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BELEIDSPLAN SENIORENVERENIGING TEYLINGEN 
2023-2028 

 

1. Inleiding 
Voor u ligt het Beleidsplan 2023-2028 waarin Seniorenvereniging Teylingen (verder te 
noemen SVT) haar voornemens voor de komende jaren heeft verwoord. Met ongeveer 1750 
leden is Seniorenvereniging een grote vereniging in de gemeente Teylingen van en voor 
senioren.  
SVT is officieel opgericht op 20 april 2020 door een fusie van de drie afdelingen Sassenheim, 
Voorhout en Warmond.  
De bevoegdheden van het bestuur betreffen belangenbehartiging en bepaalde gezamenlijke 
activiteiten. De afdelingen verzorgen het activiteitenprogramma voor de eigen afdeling 
binnen de aangegeven kaders (zie hiervoor het huishoudelijk reglement). 
 
De overheveling van overheidstaken naar de gemeenten hebben de noodzaak van een krachtige 

lokale belangenbehartiging urgent gemaakt. Overheden streven naar een samenleving waarin 
iedereen zoveel mogelijk meedoet. Wij zullen nauwgezet volgen welke besluiten overheden, 
vooral onze gemeente, nemen om senioren de mogelijkheden te bieden om als volwaardige 
burgers deel te nemen aan onze maatschappij. 
Dit vraagt voor onze vereniging een gedegen organisatie en een passend beleid richting de 
toekomst. Dit beleidsplan moet een leidraad zijn bij het streven naar bevordering van het welzijn 

van de senioren in de gemeente Teylingen en in het bijzonder de leden van SVT.  

Onze belangrijkste taak daarin is, naast het behartigen van de belangen van senioren, het 
organiseren van diverse activiteiten als het informeren, creatief bezig zijn of gezellig samen 
zijn. Het mogelijk maken van deze ontmoetingen is en blijft het belangrijkste onderdeel van 
ons werk. Tijdens al deze ontmoetingen ontstaan er sociale contacten, en worden er nieuwe 
vriendschappen gesloten en leren mensen elkaar beter kennen. Op deze manier breiden 
senioren hun sociale netwerk uit, wat juist in een latere fase van hun leven van groot belang 
is. Deze activiteiten geven senioren bovendien structuur in hun leven en ze blijven actief. 
 
De landelijke ontwikkelingen van de seniorenverenigingen zijn zorgelijk. Per 1 januari 2023 
zijn KBO Noord-Holland, KBO Limburg, KBO Overijssel en KBO Gelderland en uit onze regio 
KBO Noordwijk geen lid meer van de Unie KBO. KBO Brabant heeft deze stap al veel eerder 
gezet.  Deze vijf grote organisaties hebben besloten om de handen in één te slaan en samen 
de belangen van de senioren in Nederland te behartigen onder de naam Senioren Netwerk 
Nederland. Deze nieuwe landelijke organisatie heeft een ledenaantal van 210.000 personen, 
dus ruim twee keer zo veel als de overgebleven provincies binnen de Unie KBO. Dit heeft tot 
gevolg dat het ledenaantal van KBO-PCOB is gehalveerd. Daarnaast is er een landelijke 
samenwerking opgestart door de KBO, PCOB, ANBO, NOOM en de Federatie van 
gepensioneerden. Hoe de Unie KBO verder gaat in nog niet duidelijk. De komende periode zal 
het bestuur de ontwikkelingen nauwgezet volgen. 
 

