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Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag 2021 van alle activiteiten die wij als POSO in dit jaar hebben georganiseerd. Al deze activiteiten waren niet mogelijk geweest zonder enthousiaste en onvoorwaardelijke inzet van de vele betrokken vrijwilligers. Zij verdienen
onze grote blijk van waardering.
Helaas hebben wij dit jaar definitief afscheid moeten nemen van een aantal vrijwilligers, die de POSO al vele jaren een warm
hart toedroegen. Ko Schrik, die zich meer dan 45 jaar heeft ingezet voor het vrijwilligerswerk in het algemeen en vanaf 2000
voor de POSO in het bijzonder, Bé Kruize, die in zijn scootmobiel bij vele gelegenheden aanwezig was en mevrouw Ria Schipper, die zich een aantal jaren als fietsmaatje heeft ingezet. Ook moesten wij afscheid nemen van John Klaassen. Jarenlang
heeft hij onze website verzorgd en de uitgaven van de full colour POSOtief, flyers en posters. Wij zijn hen veel dank verschuldigd voor hun inzet.
Het afgelopen jaar stond, evenals 2020, in het teken van de corona. De geldende basisregels, handen wassen, 1,5 meter afstand, in de elleboog hoesten of niezen en niet te vergeten het mondkapje dragen, waren veelal een belemmering om activiteiten door te laten gaan. Daarnaast werd de Kalckwijkhal door de GGD aangewezen als vaccinatielocatie en mede hierdoor
moesten wij de 10e Lifestylebeurs afgelasten en verplaatsen naar 2022.
Met inachtneming van de genoemde maatregelen konden de fiets- en scootmobieltochten en het vissen, net als het klootschieten wel doorgang vinden. Voor de dag van de ouderen was het helaas niet mogelijk om in de tehuizen ook de buurtbewoners uit te nodigen zoals vorige jaren gebruikelijk was. Wel konden de bewoners zelf van diverse tehuizen genieten van een
leuke dag. Als vervolg hierop is in december een kerst draaiorgeltour georganiseerd. In de zomer toen de maatregelen wat
losser waren hebben we een bustocht naar het Nationaal Busmuseum georganiseerd en iets later een fietsclinic voor e-bikers.
Ondanks de Covid-maatregelen hebben honderden 50-plussers op één of andere manier kunnen genieten van de activiteiten
die wij in samenwerking met anderen hebben georganiseerd.
Bestuurlijk hebben wij afscheid moeten nemen van wethouder Jan Jakob Boersma. Tijdens het wethouders overleg hebben wij
kennis kunnen maken met de nieuwe wethouder David de Jonge.
Ambtelijk is veelvuldig overleg geweest met mevrouw Anneke Knip. We hebben uitvoerig gesproken over het beleidsplan ouderenbeleid 2021-2024. De overleggen verlopen in een prettige sfeer waarbij de inhoud goed aan de orde komt.
De POSO is vertegenwoordigd in een aantal beleidscommissies van de gemeente Midden-Groningen, te weten dementievriendelijke gemeenschap, dagopvang voor mensen met dementie en mobiliteit voor ouderen (Vervoersproject). Dit laatste project
is opgegaan in de stichting Vrijwilligersvervoer Midden-Groningen.
In het verslag van 2020 konden wij melden dat de samenwerking met andere ouderenorganisaties in de gemeente MiddenGroningen op gang is gekomen. Dit steeds krijgt steeds meer gestalte in de vele vormen van overleg en samenwerking. In het
nieuwe jaar 2022 hopen wij dit uit te breiden.
De POSO is dankbaar voor de professionele ondersteuning
van de Stichting Kwartier Zorg en Welzijn. Hans Raspe wist
ons telkens te inspireren met zijn ideeën en het gebruik
maken van zijn netwerk.
De activiteiten bij het Aletta Jacobs College konden wegens verbouwing en de pandemie niet plaatsvinden. De
POSO heeft een goede band met het AJC en zodra dit mogelijk was zijn de voorbereidingen voor 2022 gestart.

,,U mag van ons verwachten dat wij alle
activiteiten, overleggen en samenwerking
met ouderenorganisaties in 2022 met volledige inzet en enthousiasme zullen aanpakken.’’
