
1 
 

JAARVERSLAG 2020 STICHTING  SENIORWEB ROSMALEN 

 

1.INLEIDING 

In de 20 jaar die de organisatie nu bestaat is 2020 wel een heel bijzonder jaar geworden. Als gevolg 

van de coronapandemie die Nederland en de rest van de wereld verlamde zijn  ook de activiteiten 

van de stichting gedurende meerdere maanden op een laag pitje komen staan. Ten tijde van het 

schrijven van dit verslag is het leslokaal nog steeds gesloten, vinden dus geen cursussen en inloop 

plaats en is ook leren aan huis nagenoeg tot stilstand gekomen. Wat deze pandemie voor 2021 gaat 

betekenen is nog onduidelijk, maar ook in dit jaar zal de stichting, ondanks alle genomen 

coronamaatregelen, minder kunnen organiseren. 

 

2.BESTUURSSAMENSTELLING 

Het bestuur is in het verslagjaar ongewijzigd gebleven. 

Per 31-12-2020 bestond het bestuur uit: 

Voorzitter    : Bert van Strien 

Secretaris/penningmeester : Jos van Raak 

Leden : Bert Lunshof (coördinator onderwijs)  

 : Annette Gladdines (planning) 

 

3.STICHTINGSBESTUUR 

Ondanks de coronabeperkingen is het bestuur in 2020 vijfmaal (fysiek) bij elkaar geweest, te weten 

op 27 januari, 3 juni, 20 juli, 28 september en 23 november.  Het bestuur houdt zich in de 

bestuursvergaderingen met name bezig met de dagelijkse gang van zaken, toekomstige 

ontwikkelingen en het waar mogelijk verder professionaliseren van de organisatie. Bijzondere 

aandacht is gegeven aan alle mogelijke samenwerkingsverbanden waarbij de stichting betrokken 

wordt c.q. gevraagd wordt mee te werken. (zie par. 3.4.) 

 

3.1.personele aandachtspunten 

Het vrijwilligersbestand is in 2019 nagenoeg stabiel geweest. Wel werd in de persoon van Peter 

Hoefnagels iemand gevonden met Apple-deskundigheid. De activiteitencommissie bestaande uit  Cor 

ten Donkelaar en Wil-Jan Dona hoefde in 2020 niet in actie te komen. Zowel de jaarlijkse 

evenementen Dansen op Vinyl en het komfestival werden vanwege de pandemie afgelast. Zoals 

gemeld is Toos van Dijk actief op het PR-vlak. De talrijke geplande presentaties konden slechts een 

enkele maal doorgaan, zoals de door Cor ten Donkelaar verzorgde presentatie Slim op pad in het 

HEVO-gebouw. 

Gerard Burggraaf heeft ook in dit verslagjaar de coördinatie van de inloop en leren aan huis voor zijn 

rekening genomen en ten behoeve van het financiële jaarverslag daartoe een perfecte stand van 

zaken bij gehouden. 
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Het beheer van het lokaal (hardware) is in handen van Jacques Nieuwenhuizen, terwijl Hans Koers 

verantwoordelijk is voor de goede werking van de software. 

Op deze plaats spreekt het bestuur zijn waardering uit voor de inzet van alle vrijwilligers. Zonder hen 

zou SeniorWeb Rosmalen niet kunnen functioneren. 

 

3.2. professionalisering 

Op vele manieren wordt door het bestuur, in nauwe samenwerking met vrijwilligers, gewerkt aan het 

vormgeven en professionaliseren van de organisatie. Daarbij gaat het om voorlichting en promotie, 

de ontwikkeling van  nieuwe presentaties en cursusaanbod. De  voorzitter en de 

onderwijscoördinator, spelen bij dit laatste een belangrijke rol. In het verslagjaar is veel aandacht 

gegeven aan het samenstellen van presentaties. Inmiddels zijn presentaties beschikbaar met 

betrekking tot: 

• Internetbankieren 

• Veiligheid en privacy 

• Digitale nalatenschap 

• Sociale media 

• De Cloud 

• Slim op pad 

• Ordenen op de computer 

• Fotoboek maken met behulp van de smartphone 

Zoals hierboven vermeld is de planning van de vele presentaties in de Annenborch, De Ontmoeting 

en De Stolp gedwarsboomd door corona. Inmiddels wordt ook een presentatie rond het thema  

“domotica” ontwikkeld.  

Deze aanpak, tezamen met Leren aan huis begint steeds meer het vaste cursusaanbod te vervangen. 

Bij dit laatste past nog een aanvulling. Duidelijk wordt dat senioren steeds minder behoefte hebben 

aan cursussen in groepsverband. Om die reden is gestart met het geven van individuele cursussen. 

De cijfers daaromtrent zijn opgenomen onder paragraaf 6. 

