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VOORWOORD
Het is me een genoegen om het voorwoord te mogen schrijven van het eerste jaarverslag
van 'Fryske Marren Vitaal'.
Toen de gemeenten Gaasterlân Sleat, Lemsterland en Skarsterlân het besluit genomen
hadden om te gaan fuseren hebben de afdelingen van de ouderenbonden ANBO, KBO en
PCOB, in overleg met het OSS en de Koepel 50 plussers, na een voorbereidingstijd van
ongeveer twee jaar, besloten een nieuwe vereniging op te richten die als belangenbehartiger
van alle ouderen in de nieuwe gemeente zou moeten gaan functioneren.
Op 25 maart 2014 is de vereniging officieel van start gegaan. Dit gebeurde in de eerste
bijeenkomst van de Ledenraad in de Treemter te Balk. Toen is het bestuur en de voorzitter
gekozen en zijn de beleidsplannen goedgekeurd.
Nu bijna een jaar verder kan worden geconcludeerd dat de verenigingsvorm goed bevalt en
dat de contacten in het bestuur en met de Ledenraad plezierig zijn.
Leden van de ledenraad en het bestuur, adviseurs, vertegenwoordigers van instellingen en
organisaties, de gemeente De Friese Meren in de vorm van contacten met het college en
ambtenaren; een ieder draagt op eigen wijze bij aan het positieve gevoel wat bij de
vereniging overheerst.
Een vereniging, die dienstbaar wil zijn aan de samenleving, kan niet zonder die
betrokkenheid en zeker niet zonder het vertrouwen in elkaar. Daar hopen we ook in de
komende jaren in te investeren opdat FRYSKE MARREN VITAAL haar vaste plek in de
samenleving zal gaan krijgen.
Ik wens ons allen een actieve vereniging toe die niet alleen als belangenbehartiger optreedt
maar die zich ook als platform voor alle ouderen in de gemeente De Friese Meren kan
manifesteren. Dat daardoor de onderlinge betrokkenheid mag toenemen.
Joure, maart 2015, Fryske Marren Vitaal
Douwe Zwaga, voorzitter
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1. De GESCHIEDENIS
Ne een proces van twee jaar is de vereniging Fryske Marren Vitaal tot stand gekomen. Op 4
april 2012 kwamen vertegenwoordigers van de ouderenbonden KBO, PCOB, ANBO het OSS
en de Koepel 50 plussers bijeen in Balk. Er werd na uitwisseling van opvattingen besloten
een werkgroep op te richten die voorstellen zou doen voor de vormgeving van een ouderen
belangenorganisatie gericht op de overheid en instanties. Een belangen organisatie,
onafhankelijk, democratisch en een sterke koppeling met de leden en ouderen in de fusie
gemeente De Friese Meren.
De nieuwe gemeente De Friese meren die op 1 januari 2014 effectief zou worden is een fusie
tussen Gaasterlân-Sleat Lemsterland, Skarsterlân en een gedeelte van Boornsterhem rond
Terhorne. De gemeente telt ongeveer 51.200 inwoners, met het stadje Sloten en de grootste
plaatsen Balk, Joure en Lemmer. Het wetgevingstraject liep vanaf medio 2011. In het najaar
van 2012 is een wetsvoorstel ingediend (kamerstuk 33496 2012-2013). In 2013 is het
voorstel door zowel de Tweede als Eerste Kamer vastgesteld.
De werkgroep kwam met het voorstel om een vereniging op te richten met een Ledenraad
waarin leden van de ouderenbonden zitting hebben. In het najaar van 2012 kregen alle
afdelingen van de ANBO, KBO en PCOB de vraag voorgelegd of zij met het voorgestelde
verenigingsmodel konden instemmen. In het voorjaar van 2013 waren de reacties van alle
afdelingen van de ouderenbonden bekend. Er was groen licht om een nieuwe vereniging te
stichten; tevens werden kandidaten gesteld voor het voorlopig bestuur. De opdracht aan
dit bestuur was het schetsen van de beleidsterreinen en de speerpunten daarin, subsidie
aanvragen bij de gemeente, de statuten formaliseren en beginnen met profilering in de
pers.
De omgeving wachtte niet op ons. De gemeente koerste aan op een andere wijze om in
overleg te komen met belangenorganisaties. forse bezuinigingen, en een veranderende rol
van de gemeente bij de uitvoering van Zorg WMO, jeugdzorg, arbeidsparticipatie. Het OSS
verbrak alle communicatie en heeft zich uiteindelijk zelf als organisatie opgeheven.
In tegenstelling tot de opstelling van het OSS heeft de Koepel 50 plussers van meet af aan
zich positief opgesteld en een forse bijdrage geleverd om in de nieuwe gemeente de
ouderen een stevig platform te geven.
Bij de behandeling van de gemeente begroting in het voorjaar van 2014 hebben we door
publiciteit, gesprekken met fracties van politieke partijen, inspreken bij de gemeenteraad en
lobby, geprobeerd de middelen die het OSS kreeg, ter beschikking te krijgen voor Fryske
Marren Vitaal, het lukte niet en de argumenten van de zijde van het college waren wat ons
betreft niet in alle gevallen even steekhoudend.
De gemeente voert een “inclusief beleid” wat wil zeggen dat er voor het doelgroepenbeleid
in het Sociaal Domein geen plaats meer is, met als gevolg de afwijzing van onze subsidie
aanvraag 2014 en 2015.
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Een andere belangrijke ontwikkeling was het tot stand komen van de Adviesraad Sociaal
Domein. Alhoewel er een brede tegenstroom was heeft de gemeenteraad het voorstel van
het college naadloos gevolgd en daarbij werden alle financiële middelen die beschikbaar
waren voor het OSS, cliëntenraad en WMO-raad naar deze adviesraad overgeheveld. Voor
de Adviesraad Sociaal Domein is € 31.330 per jaar beschikbaar plus ambtelijke
ondersteuning.
Tussen de buien door is ‘Fryske Marren Vitaal’ haar koers blijven varen. Op 25 maart 2014
vond de oprichtingsbijeenkomst plaats in de Treemter te Balk. Het bestuur werd gekozen. De
ledenraad stemde in met het voorliggend beleidsplan en begroting en de statuten zijn
gepasseerd Fryske Marren Vitaal kon formeel aan de slag.
Het gehele voortraject van twee jaar is begeleid en vorm gegeven door Theo Huisman in
samenwerking met alle ouderenbonden, ANBO, KBO en PCOB. Ook alle afdelingen waren
vertegenwoordigd in het wordingsproces en dat heeft op een plezierige manier gewerkt.
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2. VERSLAG VAN ACTIVITEITEN.
2.1 Ledenraad
De ledenraad en belangstellende leden van ouderenbonden waren aanwezig op de
oprichtingsvergadering die gehouden is op 25 maart 2014 in de Treemter te Balk.
In de bijeenkomst heeft Theo Huisman, aan de nieuwe voorzitter Douwe Zwaga het stokje
overgedragen.
Het bestuur werd gekozen en de beleidsplannen werden goedgekeurd.
Bij de notaris zijn de statuten gepasseerd en heeft registratie bij de Kamer van Koophandel
plaatsgevonden.