2. De doelstelling 
Dit beleidsplan zet in grote lijnen de koers uit voor de periode 2023-2028. Die koers is gebaseerd  
op de doelstelling uit onze statuten: het behartigen van culturele en sociaal economische belangen 
van alle senioren en van haar leden in het bijzonder en het gestalte geven aan de gelijkwaardigheid 
van senioren aan de overige leden van de samenleving. 
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De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door: 
a. de organisatie van diverse informatiebijeenkomsten voor de leden; 
b. het bestuderen van vraagstukken met betrekking tot maatschappelijke ontwikkelingen en 

regelingen ten behoeve van senioren;  
c. het geven van adviezen en voorlichting aan haar leden en aan anderen; 
d.  het bevorderen van activiteiten die het geestelijk en lichamelijk welzijn van de senioren 

beogen, mede op het gebied van goede ontspanning en vrijetijdsbesteding;  
e.  samenwerking met andere verenigingen van senioren, instellingen en overheid; en 
f.  het aanwenden van andere toegestane middelen om het gestelde doel te bereiken. 
 

3. Missie 
SVT is een vereniging die de participatie van haar leden en haar deelnemers aan de samen-
leving bevordert en verrijkt. Zo wil SVT bijdragen aan een samenleving waarin senioren 
volwaardig meedoen en omzien naar elkaar. 
Om deze missie invulling te geven kent SVT vijf kernactiviteiten: 

• Zorg, Wonen en Welzijn: Wmo, eigen bijdrage, dagbesteding, thuiszorg, zorgverzekering, 
woonvisie, levensloopbestendige woningen, langer thuis wonen 

• Veiligheid: ouderenmishandeling, veiligheid in en om huis, huisbezoekers 

• Digitalisering: Ipad/tablet coaches, domotica, eHealth, mobiliteit 

• Koopkracht: invloed op pensioenen en AOW, stapeling zorg- en woonkosten, armoede-
beleid gemeente, hulp bij belastingaangifte 

• Zingeving: omgaan met verlies, eenzaamheid, waardig leven en waardig sterven. 
 

3.1  Hoe geven we momenteel vorm aan onze missie  
• SVT organiseert voor alle senioren in de gemeente Teylingen themabijeen-komsten, 

bijv. DigiD, veilig bankieren, financieel misbruik, (levens)testament, veilig-heid in en 
om het huis etc.  

• …. organiseert naast de vaste activiteiten diverse activiteiten om eenzaamheid te 
bestrijden zoals in de zomerperiode zomeractiviteiten, een gezamenlijke vakantie-
week, in de kerstperiode een meerdaagse kerstreis en een dagtocht op 2de kerstdag. 
Naast deze gezamenlijke activiteiten hebben de drie kernen afzonderlijk een eigen 
activiteitenprogramma. 

• …. heeft 3 opgeleide Ouderen Adviseurs (OA’s), die beschikbaar zijn om bij alle 
senioren in de gemeente huisbezoeken af te leggen en hen op een breed terrein van 
zaken te ondersteunen bij eventuele hulpvragen. Deze ondersteuning is erop gericht 
dat senioren zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. 

• …. is betrokken bij de onafhankelijke cliëntenondersteuning van inwoners in de 
gemeente Teylingen door zogeheten meedenkers te leveren aan het Meedenkers-
netwerk. Inwoners van de gemeente Teylingen kunnen terecht bij dit netwerk on hun 
hulp-vragen te bespreken en om samen met de meedenkers de juiste weg te vinden 
om hun hulpvragen op te lossen. 

• …. heeft gecertificeerde belastinginvullers (HUBA’s) voor het invullen van gewone/ 
eenvoudige belastingformulieren en beoordelen tevens of een aanvraag kan worden 
ingediend voor huur- en/of zorgtoeslag. 

• …. is vertegenwoordigd in het Adviesplatform Sociaal Domein. Het platform geeft 
gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders over 
het Wmo-beleid en aanverwante beleidsterreinen op het gebied van onder andere 
leefbaarheid, wonen, welzijn, zorg, opvoedingsondersteuning en mantelzorg. Bij de 
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adviezen die het platform uitbrengt gaat het niet over individuele inwoners of 
situaties, maar steeds over het gemeentelijk Wmo-beleid.  