 

3.3. samenwerking met BABEL/Huis73 

In 2019 is opnieuw uitvoering gegeven aan de samenwerking met BABEL/Huis73 (v/h bibliotheek Den 

Bosch/Rosmalen). De voorzitter en onderwijscoördinator zijn daarvoor eindverantwoordelijk vanuit 

het bestuur. Op basis van gemaakte afspraken worden de kosten  vergoed door de bibliotheek. Er 

bestaan twee modules: 

- Klik en Tik, welke groepsgewijze (tot 7 personen per groep) gegeven wordt in de bibliotheek van 

Rosmalen, gevestigd in Perron-3 en zonodig voor niet meer dan 1 of 2 personen na afstemming met 

de bibliotheek in ’s-Hertogenbosch ook in het SR-lokaal. In 2020 in totaal:  10 deelnemers. Ook werd 

ondersteuning gegeven aan de cursussen in Huis73 door Dymphy Brekoo en een de nieuwe 

vrijwilliger Jacques van Helden. 

- Digisterker, welke gegeven wordt in ons eigen leercentrum en waarvoor docenten een door de 

bibliotheek betaalde opleiding krijgen en een certificaat ontvangen. In 2020 in totaal:  4 deelnemers. 
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Ook is in het verslagjaar gestart met het ondersteunen van een inloop in Huis73. Cor ten Donkelaar 

en Dymphy Brekoo hebben dit voor hun rekening genomen. De kosten van hun inzet worden 

vergoed. 

 

3.4. andere samenwerkingsverbanden 

 SeniorWeb zoekt ieder jaar weer een nauwe samenwerking met Rosmalense instellingen. Gegeven 

het feit dat ons leslokaal is gehuisvest in Annenborch heeft met enige regelmaat overleg plaats met 

directie/medewerkers van deze organisatie. Op initiatief van de Annenborch-directie is in 2020 

gewerkt aan een nieuwe versie van de samenwerkingsovereenkomst. Tekening van deze hernieuwde 

overeenkomst heeft door corona pas recent plaatsgevonden. Omdat in 2020 het gehuurde leslokaal 

lange tijd niet gebruikt kon worden is voor 2021 een korting van 50% op de te betalen huur 

overeengekomen. 

Van oudsher heeft de stichting contacten met een van de founding fathers, HEVO. Het bestuur 

vergadert telkens in de bestuurskamer van HEVO. Presentaties worden (behoudens in dit verslagjaar 

door corona) gehouden in de grote zaal van de Ontmoeting. In ieder nummer van HEVO Magazine 

verzorgt Seniorweb een artikel over actuele ontwikkelingen voor senioren op computergebied. Een 

van de vrijwilligers van Seniorweb (Wim Raaijmakers) verzorgt de internetfaciliteiten voor HEVO. 

Tevens hebben Wim Raaijmakers en Cor ten Donkelaar op verzoek van het bestuur van HEVO een 

advies geschreven over verdergaande digitalisering van HEVO- activiteiten. Een interne werkgroep 

gaat nu met dit advies aan de slag. 

In het beleidsplan van HEVO voor de komende vier jaar wordt een nauwere samenwerking met 

Seniorweb beoogd. Dit is voor het bestuur van Seniorweb aanleiding geweest om in de laatste 

vergadering van 2020 een eerste verkenning te houden over onze opstelling op dit punt. Uitwerking 

daarvan moet in 2021 plaatsvinden. 

In bijzonder op initiatief van de voorzitter zijn gesprekken met diverse organisaties in Den Bosch 

gevoerd om de mogelijkheden van samenwerking te onderzoeken. Zo is gesproken met het 

Seniorenplatform Den Bosch en de BAS (Biechten Activiteiten Senioren). Concrete resultaten hebben 

deze gesprekken nog niet opgeleverd. Wel resultaat heeft overleg met Farent opgeleverd. Op hun 

verzoek heeft Seniorweb tegen betaling een cursus beeldbellen georganiseerd. Farent beoogde 

hiermee senioren vertrouwd te maken met beeldbellen als instrument om te gebruiken in hun 

huiskamercontacten en i.v.m. bestrijding van de eenzaamheid in het algemeen en in coronatijd in het 

bijzonder. 

In 2020 is besloten de samenwerking met de SNS-bank te stoppen. De interne problemen binnen dit 

onderdeel van de Volksbank liggen hieraan ten grondslag. 

 

4. DOCENTEN/INLOOPBEGELEIDERS 

Het bestand aan vrijwilligers voor de functies docent/onderwijsassistent en inloopbegeleider is in het 

verslagjaar, zoals eerder vermeld,  nauwelijks gewijzigd. De nieuwe vrijwilliger Annelies Pietersen 

heeft meegewerkt aan de beeldbelcursussen voor Farent. De zoektocht naar aanvullende 

deskundigheid op het terrein van Apple apparatuur is gelukt. 