Meint Dekker
voorzitter

Op 1 juli 2021 werd de WBTR van kracht. Deze wet is bedoeld om het bestuur en toezicht van onder meer verenigingen en
stichtingen te verbeteren. Het wettelijk vastleggen van taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid volgt op incidenten en wantoestanden bij grote scholengemeenschappen en woningcorporaties.
De Raad van Toezicht en het bestuur hebben uitvoering aan deze wet gegeven door het herschrijven van het Huishoudelijk
Reglement en aanvulling op de statuten. De nieuwe statuten zijn eind december verleden bij de notaris.
Tot slot willen wij hartelijk dank zeggen aan onze sponsoren, alle adverteerders en de zakelijke en privé vrienden van de POSO.
Zonder hen was het niet mogelijk geweest om al onze activiteiten uit te voeren en een professioneel fullcolour “POSOtief” uit
te brengen.
De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen zeggen wij hartelijk
dank voor de subsidie die wij in 2021 hebben ontvangen.
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Vooruitzicht 2022:
Aan het begin van dat jaar hebben wij opnieuw te maken met
een lockdown. Wij hopen en verwachten dat de “boosterprik”
tot resultaat zal hebben dat alle activiteiten en overleggen
ongestoord plaats kunnen vinden.
Wij gaan ervan uit dat de 10e lifestyle beurs op vrijdag 7 oktober 2022 met de thema’s vitaliteit, ontmoeten, wonen, cultuur
en digitalisering gewoon door zal gaan.
De goede contacten met “onze” wethouder en beleidsambtenaren van de gemeente Midden-Groningen zullen wij op dezelfde wijze als tot nu toe onderhouden.
U mag van ons verwachten dat wij alle activiteiten, overleggen
en samenwerking met ouderenorganisaties in 2022 met volledige inzet en enthousiasme zullen aanpakken.
Meint Dekker,
Voorzitter
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Inleiding
Hierbij ontvangt u het sociaal en financieel jaarverslag van de POSO over het jaar 2021. Het positieve exploitatieresultaat voegen wij toe aan de reserve.
De Stichting draagt de naam: Plaatselijk Overleg Samenwerkende Ouderenorganisaties. De verkorte naam luidt POSO.
Jaarlijks besteden wij aandacht aan de evaluatie van het overleg en de samenwerking binnen de POSO. Deze evaluatie gebeurt
tijdens een reguliere, dan wel een apart daartoe belegde bestuursvergadering.
Wat is de Stichting POSO
De Stichting POSO is een vrijwilligersorganisatie die de belangen van ouderen in de gemeente Midden-Groningen behartigt.
Missie (missie, visie, strategie: maart 2019)
De Nederlandse oudere blijft het liefst zo lang mogelijk zelfstandig wonen. De gemeente Midden-Groningen wil het realiseren
van dit streven graag ondersteunen met haar beleid. POSO geeft door het organiseren van een passend aanbod van activiteiten
en het fungeren als belangenbehartiger voor alle ouderen invulling aan de wens van de ouderen. POSO levert vanuit een positief kritische grondhouding een bijdrage aan het realiseren van het gewenste ouderenbeleid in de gemeente.
Visie
De Stichting POSO zet haar organisatie van vrijwilligers zodanig in dat:
zoveel mogelijk ouderen weet hebben van het bestaan en het doel van de POSO;
zoveel mogelijk ouderen gebruik maken van het aanbod van activiteiten in de gemeente Midden-Groningen georganiseerd door de POSO of daarmee samenwerkende partners;
ouderen als actief deelnemer verbonden blijven met de maatschappij.
Strategie
De POSO zet haar communicatiemiddelen zodanig in dat de doelgroep weet heeft van:
het bestaan van de stichting;
de activiteiten in de gemeente;
de resultaten;
de partners waarmee de POSO samenwerkt;
de wijze waarop belangstellenden hun wensen voor nieuwe activiteiten laagdrempelig kenbaar kunnen maken.
Voor de uitvoering van de activiteiten en het vinden van vrijwilligers werken we actief aan een netwerk dat inhoudelijk past bij
onze doelen. De mate waarin we een verbinding aangaan hangt samen met de mate van bijdrage aan het welzijn van ouderen
in onze gemeente.
Wij vermijden de concurrentie bij de uitvoering van (nieuwe) activiteiten. De samenwerking staat voorop.
De POSO stelt haar ervaring, deskundigheid en inzetbaarheid van haar vrijwilligers desgevraagd ter beschikking aan andere
gelijkgerichte organisaties.