2.1.1 Conferentie Ledenraad
De leden van de ledenraad waren op 28 oktober 2014 in de Treemter te Balk bijeen om te
spreken over hun rol in de vereniging. De leden van de ledenraad zijn de oren en ogen van
de ouderenbonden met een aantal formele bevoegdheden. Maar vooreerst om de koers te
bepalen en de prioriteiten te benoemen voor uitvoering.

2.2 Bestuur
Het bestuur is 5 keer bijeen geweest om werkafspraken te maken en de bijeenkomsten van
de Ledenraad voor te bereiden.
In de aanloop fase zijn veel regeltaken aan de orde geweest en tevens een eerste opzet om
Fryske Marren Vitaal in de nieuwe gemeente te positioneren.
De conferentie voor de Ledenraad is voorbereid en de taken zijn verdeeld.
Het bestuur heeft een werkwijze afgesproken waardoor het zwaartepunt van het werk zal
plaats vinden in drie werkgroepen, te weten:
 Algemeen,
 Zorg en Welzijn,
 Wonen en Mobiliteit.
Elke werkgroep kent een bestuurslid die aanspreekbaar is voor de activiteiten en de
communicatie met en in het bestuur.
Periodiek werden de ontwikkelingen vanuit de werkgroepen gerapporteerd en besproken
voor zover daartoe aanleiding was.
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2.3 Dagelijks bestuur
Het Dagelijks bestuur is in deze verslagperiode 4 keer bijeen geweest.
De aandacht van het bestuur ging vooral naar het laten functioneren van de nieuwe
vereniging, de organisatie van activiteiten en de uitvoering van het werk.
Jammer was het dat een van de bestuursleden, de heer Albert Struiving zijn functie neer
moest leggen in verband met zijn gezondheid. Aan de PCOB afdeling Balk is gevraag een
nieuw bestuurslid voor te dragen.
Het bestuur heeft diverse contacten gelegd met instanties zoals, Versus, Dienstencentrum
Lemmer, Lyaemer Wonen, Wonen Zuid West Friesland, Hof en Hiem en Miks.
Inhoudelijk is het Fryske Marren Vitaal onder andere bezig geweest met de plannen van de
gemeente om de gemeentepagina te stoppen. We hebben het college en de raad gevraagd
om door te gaan met de publicatie van gemeentelijke informatie via de lokale kranten omdat
een groot deel van de ouderen onvoldoende ingespeeld is op het verwerven van informatie
op een website. Ondank ons klemmend beroep heeft de gemeente besloten haar plannen
ten uitvoer te brengen
Overleg gemeente
In deze verslagperiode heeft het bestuur een keer overleg gehad met de wethouder over de
ontwikkeling van Fryske Marren Vitaal en over subsidie, en activiteiten waaronder de gift
van de gemeente voor de viering van de Internationale dag voor de Ouderen..
Van de zijde van de gemeente werd aangegeven dat zij inclusief beleid willen voeren en dat
zij vanuit die overweging geen doelgroepenbeleid ondersteunen zoals dat in voorgaande
jaren wel het geval was.
Advisering van beleid zal plaats gaan vinden via de op te richten Adviesraad Sociaal Domein
Politieke partijen
Een delegatie van het bestuur heeft kennismakingsgesprekken gehad met het CDA, FNP,
PvdA, VVD, D66 en Christen Unie
Publiciteit
Door regelmatig contact met de pers zijn we er in geslaagd een positieve relatie te
ontwikkelen en bij het uitbrengen van persberichten krijgen deze doorgaans op de site en in
de couranten aandacht.
Interne publiciteit: INFOrmatie
Er zijn in dit jaar 3 nieuwsbrieven uitgegeven voor de leden en de plaatselijke afdelingen.
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2.4 Werkgroep ALGEMEEN
Als Werkgroep Algemeen zijn we het afgelopen jaar vier keer bijeen geweest. We hebben