• …. heeft zitting in het Zorgpact Teylingen. Hiervan is mede het doel zorgen dat senioren 
zolang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen.  

• …. heeft zitting in de Lokale Alliantie Teylingen tegen financieel misbruik van senioren 
in de gemeente Teylingen. Het doel is senioren en andere kwetsbaren bewust te 
maken van de risico’s van financiële uitbuiting. 

• …. en Welzijn Teylingen werken nauw samen. In 2019 is die samenwerking geïntensi-
veerd door de inzet van onze OA’s bij de dienstverlening door Welzijn Teylingen aan 
inwoners van de gemeente Teylingen.  De OA’s van de vereniging kunnen bij intake-
gesprekken op verzoek van Welzijn Teylingen worden ingezet om hulpvragen van de 
inwoners te bespreken en waar mogelijk de vervolgroute te bepalen waar langs de 
hulpvragen kunnen worden opgelost. Dat kunnen vragen zijn over zorgverlening, het 
verkrijgen van hulpmiddelen, wonen en woning-aanpassingen, financiële regelingen 
en subsidies, administratieve zaken, vervoer en tijdsbesteding.  

• …. heeft regelmatig overleg met de wethouder sociale zaken en een medewerker van 
de gemeente Teylingen over de positie en belangen van de senioren.  

• …. heeft zitting in de Klankbordgroep Regiotaxi Holland Rijnland. Hier worden richt-
lijnen en problemen bij gebruik van de Regiotaxi besproken.  

 

4. Visie SVT 
• …. wil herkenbaar zijn voor onze leden en de niet-leden door middel van een 

eigentijdse uitstraling, aansprekende communicatie en aanwezigheid bij belangrijke 
gebeurtenissen. 

• … wil herkenbaar zijn als belangenbehartiger voor haar leden en overige senioren in 
de gemeente Teylingen. 

• …. wil herkenbaar zijn als samenwerkingspartner van verenigingen en organisaties in 
de gemeente Teylingen en Regio Duin- en Bollenstreek, Welzijn Teylingen, zorgverle-
ners en gemeentelijke instanties. Via deze samenwerking wil de Seniorenvereniging 
Teylingen de belangen van onze leden effectief behartigen. 

• …. heeft oog voor de ontwikkelingen in de maatschappij en anticipeert hierop in het 
bijzonder ten aanzien van haar doelgroep bijvoorbeeld door de organisatie van 
informatiebijeenkomsten of workshops. 

• … wil herkenbaar zijn als een uitnodigende en aantrekkelijke vereniging, speciaal ook 
voor jonge senioren. 

 

5.   Belangenbehartiging 
SVT ontwikkelt beleid om knelpunten die senioren ondervinden, materieel en immaterieel, te 
signaleren en te onderzoeken. Onze OA’s en HUBA’S  kaarten het probleem en mogelijke 
oplossingen aan bij betrokken instanties (gemeente, zorgorganisaties, Regiotaxi etc.). 
In dit kader heeft SVT in november 2023 de ambitieovereenkomst over wonen, welzijn en zorg 
met meer dan twintig deelnemers (alle gemeenten binnen de HLT-gemeenten (Hillegom, 
Lisse, Teylingen), de zorgorganisaties in de Bollenstreek, woonstichting Stek, Welzijnskompas, 
de huisartsen en de seniorenverenigingen) mede ondertekend. 
In deze ambitieovereenkomst over betrokken, betekenisvol en vitaal ouder worden, is een 
drietal strategische doelen opgenomen, namelijk prettig wonen, een betrokken gemeenschap 
en passend wonen. 
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Prettig wonen: voldoende geschikte en betaalbare woningen, ook voor specifieke groepen en 
wonen met zorg. 
Betrokken gemeenschap: vanuit betrokkenheid en gedeeld eigenaarschap wordt vormge-
geven aan ontmoeten, meedoen, zingeving, voor en met elkaar. 
Passende zorg: wordt door formele en informele zorg samen vorm gegeven. De nieuwe norm 
is: ‘zelf als het kan, thuis als het kan, digitaal als het kan’. 
De volgende stap is met de betrokken organisaties de uitwerking  van de actieplannen. In deze 
overeenkomst focussen de samenwerkende partijen waaronder SVT op senioren en zorgen zij 
voor samenhang met de andere aandachtsgroepen. De overeenkomst loopt tot 2030. 
 

