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Beleidsplan Seniorenvereniging Bladel 2017-2021 

Inleiding: 
Seniorenvereniging Bladel is een organisatie van en voor senioren (in deze notitie te lezen als 50- 
plussers), die steunt op vrijwilligers. 
In dit beleidsplan wordt op hoofdlijnen de koers uitgezet voor de periode 2017-2021. Die koers is 
uiteraard bepaald aan de hand van de doelstellingen die Seniorenvereniging Bladel volgens de 
statuten wil realiseren.  
Artikel 2 van onze statuten luidt als volgt: 
“De vereniging stelt zich ten doel het behartigen van de belangen van de senioren (te weten 
personen die de leeftijd van vijftig jaren hebben bereikt) in het algemeen en die van haar leden in het 
bijzonder, in de meest ruime zin van het woord”. 
Artikel 3 van onze statuten luidt als volgt: 
De vereniging tracht haar doel te bereiken door: 

a. Het verlenen van diensten te verlenen aan de leden en het behartigen van individuele 
belangen van de leden; 

b. De collectieve behartiging van belangen van senioren; 
c. Het vertegenwoordigen van de belangen van ouderen bij overheden en andere instanties; 
d. Het samenwerken met organisaties en instellingen met een gelijk of aanverwant doel; 
e. Het organiseren van sociaal-culturele activiteiten; 
f. Het aanwenden van andere wettige middelen. 

Als we deze doelstelling vertalen in een toekomstvisie komen we, samen met KBO Brabant tot de 
volgende formuleringen: Seniorenvereniging Bladel wil een bloeiende en actieve vereniging van 
senioren blijven, die: 

1. Een gewaardeerd gesprekspartner voor derden is waar men niet omheen kan; 
2. Een gedifferentieerd aanbod heeft voor jonge en oude(re) senioren; 
3. Voor senioren een stimulans en inspiratiebron is om zich verder te ontwikkelen; 
4. Bijdraagt aan de materiële en immateriële belangen van senioren; 
5. Het in het bijzonder opneemt voor de meest kwetsbare senioren. 

 

Maatschappelijke ontwikkelingen: 
Om het beleidsplan helemaal te kunnen plaatsen, is het goed om inzicht te hebben in de 
maatschappelijke ontwikkelingen die senioren raken. Want er is van alles waar Seniorenvereniging 
Bladel rekening mee moet en wil houden. 

a. De groep senioren is erg divers. De jonge generatie senioren –de “babyboomers”- geboren 
na de Tweede Wereldoorlog, verschilt sterk van de generatie die geboren is vóór of tijdens 
de oorlog. De meeste babyboomers zijn vitaler, welvarender, kritischer, hoger opgeleid. 
Velen van hen kiezen niet graag voor langdurige verplichtingen en verantwoordelijkheden, 
zoals bij bestuursfuncties het geval is. Dit geldt ook voor leiders/coördinatoren van onze (te 
organiseren) activiteiten. 

b. De bevolking vergrijst. Er worden minder kinderen geboren en mensen worden steeds ouder 
door de hogere welvaart en door de ontwikkelingen in de medische wetenschap. Daardoor 
wordt de groep senioren steeds groter en een belangrijkere groep in de samenleving. De 
vitale senioren krijgen dan ook veel aandacht en dat gaat dan weer ten koste van de 
aandacht voor de oudste senioren. 

c. De samenleving wordt individualistischer. Hierdoor is de eenzaamheid onder ouderen 
toegenomen. 

d. De ondersteuning van de overheid neemt af. De Wet maatschappelijke ondersteuning 
(WMO) is hier een goed voorbeeld van: mensen moeten bij problemen eerst zelf een beroep 
doen op hun naaste omgeving, voordat ze zich kunnen wenden tot maatschappelijke 
organisaties. Vrijwilligers worden dus steeds belangrijker. 
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e. Mensen worden meer betrokken bij het maken van het beleid. Gemeenten bepalen hun 
beleid steeds vaker in samenspraak met burgers. Dat betekent dus: meer inspraak en meer 
rekening houden met andermans belangen. 

f. De maatschappij wordt complexer. Dat stelt steeds hogere eisen aan de senioren, aan het 
functioneren van de organisaties en aan de vaardigheden van bestuurders/ vrijwilligers. 

g. De overheid bezuinigt. Ook op subsidies. Al langer kiezen overheden voor de subsidiëring 
van projecten en niet meer van organisaties. De subsidies lijken ook steeds kleiner en minder 
talrijk te worden. 