een vaste plaats van samenkomst afgesproken t.w. ten huize van bestuurslid Riet Kuipers te
Bakhuizen.
Op de eerste bijeenkomst van de werkgroep hebben we een soortement ‘beleidsplan’
gemaakt waar onder andere in kwam te staan op welke taakvelden we wilden insteken.
We zetten voor het jaarverslag 2014 de taakvelden even op een rijtje (overigens in
willekeurige volgorde):
educatie; gezondheid
informatie; vooral naar eigen afdelingen
sport; bewegen voor ouderen; galm/dansgroep; de groepen die al bestaan kritisch volgen en
onder ons bestuur houden of elders onderbrengen (bijv. bij sportverengingen); nieuwe
groepen/acties hiervoor ondersteunen (beweegvriendelijke gemeente)
ontspanning; de internationale dag voor de ouderen; wintermiddagen op verschillende
plaatsen
vrijwillige ouderenadviseurs; promoten en goed verdelen over de dorpen
belastingadviseurs; belasting invullen voor ouderen; scholing van deze adviseurs
publiciteit; zaken als persberichten, informatie, publicaties
Als werkgroep krijgen we de indruk dat Fryske Marren Vitaal steeds meer bekendheid krijgt.
Het aantal organisaties en groeperingen, die aansluiting zoeken bij Fryske Marren Vitaal,
wordt alsmaar groter.
Een belangrijk aandachtspunt van de werkgroep is de ‘ personele’ uitbreiding van de
werkgroep; de taken van de groep zijn heel ruim en teveel omvattend om tot goede
uitvoering te komen.
De werkgroep heeft onlangs een bezoek gebracht aan het Dienstencentrum te Lemmer.
Daar vinden veel activiteiten plaats. Ook sport voor ouderen is één van onze taken en heeft
onze aandacht (o.a. Galm). Dit jaar gaan we de belastingadviseurs bijeen roepen.
De ‘Koepel’ 50 + in de voormalige gemeente Gaasterlân Sleat (die bestaat nog steeds) heeft
inmiddels de aansluiting bij Fryske Marren Vitaal gevonden.
Ook de komende jaren zal de werkgroep aandacht blijven besteden aan onder andere de
Vrijwillige Ouderenadviseurs, het stimuleren van meer Wintermiddagen voor ouderen, het
organiseren van de Internationale dag voor ouderen.
De werkgroep begint zo langzaam maar zeker gestalte te krijgen. We hebben het jaar 2014
als opstartjaar gebruikt.
Riet Kuipers, Koos de Jong en Douwe Zwaga.
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2.5 Werkgroep WONEN EN MOBILTEIT
De werkgroep Wonen en Mobiliteit heeft in 2014 een start gemaakt met 2 speerpunten die
ze tot haar aandachtsgebied heeft gebombardeerd. De bestaat uit kennis nemen van de
ontwikkelingen met glasvezel in de gemeente De Friese Meren. Dit zal zeker een vervolg
krijgen in 2015. De andere betreft het overleg met het VAC (Voorlichting en
Adviescommissie). Deze instelling was alleen in Gaasterland werkzaam, maar in 2014 is met
elkaar besloten het VAC over de hele gemeente te laten functioneren. Er is afgesproken om
een ‘kruisbestuiving’ te laten plaats vinden. Het VAC werkt nu samen met de werkgroep
Wonen &Mobiliteit. In 2015 wil de werkgroep zich ook gaan verdiepen in de volkshuisvesting
problematiek. Zaken als krimp en demografische ontwikkelingen zullen zeker onderwerp
van discussie gaan worden.
Op 8 september hebben we acte de présense bij de rijvaardigheidsdag in ’t Haske te Joure
De werkgroep Wonen & Mobiliteit bestaat uit de volgende personen: Jan de Vries
(contactpersoon naar het bestuur), Nieske Glashouwer, Klaas Annema en Thea de Vries
(vanuit het VAC). De verwachting is dat in de afvaardiging van het VAC nog veranderingen op
zullen treden.