6.  Communicatie 
Om de bestaande leden te behouden, nieuwe leden te werven en beide groepen goed te infor- 
meren over wat SVT doet, moet de communicatievoorziening naar deze leden verder 
geoptimaliseerd worden. Dit houdt in dat we frequenter heldere en relevante informatie en 
verslagen van eenmalige plaatsgevonden activiteiten in de nieuwsbrieven opnemen. Doordat 
informatievoorziening naar de leden verbeterd, wordt zullen zij een adequater beeld krijgen 
van wat SVT doet. Dit zal zich naar verwachting vertalen naar een verbeterd imago en een nog 
positievere houding ten opzichte van de vereniging. Om personen te overtuigen van het nut 
om lid te worden zullen we mensen persoonlijk proberen te benaderen. 
Door alle informatiekanalen te benutten (website, email, nieuwsbrieven en gericht PR beleid.) 
kunnen we deze doelen bereiken.  

 

7.  Werving van leden 
In de statuten van SVT staat dat men lid kan worden vanaf 50 jaar. In de praktijk zien we dat 
dat meestal vanaf zestig gebeurt. In de leeftijdsperiode daarvoor zijn potentiële leden nog 
druk met werk en gezin. Ze voelen zich nog lang geen senior. Om deze reden richten we ons 
meer op de zestigplussers. Velen zijn daarvan nog jong van geest en lichaam zodat zij kunnen 
deelnemen aan (verschillende) activiteiten maar ook in staat zijn om als  vrijwilliger een 
bijdrage te leveren aan onze vereniging. 
Het werven van nieuwe leden zal de komende jaren hoog op de agenda van de vereniging 
moeten staan. Jongere senioren, die zeer cruciaal zijn voor het voortbestaan en de continuïteit 
van de vereniging, vragen een iets andere benadering. Jonge senioren werken langer door, 
zijn mondig, zijn zelfstandig, hebben vaak langer gestudeerd, zijn geëmancipeerd, hebben veel 
van de wereld gezien, blijven reizen, hebben hobby’s, zijn oppas opa/oma, gebruiken vaker 
sociale media  hebben vaak een groot netwerk en meerdere interesses (en) kortdurende) 
lidmaatschappen van diverse verenigingen en organisaties.  
Dat betekent dat onze vereniging te maken heeft met een zeer grote diversiteit aan mogelijk 
nieuwe leden.  Het is geen sinecure om al deze mensen ‘binnen boord te halen en te houden’. 
Public relations zal zoals hiervoor al vermeld, frequent op de agenda moeten staan.  
  
Onze vereniging zal zich moeten blijven profileren als een dynamische en op de actualiteiten 
inspelende organisatie door bijvoorbeeld: 

• Het benoemen van een commissie werving nieuwe leden. 

• Het definiëren van een communicatiestrategie gericht op de jongere senior. 

• Het instellen van een “jonge senioren platform” (wat kunnen we bieden en wat willen 
jonge senioren). 

• Het stimuleren van leden hun buren, vrienden, kennissen en familie inlichtingen te 
verstrekken over SVT en eventueel lid te maken van SVT. 
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• Het verder verbeteren van het imago van de vereniging. Dit moet beter herkenbaar 
worden voor de leden, maar ook en in versterkte mate voor de potentiële leden. Nieuwe 
leden moeten worden geworven met een duidelijke boodschap van de vereniging en 
een goede uitstraling van de vereniging door een aansprekende website, sprankelende 
artikelen in de lokale bladen, mond op mond reclame, een fleurig verenigingsblad, 
aansprekende, kortdurende activiteiten en een gedegen belangenbehartiging.  