De POSO kan een rol spelen bij de afstemming van de agendering van activiteiten die door de verschillende organisaties voor
ouderen worden georganiseerd.
Overleg vindt plaats tijdens de bestuursvergaderingen en de onder de vleugels van de POSO opererende werkgroepen. De POSO kent de volgende werkgroepen.
Leiding en bestuur.
Voorlichtingscyclus.
Zomeractiviteiten (fietsen, vissen, klootschieten, scootmobieltochten).
Culturele activiteiten (in samenwerking met Sint Jozef, ZINN-locatie De Burcht, Het Kielzog en De Poëten van POSO).
Lokaal comité Dag van de Ouderen.
Lifestylebeurs.
Vrienden van de POSO.
Activiteiten bij het Aletta Jacobs College.
Ook in samenwerking met derden maakt de POSO deeluit van de volgende werkgroepen:
Slechtzienden contactgroep ‘Oogcontact’.
Lotgenotengroep mantelzorgers.
Mobiliteit ouderen.
Werkgroep Dementievriendelijke gemeenschap.
Belastinghulp voor AOW-gerechtigden
Preventieakkoord
Nota ouderenbeleid.
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Van de bestuursvergaderingen worden verslagen gemaakt die aan de bestuursleden en de leden van de Raad van Toezicht bekend worden gemaakt. De activiteiten en de resultaten van de werkgroepen communiceren wij via affiches, de regionale kranten en het tweemaandelijkse magazine ‘POSOtief’. Vrijwilligers zorgen voor de verspreiding van het magazine op de voor ouderen zinvolle locaties en bij seniorenwoningen.
Doel en werkgebied van de POSO
De POSO stelt zich ten doel de belangen van ouderen in de gemeente Midden-Groningen optimaal te behartigen door overleg
en waar mogelijk samenwerking in aangelegenheden die de belangen van ouderen direct of indirect raken.
De POSO is werkzaam binnen de grenzen van de gemeente Midden-Groningen en richt zich op het gemeentebestuur, de Ouderenraad, de Stichting Kwartier Zorg en Welzijn en andere gemeentelijke instanties en organisaties.
Hoofdlijnen beleidsplan
4.1 Activiteiten
De POSO organiseert, vaak in samenwerking met derden, activiteiten en voorlichting voor senioren in de gemeente Midden-Groningen zoals o.a. voorlichting en workshops op het gebied van wonen, rijvaardigheidsritten, fietstochten, viswedstrijden, scootmobieltochten, Dag van de Ouderen, workshops
koken voor 50+mannen, ontspanningsavonden bij Sint Jozef en De Burcht.
4.2 Financiering
De POSO ontvangt voor haar activiteiten subsidie van de gemeente. Bij een
aantal activiteiten vragen wij een kleine bijdrage van de deelnemers Daarnaast heeft de POSO inkomsten uit advertenties en fondsen en van Vrienden
van de POSO en andere sponsoren. Dankzij het Oranjefonds kunnen we enkele culturele activiteiten organiseren tijdens de zomeractiviteiten.
4.3 Besteding vermogen
Het vermogen staat volledig ter beschikking van alle activiteiten.
Taken van de POSO
5.1 Overleg en communicatie
Het is de taak van de POSO om te overleggen en te communiceren met daarvoor in aanmerking komende instanties en organisaties.
Hieronder een overzicht van de organisaties en instanties waarmee de POSO in 2021 samenwerkte:
Gemeentebestuur Midden-Groningen: overleg met de wethouder David de Jong, die per 1 juli 2021 de heer Jan Jacob
Boersma heeft opgevolgd. Agendapunten waren: ouderenbeleid en activiteiten bij de diverse organisaties.
Stichting Kwartier Zorg en Welzijn: ondersteuning en advies. De heer Hans Raspe is aanwezig bij alle bestuursvergaderingen
en overleggen met andere ouderenorganisaties.
Ouderenraad Midden-Groningen: vertegenwoordiging.
Dig050: computeropleidingen voor ouderen en overleg over nieuwe initiatieven. Dig050 zorgt ook voor de uitgave van POSOtief.
Stichting Bevordering Verkeerseducatie: rijvaardigheidsritten e-bike.
Zorg- en wijkcentra: internationale Dag van de Ouderen.
Kielzog Kunstencentrum: culturele activiteit bij zomeractiviteiten.
Visclub Foxhol: zomeractiviteiten vissen.