2.6 Werkgroep Zorg en Welzijn
Door een beperkte bezetting van deze werkgroep en het terugtreden van een lid heeft de
werkgroep zich beperkt tot een oriëntatie op mantelzorg en ondersteuning bij de zgn.
keukentafelgesprekken.
Leden van de werkgroep zijn: Henk Veltman. Riek Veltman en Albert Struiving. Deze laatste
moest vanwege gezondheid terugtreden.
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3. Financieel verslag
Het verzoek om subsidie voor het jaar 2014 is door de gemeente afgewezen. Onze
inspanningen naar de politieke partijen hebben geen weerklank gekregen. De gemeenteraad
heeft gelet op het verleden een trendbreuk veroorzaakt. Ze is gestopt of gaat stoppen met
alle subsidies die voor ouderen beschikbaar waren. Nieuwe initiatieven worden in de
afbouwfase, tot 2017,niet meer gehonoreerd tenzij er innovatieve activiteiten zijn en
projecten vanuit de bevolking.
De oprichtingskosten, € 484,00 gemaakt bij Notaris Nicolai Balk is door de Koepel 50
plussers betaalt.
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4. Bestuur Fryske Marren Vitaal per 31 -12 2014
Bond

Leden

Afdeling

Naam

E-mail adres

Telefoon

ANBO

710

Joure Lemmer

(a.i .) Henk Veltman

h.veltman01@telfort.nl

0514 850854

Gaasterlân-Sleat

Jan de Vries

jdvbalk@hetnet.nl

0514 603614

klaas.annema@hetnet.nl

0513 414734

ANBO
ANBO

Vacature

ANBO

Vacature

PCOB

520

Skarsterlân

Klaas Annema

PCOB

200

Lemmer

Vacature

PCOB

330

Balk e.o

Vacature

PCOB

106

Oudemirdum

reinnieske@home.nl

0514 581680

KBO

350

Joure

Mw. Nieske J.
Glashouwer - Hornstra
Douwe Zwaga

douwezwaga@wxs.nl

06 52047573

KBO

230

St. Nic/Lemmer

Koos de Jong

koosotty@ziggo.nl

0513 431220

KBO

100

Balk

Mw. Riekjen Veltman

riekjen.veltman@versatel.nl

0514 602776

KBO

100

Bakhuizen

Mw. Riet Kuipers Monkelbaan
Theo Huisman

riet.kuipers@xs4all.nl

0514 581584

huismantheo@kpnmail.nl

0513 413328

Advies

Joure

Opmerking.
De heer Albert Sruiving die namens de PCOB Balk vanaf het begin in het bestuur vertegenwoordigd
was heeft om zijn gezondheid zijn bestuurstaken neer moeten leggen. (oktober 2014)
Hans van Wieren die ook actief was in het OSS is naar Fryske Marren Vitaal overgekomen. Hij was
betrokken vanaf het eerst uur . Als vertegenwoordiger van PCOB heeft hij de honneurs
waargenomen voor PCOB Lemmer. Bij de voorgenomen opheffing van de PCOB afdeling Lemmer
heeft hij zijn taak beëindigd.
Wij bedanken Albert Struiving en Hans van Wieren voor hun inzet.
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