Vanuit het bestuur is Bert Lunshof  eindverantwoordelijk voor docenten/onderwijsassistenten, 

terwijl Gerard Burggraaf de coördinatie van de inloopbegeleiders en leren aan huis voor zijn rekening  
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neemt. De inloop heeft in vergelijking met 2019 (357 uur) in het verslag jaar een sterke terugloop te 

zien gegeven. Opnieuw als gevolg van corona werden slechts gedurende 167 uur senioren geholpen 

met hun vragen. Kijkend naar de cijfers is in het 2e kwartaal als gevolg van een gesloten Annenborch 

geen enkel uur inloop gescoord. In het 3e en 4e kwartaal werden in totaal iets minder uren (82 uur) 

dan in het nog goed lopende 1e kwartaal 2020 (85 uur) 

In 2020  heeft vanwege de pandemie en de sluiting van Annenborch gedurende een langdurige 

periode geen gemeenschappelijke vergadering van de vrijwilligers plaatsgevonden. Ook het jaarlijkse 

uitje kwam te vervallen. Wel werd daarvoor in  de plaats in augustus een zogenaamde 

“coronaborrel”  in de Ontmoeting georganiseerd. Het was een druk bezochte en tegelijk gezellige 

bijeenkomst. 

In 2018  werd door de stichting  “leren aan huis” geïntroduceerd. Uit evaluaties was duidelijk 

geworden dat een aantal senioren het moeilijk vindt om in cursusverband hun ICT-kennis op peil te 

brengen/te houden. Zij hebben een voorkeur om privé hulp te krijgen. Indien gewenst kan dit op 

onze locatie in Annenborch, maar veelal betreft het hulp in de thuissituatie. Een aantal vrijwilligers 

heeft zich opgegeven om deze functie inhoud te geven. In 2018  heeft in 39 gevallen leren aan huis 

plaatsgevonden. In 2019 was dit aantal opgelopen naar 70. In het verslagjaar is dit aantal 

teruggelopen naar 38 interventies (in totaal 62 uur). De oorzaak van deze terugloop laat zich raden, 

namelijk corona. De bijdrage is vastgesteld op 7,50 per uur excl. reiskosten vrijwilliger. Inning gebeurt 

uitsluitend via automatische incasso.  

Door het bestuur wordt voortdurend aandacht geschonken aan het niveau van de 

docenten/onderwijsassistenten. Docenten/ onderwijsassistenten en inloopbegeleiders worden door 

het bestuur in de gelegenheid gesteld nieuwe software op gunstige condities aan te schaffen via het 

Belgische Techsoup. De inkoop is gecentraliseerd bij een van de docenten (nu Cor ten Donkelaar) en 

via automatische incasso worden de inkoopkosten bij de vrijwilligers geïnd. In het verslagjaar is 

tweemaal de mogelijkheid geopend software aan te schaffen. Hiervan is in 2020 slechts heel beperkt 

gebruik gemaakt. 

 

5. PUBLIC RELATIONS 

P.R. en voorlichting is een voortdurend aandachtspunt van het bestuur. Gelet op de teruglopende 

belangstelling is in 2017/2018 een uitgebreid PR-plan opgesteld en met alle vrijwilligers besproken. 

en in 2019 geactualiseerd. Een van de vrijwilligers (Toos van Dijk) heeft een aantal taken op zich 

genomen en daarnaast is  de voorzitter actief met het schrijven van artikelen voor het HEVO 

Magazine en het maandblad “de Binding”  van Annenborch.. De onderwijscoördinator verzorgt met 

enige regelmaat een digitale nieuwsbrief. Besloten is geen nieuw informatieboekje te ontwikkelen, 

maar te gaan werken met een algemene flyer, waarbij op de achterzijde ons aanbod staat en 

afzonderlijke flyers voor te houden presentaties. Realisatie van dit beleidsvoornemen heeft in  het 

verslagjaar plaatsgevonden. 
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6.OVERZICHT DEELNEMERS 

Cursus     2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

    

Cursisten reguliere cursussen                       28    49         97 141 211  210 324  

Privecursussen *       20  

Klik&Tik**      10  16  17   35 

Digisterker        4  5  10   26 

Leren aan huis* **     38 70  39 

Totaal     100 163 202 

  

* Bij deze privecursusssen ging het om 105 uur onderricht 

** Inbegrepen zijn 5 cursisten van  een bij Huis73 georganiseerde cursus 

***Het gaat bij deze cijfers om het aantal aanvragen. Het komt vaak voor dat dezelfde persoon om 

ondersteuning vraagt. Daardoor geven deze cijfers geen eenduidig inzicht in het totaal aantal 

bereikte personen. 

 

7. FINANCIEN 

Het verslagjaar geeft een vertekend beeld van de stand van zaken. De gevolgen van de coronacrisis 

hebben een sterke wissel getrokken op onze organisatie. We wezen al op de terugloop van inloop en 

leren aan huis. Gelukkig levert de samenwerking met Babel/Huis73 voor de cursussen  Klik & Tik en 

Digisterker extra financiële middelen op. Tevens heeft de eenmalige opdracht vanuit Farent voor een 

cursus beeldbellen financieel geholpen. Desondanks is het verslagjaar fors negatief geëindigd met 

een negatief saldo van  ruim € 1.718,63 . De spaarrekening, mede bedoeld om de bestaande 

apparatuur te vervangen, blijft onaangetast. Dit is een gevolg van het feit dat door het stoppen van 

Humanitas Computerhuis in Den Bosch onze stichting om niet nagenoeg nieuwe apparatuur kon 

overnemen. 

Rosmalen, februari 2021 

Bestuur Stichting SeniorWeb Rosmalen  

 

 