Medipoint EHBO en verkeersleiding: assistentie scootmobieltochten.
Aletta Jacobs College: voorbereiding ‘Koken 50+mannen’ en ‘Eten bij Aletta’.
Stichting Zavie; voorbereiding Lifestylebeurs 2022.
Ouderen Actief Muntendam; scootmobieltocht, Dag van de Ouderen.
Activiteitencommissie 55+ Zuidbroek: Dag van de Ouderen.
Dichterscollectief ‘De poëten van POSO’: cultureel bij zomeractiviteit.
Freylemaborg: voorbereiding excursies 2022.
Busmuseum: uitstapje naar het Busmuseum.
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5.2 De POSO heeft de volgende opdrachten:
Deelname aan klankbordgroepen met als thema’s: dementie, voeding, sport, gezondheid, vervoer en welzijn van ouderen.
Regelmatig overleg met bestuurders en ambtenaren van de gemeente Midden-Groningen over het ouderenbeleid in de
breedste zin van het woord.
5.3 Projecten
De POSO initieert en stimuleert projecten in samenwerking met o.a. de Stichting Kwartier Zorg en Welzijn, het Aletta Jacobs
College, woonzorgcentra, het Kielzog, Stichting Bevordering Verkeerseducatie, Dig050 zoals culturele activiteiten, Dag van de
Ouderen, Lifestylebeurs, rijvaardigheidsritten, computercursussen, zomeractiviteiten, contactmiddagen van de slechtzienden
contactgroep ‘Oogcontact’, langer thuis wonen, dementie vriendelijke gemeenschap, fietsclinic, etc..
Gratis VOG:
Het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft positief gereageerd op ons verzoek tot een elektronische aanvraag Verklaring
Omtrent het Gedrag toe te kennen. Dat betekent: dat wij als POSO voor alle vrijwilligers een gratis VOG-verklaring kunnen aanvragen.
Samenstelling van de POSO
Bestuur
Het bestuur bestaat uit tenminste vijf van elkaar onafhankelijke natuurlijke personen, die uit hun midden een voorzitter, een
secretaris en een penningmeester aanwijzen. Deze drie vormen het dagelijks bestuur. In 2021 hebben twee bestuursleden,
Grietje van der Tuin en Wiebren Kraeima, te kennen gegeven te stoppen met de bestuurstaken. De secretarisfunctie is per dezelfde datum weer ingevuld, voor de andere functie is een vacature.
Het huidige bestuur bestaat uit vier leden: Meint Dekker (voorzitter), Ina Slagter(penningmeester), Femma Raneri (secretaris),
Siena Ottens (lid), vacature (lid).
Raad van Toezicht
Naast het bestuur heeft de stichting een Raad van Toezicht die bestaat uit vier personen, te weten Martin Vermeend
(voorzitter), Carina Weinans (secretaris) en de leden Frits Ronda en Henk Copinga. Carina Weinans heeft aangegeven per
1.1.2022 te stoppen als lid van de Raad van Toezicht. De ontstane vacature zal zo spoedig mogelijk weer worden ingevuld. De
Raad houdt toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken van de stichting en staat het bestuur met raad ter zijde.
Vertrouwenspersoon
De vertrouwenspersoon is de contactfunctionaris binnen de stichting inzake grensoverschrijdend gedrag. De heer George Kerdijk is sinds augustus 2020 aangesteld als vertrouwenspersoon.
Vrijwilligers
NOV: Nederlandse Organisatie voor Vrijwilligers:
De POSO is lid van deze organisatie. Het NOV komt op voor de belangen van vrijwilligers en voor de versterking van de positie
van het vrijwilligerswerk in de samenleving. De NOV zorgt ervoor dat vrijwillige inzet de aandacht krijgt die nodig is. Bijna 7
miljoen mensen in Nederland doen vrijwilligerswerk. Wie zich vrijwillig inzet, verdient aandacht en ondersteuning.
De POSO werft actief vrijwilligers door gericht geïnteresseerden te vragen via haar eigen website www.posomiddengroningen.nl, haar uitgave ‘POSOtief’ en door vrijwilligerswerk aan te melden bij de vrijwilligerscentrales
(Vrijwilligersgroningen en het Steunpuntvrijwilligers Kwartier Zorg en Welzijn Hoogezand) of via andere intermediaire
organisaties zoals de Vrijwilligerskrant. Er zijn nu 46 vrijwilligers actief bij de POSO.