Om voor senioren in alle leeftijdsgroepen aantrekkelijk te blijven, wordt Seniorenvereniging Bladel 
uitgedaagd om een gedifferentieerd aanbod te realiseren dat aansluit op de behoeften van jong en 
oud. Dit betekent dat niet vanuit één maar vanuit een mix aan doelgroepen gedacht moet worden, 
waarbij in feite twee karakteristieke groepen onderscheiden kunnen worden. Voor dit onderscheid is 
niet zozeer de leeftijd bepalend maar een geheel aan behoeften, verwachtingen en gewoonten die 
samengevat kunnen worden met het begrip leefstijlen. 
Leefstijl 1 is een nieuwe doelgroep die andere eisen stelt dan de traditionele leden. Deze groep is 
opgegroeid in de periode van de protestgeneratie. Het zijn de 50-plussers: ondernemend, actief, 
nieuwsgierig en avontuurlijk. In deze groep bestaat de behoefte om op te trekken met anderen, 
expertise te delen c.q. over te dragen of in een netwerkstructuur initiatieven op te zetten, de handen 
uit de mouwen te steken. Ontmoeting heeft voor deze groep vooral een functioneel karakter. Het is 
de no-nonsens partij die ook bij Seniorenvereniging Bladel een actieve uitstraling verwacht zonder 
bestuurlijke rompslomp of stroperigheid. Deze groep wil niet gezien worden als “hulpbehoevend” of 
“zorg vragend”. Bij deze groep ligt vooral een behoefte aan facilitering en het bieden van ruimte voor 
initiatieven. Een deel van deze groep zal zich minder tot traditioneel activiteitenaanbod van de 
vereniging aangesproken voelen, maar heeft behoefte aan cultureel aanbod en de 
belangenbehartigende rol van Seniorenvereniging Bladel. Deze groep kan gezien worden als een 
“biedende” partij. 
Leefstijl 2 bestaat uit senioren die in hun wijk of buurt behoefte hebben aan sociale ontmoeting en 
op latere leeftijd ondersteuning met zorg. Deze groep wil graag zinvol bezig zijn in relatie tot 
anderen. Senioren uit deze groep hechten aan regelmaat en hebben vaak moeite met veranderingen. 
Bij het ouder worden wordt voor deze categorie leden steeds belangrijker dat ze zolang mogelijk in 
hun eigen omgeving kunnen blijven functioneren, dat ze niet alleen komen te staan en dat de zorg 
om hen heen zodanig wordt georganiseerd, dat ze de leefwijze waaraan ze gewend zijn zolang 
mogelijk kunnen voortzetten. Van Seniorenvereniging Bladel wordt een zorgzame houding verwacht 
met activiteiten op lokaal niveau, mede vanuit de behoefte aan gezelschap en saamhorigheid. Deze 
groep kan gezien worden als een “vragende” partij. 
Het algemene imago van Seniorenvereniging Bladel wordt vooral geassocieerd met de alleroudsten 
en te weinig met de bredere groep senioren in de kern Bladel. Dit ondanks de brede activiteiten die 
worden opgepakt. Seniorenvereniging Bladel dient zich meer zichtbaar op te stellen als een 
vereniging die voor alle senioren veel te beiden heeft. 
 