• Het inzetten van sociale media als Facebook, Twitter om bekendheid te geven aan onze 
activiteiten en andere informatie over de vereniging. De jonge senior zal meer via de 
digitale snelweg zoeken naar zaken die hem/haar interessant lijken. 

 

8.   Activiteiten  
Zoals hierboven reeds genoemd is het van essentieel belang om het activiteitenaanbod 
aansprekend te houden. De maatschappij is sterk veranderd. Mensen willen graag in een korte 
cursus gericht iets leren. Niet iedereen wil een heel seizoen vast zitten aan een cursus. Kort 
en to the point is het adagium. Het aanbieden van educatie in samenspel met animatie zal een 
rol gaan spelen. (bijv. museumbezoek, bedrijfsbezoek, kennismaken met andere takken van 
sport etc.) Het spreekt voor zich dat activiteiten die al jaren aangeboden worden en waar 
mensen zich nog steeds uitstekend bij vermaken, niet van de lijst gehaald worden. Maar over 
een paar jaar zal de activiteitengids ook een behoorlijk aantal andere items, gericht op de 
jonge senior moeten bevatten. 
 

9.   Tot slot, onze vrijwilligers, onze menskracht, onze toekomst 

SVT is zich bewust van de veranderende samenleving en onze doelgroep en de eenzijdige  
leeftijdsopbouw van de vereniging nopen tot aanpassing van de vereniging. We zullen dan 
ook intensief met de leden moeten onderzoeken welke wegen we moeten bewandelen om 
hier een gepast antwoord op te vinden. Dit beleidsplan moet een begin zijn van 
vernieuwingen, niet een statisch maar een dynamisch beleidsplan. We staan dan ook voor 
een uitdaging die we graag willen oppakken.  
 
Voor de uitvoering van de activiteiten van de vereniging zijn we volledig afhankelijk van 
leden die zich vrijwillig inzetten voor de vervulling van heel veel taken die nodig zijn om 
SVT te laten draaien. We hebben zo’n 84 vrijwilligers. Dat is prima maar vraagt wel 
aandacht. Om de continuïteit van alle activiteiten op termijn te garanderen moeten we 
voor een voortdurende aanvulling van geschikte krachten zorgen. Op dit moment doen we 
dat door steeds de ontstane gaten te vullen. De aanpak voldoet maar er zijn signalen dat 
dat op termijn niet meer voldoende is. Daarom gaan we deze aanpak aanvullen met een 
meer structurele benadering. We gaan al onze vrijwilligers vragen te zoeken naar geschikte 
vrijwilligers die op termijn kunnen worden ingezet op activiteiten die bij hen passen. We 
maken onderscheid tussen permanent in te zetten vrijwilligers en vrijwilligers die inciden-
teel willen bijdragen. We richten ons in het bijzonder op de nieuwe leden.  
 
Een mogelijkheid om jonge senioren te benaderen zou zijn om een cursus Pensioen in 
Teylingen te organiseren voor instroom van nieuwe leden. 
 
Om genoemde beleidspunten te realiseren is er vanuit de SVT meer menskracht nodig. Die 
moet gevonden worden zowel binnen als buiten SVT, dit laatste in samenwerkings-
verbanden. Binnen de vereniging willen we meer gebruik maken van de aanwezige 
kwaliteiten van huidige leden. We zullen die kennis en kwaliteiten in kaart brengen.  
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Dit stelt ons in staat directer met onze leden te communiceren. Wij hopen zo vrijwilligers 
te vinden voor het kunnen realiseren en waar gewenst veranderen en uitbreiden van de 
activiteiten van SVT senioren van nu en van die in de toekomst.  
 
Netty Havenaar 
secretaris 