Penningmeester
De penningmeester beheert en verantwoordt de financiële middelen van de stichting. Zij heeft het financieel jaarverslag 2021
opgesteld en de kascommissie heeft de boeken gecontroleerd en in orde bevonden. Het financieel jaarverslag is in de bestuursvergadering van 28 januari 2022 vastgesteld en goedgekeurd en in orde bevonden en als bijlage in dit verslag opgenomen.

Jaarverslag 2021 POSO Midden-Groningen

Bestuursvergaderingen in 2021
Het bestuurt vergadert maandelijks. De secretaris stelt een verslag op van iedere vergadering en verstuurt deze ter vaststelling
in de volgende vergadering aan de bestuursleden en de leden van de Raad van Toezicht.
In 2021 zijn de volgende onderwerpen in de vergaderingen besproken en bediscussieerd.
Stichting vrijwilligersvervoer Midden-Groningen – deelname POSO in bestuur van de stichting.
Lifestylebeurs. De tiende beurs, gepland voor 2021 kon wederom niet doorgaan wegens coronamaatregelen. De voorbereidingen voor 2022 zijn gestart.
Dag van de Ouderen op 1 oktober met start in Zuidbroek door het hijsen van de vlag door de burgemeester.
Zomeractiviteiten. Veel deelnemers bij de diverse activiteiten. Afscheid van Bert Wierenga de initiator en motor van de
scootmobieltochten als organisator van deze activiteit.
Kunstfonds. Vrijwilligers gezocht voor organisatie van culturele activiteiten. Helaas dit jaar niet gelukt.
Wisseling bestuursleden.
Redactie POSOtief.
Project ‘Fietsen voor mijn eten’. Doel is mensen buiten de supermarkt hun boodschappen te laten doen door fietsroutes te
maken langs boerderijen, kwekerijen en privéstalletjes
waar etenswaren te koop zijn. In 2022 verder uitwerken.
Lokaal preventieakkoord. Voorlichting door adviseur publieke
gezondheid van de GGD over akkoord gericht op gezonde levensstijl van ouderen.
Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR). Regels bedoeld om bestuur en toezicht op verenigingen en stichtingen te verbeteren. Huishoudelijk reglement en statuten aangepast.
Culturele activiteiten. Met name bij zomeractiviteiten.
Nieuwe activiteiten. Voorbereidingen voor 2022 zoals bijvoorbeeld visserscafé bij scheepswerf, rondleidingen bij
Freylemaborg.
Verkiezingen gemeenteraad 2022. Overleg met politieke partijen over aandachtspunten geformuleerd door POSO en
andere ouderenorganisaties kon helaas niet doorgaan
vanwege avondlockdown.
Overleg met ouderenorganisaties van Muntendam, Zuidbroek, Meeden en Noordbroek.
Lokaal sportakkoord. Geld beschikbaar voor stimulering sport
en beweging. Voor ouderen moet laagdrempelig aanbod
komen.
Contacten Aletta Jacobs College. ‘Koken voor 50+mannen’ en ‘Eten bij Aletta’ start weer in 2022.
Overleg met de wethouder op 4 september 2021. Agendapunten waren o.a.: ouderenbeleid, activiteiten bij ouderenorganisaties in de gemeente, subsidie en activiteitenagenda op gemeentelijke pagina in regiokrant.
Evaluatie activiteiten. Op 26 augustus bijeenkomst geweest met vrijwilligers.
Kerstactiviteit draaiorgeltour.
Samenwerking Dig050
Ondersteuning Stichting Kwartier, Zorg en Welzijn.
De POSO heeft ook dit jaar, evenals voorgaande jaren, professionele ondersteuning gehad van de Stichting Kwartier Zorg en
Welzijn in de persoon van Hans Raspe. Hij is een geweldige steun voor ons. Met zijn prettige manier van samenwerking helpt
hij ons bij het streven de belangen van ouderen in de gemeente Midden-Groningen te behartigen.
Het gaat hierbij om ondersteuning op het gebied van:
strategisch beleid;
samenwerking met andere ouderenorganisaties;
overleg met de politiek;
ontwikkeling van en invloed op het ouderenbeleid;
advies over uitvoering van projecten;
implementatie van nieuwe initiatieven.
Naast de professionele ondersteuning hebben wij in de huisvesting van Kwartier Zorg & Welzijn onze vaste vergaderruimte.