Missie, Visie en Doelstellingen: 
Missie: 
De missie –datgene waar Seniorenvereniging Bladel voor werd opgericht- luidt als volgt: 
Seniorenvereniging Bladel: 

 Komt op voor de senioren in kern Bladel; 

 Stimuleert hen tot maatschappelijke participatie; 

 Inspireert hen hun talenten te gebruiken voor elkaar en de maatschappelijke omgeving. 
Dit alles vanuit christelijke waarden en normen, die uiteraard mee ontwikkelen met de tijd en met de 
leden. 
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Het motto van Seniorenvereniging Bladel en KBO Brabant dat voortvloeit uit de missie, luidt: “Samen 
zorgen voor ontmoeting en voor de individuele en collectieve belangenbehartiging van senioren in 
het algemeen en van haar leden in het bijzonder” 

Visie: 
Seniorenvereniging Bladel heeft als doel een bloeiende seniorengemeenschap te zijn met een 
belangrijke positie in de lokale omgeving.  

Doelstellingen: 
We laten de twee leefstijlen in de activiteiten van Seniorenvereniging Bladel terugkomen: de 
beleving van gezelligheid, ontmoeting en ontspanning op traditionele wijze is even belangrijk als 
actie en resultaatgerichtheid. In onze publieksuitingen, zoals ons ledenblad de Schakel, onze website 
en de themabijeenkomsten, sluiten we op een evenwichtige wijze aan bij beide leefstijlen. 
Seniorenvereniging Bladel wil jonge senioren aanspreken op hun behoefte om actief te zijn en dagen 
hen daartoe uit. Ze worden uitgenodigd en krijgen de ruimte om deel te nemen aan besturen en 
vrijwillig kader en mee richting te geven aan beleid. 
Seniorenvereniging Bladel wil… 

1. Een vereniging zijn voor alle senioren in de kern Bladel.  Seniorenvereniging Bladel zorgt 
voor activiteiten waarin elke senior iets van zijn gading vindt op het gebied van gezondheid, 
bewegen en scholing. 

2. Zorgen voor de alleroudsten: de senioren die belemmerd zijn in de deelname aan de 
maatschappij. 

3. Sociaal isolement voorkomen. Seniorenvereniging Bladel zorgt ervoor dat senioren elkaar 
ontmoeten. Bijvoorbeeld tijdens activiteiten, maar ook door een sfeer te creëren waarin 
senioren zich welkom voelen. 

4. Individuele belangen behartigen. Seniorenvereniging Bladel creëert een sfeer waarin 
mensen zorgen voor elkaar. Senioren kunnen er terecht voor een luisterend oor, een goed 
advies, of praktische hulp. Denk bijvoorbeeld aan de vrijwillige ouderenadviseurs, 
cliëntondersteuners, thuisadministrateurs en belasting invulhulpen. 

5. Collectieve belangen behartigen. Seniorenvereniging Bladel wil samen met KBO Brabant de 
mening van Brabantse ouderen verzamelen, formuleren en onder de aandacht brengen van 
relevante instanties. 

6. Dat senioren meedoen in de maatschappij. Seniorenvereniging Bladel stimuleert 
permanente voorlichting en eigentijdse educatie.  Ook werkt Seniorenvereniging Bladel 
actief samen met KBO Brabant, maatschappelijke organisaties op lokaal, provinciaal en 
landelijk niveau. 

7. Aantrekkelijk zijn voor vrijwilligers. Seniorenvereniging Bladel bestaat dankzij vrijwilligers en 
wil dus een stimulerende en inspirerende omgeving voor hen zijn. Daarom is er voortdurend 
aandacht voor het vrijwilligersbeleid. Ouderen moeten langer doorwerken na hun 65e 
levensjaar. Vaak worden ouderen betrokken in de opvoeding van hun kleinkinderen en de 
verzorging van hun, nog levende, ouders en andere vormen van mantelzorg. Het vinden van 
vrijwilligers is in onze participatiemaatschappij een probleem geworden. 

 

De Organisatie: 
Seniorenvereniging Bladel voert de taken uit met ondersteuning van KBO Brabant en andere 
relevante organisaties zoals GOW Welzijnswerk, Stichting Het Kompas, RSZK Zorgprofessionals en 
Zorgbelang Brabant. 
Op 9 maart 2017 zijn de statuten van de vereniging gewijzigd. Met name werd de naam van de 
vereniging gewijzigd in Seniorenvereniging Bladel. 
In de Algemene Ledenvergadering van 8 maart 2017 werd ook het Huishoudelijk Reglement van 
Seniorenvereniging Bladel gewijzigd en opnieuw vastgesteld. 
De Algemene Ledenvergadering van Seniorenvereniging Bladel is het hoogste beslissingsorgaan 
binnen de vereniging en neemt de beslissingen. 



