+Bios
Tien keer, telkens op de derde donderdag van de maand, verzorgde CSWO de 50+bios, voor meestal nagenoeg
uitverkochte zalen: gemiddeld 85 bezoekers. De traditie van de 50+bios startte in 2004; op 16 maart 2017 werd de
honderdste film vertoond.
Zonnebloemboottocht
Voor 100 Wageningers met mobiliteitsproblemen organiseerden CSWO en Zonnebloem gezamenlijk op 12 mei een
boottocht over de Rijn; 57 deelnemers waren aangemeld via CSWO, dat tevens zeven vrijwillige begeleiders voor deze
boottrip leverde.

Website
De website van CSWO, <http://www.cswo.org>, leidde een tamelijk onopgemerkt bestaan. In het najaar van 2017 is
daarom besloten deze site nieuw leven in te blazen, om te beginnen door hem geheel te vernieuwen en als
<http://www.platformwageningseouderen> opnieuw te lanceren. In de loop van het voorjaar van 2018 hoopt het bestuur
de nieuwe site met enige plechtigheid ten doop te kunnen houden. Het is de bedoeling dat deze site niet alleen fungeert
als portaal voor de Wageningse ouderenorganisaties en hun activiteiten, maar dat er ook regelmatig berichten op
verschijnen met enige mate van actualiteitswaarde. Daartoe heeft CSWO een vrijwillige webmaster aangetrokken.

Financiën, subsidie
In de bijlage vindt men de financiële stukken: overzicht van lasten en baten over 2017, balans per 31 december 2017,
begroting voor 2018.
Het is van belang erop te wijzen dat CSWO, ondanks zijn minimale begroting, door het uitblijven van subsidiëring in
2018 zal interen op zijn toch al niet riante vermogen. Dat is een probleem waar het bestuur vooralsnog geen oplossing
voor ziet.
Jan Mars, secretaris CSWO
maart 2018