Daarenboven is ons (fysiek) archief er ondergebracht en vindt een magazijnfunctie bij hen onderdak.
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Commissie Leiding en Bestuur
Zoals gemeld in het voorwoord heeft de pandemie grote invloed gehad op het reilen en zeilen van de POSO in dit jaar. Fysiek
overleggen was, zeker in de eerste maanden, niet mogelijk. Het bestuur heeft tot ver in het tweede kwartaal digitaal vergaderd. Deze commissie is niet bijeen geweest.
Commissie Voorlichting
Fysieke voorlichting aan groepen, zoals in voorgaande jaren, kon helaas niet plaatsvinden. Wel hebben wij in ons magazine
POSOtief zoveel mogelijk voorlichting gegeven over zaken die met name ouderen aangaan zoals de rijbewijskeuring CBR, valpreventie, wegwijzer voor digitale, administratieve rompslomp, computerhulp bij seniorweb, tips voor fietsvaardigheid, meedoenfonds, etc..
Commissie Zomeractiviteiten
De commissie zomeractiviteiten organiseert iedere zomer buitenactiviteiten voor 50plussers in de gemeente MiddenGroningen met als startplaats Hoogezand. De door de POSO georganiseerde zomeractiviteiten waren, met inachtneming van
de coronamaatregelen ook dit jaar weer een groot succes. De volgende activiteiten werden georganiseerd met poëtische en
muzikale optredens als afsluiting.
Fietstochten
De voorbereidingen startten laat als gevolg van corona maatregelen en daardoor alleen maar digitaal kunnen vergaderen, maar
dit heeft niet tot moeilijkheden geleid. Wegens vakantie of werk waren niet altijd genoeg vrijwilligers beschikbaar en dit heeft
wel tot druk geleid bij Grietje van der Tuin, die de leiding heeft over deze activiteit. Extra vrijwilligers zijn dan ook van harte
welkom.
Mede op verzoek van de bedrijven op de pauzeplekken zullen volgend jaar een aantal begeleiders vooruit fietsen om de deelnemers op de pauzeplek op te vangen. Naast de tocht op Hemelvaartsdag zijn er nog vier tochten geweest met gemiddeld 45
tot 50 enthousiaste deelnemers. Totaal circa 240 deelnemers.
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Scootmobieltochten
Er is tevredenheid over het verloop van en de ondersteuning bij de tochten. Eén tocht is afgelast wegens ontbreken van Medipoint; dinsdag 31 augustus vond de laatste tocht plaats. Er was een prima opkomst en de stemming zat er steeds goed in..
Bert Wierenga, de initiator en trekker van deze tochten moest helaas na de laatste tocht stoppen. We hopen een goede vervanger in 2022 te hebben.
Aandachtspunt jaar is de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemers voor het onderhoud van de scootmobiel. De
scootmobielen van de gemeente mogen in principe niet door anderen worden gerepareerd, hetgeen tot problemen kan leiden tijdens de tocht. Dit punt is in het bestuurlijk overleg met de wethouder besproken. Per tocht gemiddeld 20 tot 25 deelnemers. Eén tocht is niet doorgegaan, dus totaal ca. 75 deelnemers.
Vissen
Deze activiteit was een succes met gemiddeld 35 deelnemers. Het idee voor een hapje en een drankje na de laatste wedstrijd
is met veel waardering ontvangen. De poëten zijn afgezegd. Dit leek niet zo geschikt voor de vissers. Gemiddeld hebben 35
mensen meegedaan, dus totaal 140 deelnemers.
Klootschieten
De inschrijvingen waren erg laat, maar niettemin heeft de activiteit wel plaatsgevonden. De voorgestelde herhaling in september is niet doorgegaan.
Uitstapje naar vroeger
Vanwege Covid is dat niet doorgegaan. Er kan in de auto niet voldoende afstand worden gehouden en dit kan bezwaarlijk zijn
voor zowel de gast als de begeleider. Deze activiteit staat pas een aantal jaren op de agenda van de POSO. Voorheen ging dit
via de welzijnscoaches, maar deze zijn wegbezuinigd met de komst van de sociale teams. Sindsdien is er weinig actief meegedaan en door de pandemie was er ook weinig mogelijk. Deze activiteit blijft op de agenda en hopelijk kan er volgend jaar
meer.