 Beleidsplan Seniorenvereniging Bladel maart 2018 

4 
 

Het Algemeen Bestuur (AB) neemt besluiten, binnen het kader van het vastgestelde beleid, en zorgt 
voor de uitvoering van die besluiten. 
Het Dagelijks Bestuur (DB) is, in opdracht van het AB  belast met de dagelijkse leiding en bereidt 
besluiten voor en voert besluiten uit voor het AB. 
Het bestuur van Seniorenvereniging Bladel heeft contacten met KBO Brabant, met de Kring 
Gemeente Bladel, met de Stichting Cluster Senioren Bladel en met maatschappelijke organisaties op 
lokaal, provinciaal en landelijk niveau. 
Vele vrijwilligers zijn dagelijks actief om een breed scala aan activiteiten te organiseren of om te 
helpen bij de dagelijkse gang van zaken binnen de vereniging. Alle werkgroepen zijn 
vertegenwoordigd in het algemeen bestuur. Met enkele kleine groepen heeft het dagelijks bestuur 
contact middels de interne clustervergaderingen. Hierdoor heeft het dagelijks bestuur contact met 
alle geledingen binnen de vereniging. 
 

Beleidsplanning: 
Met dit beleidsplan wil Seniorenvereniging Bladel zich ontwikkelen in de, ook door KBO Brabant, 
geschetste richting. Seniorenvereniging Bladel wil zich ontwikkelen tot een afdeling die: 

1. Individuele seniorenbelangen behartigt; 
2. Samen met andere KBO-afdelingen de collectieve seniorenbelangen behartigt op het 

gemeentelijk niveau (onder andere gesprekspartner bij gemeenteraad en politieke partijen); 
3. Bijdraagt aan de collectieve belangenbehartiging van senioren op regionaal, provinciaal en 

landelijk niveau; 
4. Een breed aanbod aan activiteiten biedt voor zowel jongere als oudere senioren; 
5. Beschikt over een goed functionerend bestuur; 
6. Senioren stimuleert en inspireert om hun talenten te gebruiken en zich verder te 

ontwikkelen; 
7. Deelneemt aan dorps-, wijk- en buurtoverleg en dienstbaar is aan de lokale samenleving; 
8. Samenwerkt met andere maatschappelijk gerichte lokale organisaties; 
9. Midden in de samenleving staat en volwaardig participeert in die samenleving; 
10. Aantrekkelijk is voor senioren. 

 

Speerpunten Beleidsplanning periode 2017-2021: 
1. Ledenwerving; 
2. Participeren in de plannen voor het renoveren van gemeenschapshuis Den Herd; 
3. Verdere standaardisatie van de financiële administratie van de vereniging; 
4. Verdere uitwerking van ons handboek Seniorenvereniging Bladel; 
5. Het ontwikkelen van nieuwe (ontspannings-) activiteiten; 
6. Het zoeken naar en aangaan van concrete samenwerkingsverbanden met relevante 

organisaties. 
 

Financiën: 
In artikel 20 van de statuten staat vermeld: 
De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit: 

 Contributie van de leden; 

 Subsidies en donaties; 

 Overige baten 
Een gezond financieel beleid is noodzakelijk voor de continuïteit en stabiliteit van de organisatie. 
Seniorenvereniging Bladel kent een gecombineerd lidmaatschap: lid zijn van Seniorenvereniging 
Bladel betekent dat men automatisch ook lid is van KBO Brabant. 
Lid zijn van Seniorenvereniging Bladel betekent ook dat men, middels een bijdrage, deel kan nemen 
aan activiteiten van de andere vier seniorenafdelingen van KBO Brabant in de gemeente Bladel. 
 