Duofiets
Er is dit jaar meer gebruik gemaakt van de duofiets dan het
voorgaande jaar.
Rondleiding Nationaal Busmuseum
In samenwerking met het Nationaal Busmuseum heeft POSO een bezoek met rondleiding in het busmuseum georganiseerd, op 7 september.
Deelnemers konden op vier plaatsen op een oude bus stappen, te weten bij het gemeentehuis van Slochteren, de
Broeckhof in Zuidbroek, het gemeentehuis van Muntendam
en bij het kantoor van de Reensche Compagnie. Daarna ging
de rit naar het museum. De 27 deelnemers waren enthousiast.
Commissie Lifestylebeurs
De beurs kon dit jaar niet doorgaan omdat de locatie niet
beschikbaar was wegens gebruik door de GGD als testlocatie. Volgend jaar op vrijdag 7 oktober vindt 10e Lifestylebeurs plaats. In het laatste kwartaal van dit jaar zijn de eerste voorbereidingen begonnen.
Commissie rijvaardigheidsritten
Fietsclinic
Het echtpaar Scholtens organiseerde deze clinic op 7 oktober bij De Kern voor 65-plussers. Men blijkt veel fouten te maken
met de e-bike; zo’n 80% doet wel iets niet goed. Ook de driewieler kwam bij deze clinic aan de orde. Tien enthousiaste fietsers
hebben met veel plezier aan de clinic deelgenomen.
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Commissie Vrienden van de POSO
Deze commissie is dit jaar niet bijeen geweest.
Lokaal Comité Dag van de Ouderen
Dag van de Ouderen 1 oktober
De titel voor deze dag was dit jaar ‘Als van ouds’. Traditioneel is de openingshandeling van deze dag het hijsen van de vlag
door de burgemeester en stond gepland bij de Broeckhof in Zuidbroek. Door miscommunicatie ging dit niet helemaal als vanouds, maar met wat improvisatie van vrijwilligers en de burgemeester kwam de vlag toch aan het gebouw te hangen.
De burgemeester benadrukte In zijn speech het belang van deze dag met zorg en aandacht voor de oudere mens. Een mooi
initiatief waarbij in veel dorpen van onze gemeente activiteiten plaatsvonden.
Op verschillende plaatsen waren de activiteiten georganiseerd. Bij het Spinneweb was een artiest die de stemming er in
bracht en wethouder Verschuren gaf informatie over het werk van de welzijnscoach. In de Menterne in Muntendam genoten
de aanwezigen van een film over Oud Muntendam en bij de Burcht in Hoogezand begon de ochtend voor de eigen bewoners
met muziek, een hapje en een drankje.
’s Middags was er in ’t Mainschoar dorpshuis te Kolham een update over het woonproject en de activiteiten van de Stichting
Lang leve Kolham en in de Gasterij in Slochteren opende de voorzitter de middag met een hartelijk welkom en een mooi gedicht getiteld “We hebben een droom”. Daarna was er Bingo met een tafel vol mooie prijzen.
In de Broeckhof vermaakten een komisch damesduo een bomvolle zaal. In Sappemeer bij Sint Jozef had de organisatie gekozen voor een wat andere aanpak dan voorheen. Een accordeonist ging eerst langs alle afdelingen en aansluitend speelde hij in
de recreatiezaal waar ook belangstellenden van buiten kunnen meegenieten. Bij Voor Anker in Hoogezand, werden verhalen
verteld en gezongen.
Tijdens deze internationale dag van de ouderen zijn veel senioren bereikt in zowel de zorgcentra als de buurthuizen. Meer dan
250 senioren hebben deze dag genoten van de activiteiten.
Een leuke en gezellige dag voor velen.
Kerstdraaiorgeltour
Op 13 en 14 december is een draaiorgeltour georganiseerd langs ouderen in diverse woonvormen en zorgcentra in MiddenGroningen. De eerste dag werd gestart in Muntendam, waarna de tour via Noordbroek, Siddeburen en Slochteren verder ging
en ’s middags de afsluiting plaatsvond in Harkstede. De tweede dag waren Hoogezand en Sappemeer aan de beurt. De bewoners hebben genoten van de vrolijke en mooie kerstmuziek, sommige van achter het raam, maar anderen trotseerden het
koude weer en kwamen naar buiten om daar te genieten van de kerstsfeer.
Commissie Ontspanning en Cultuur
Deze commissie is niet bijeen geweest.
Slechtzienden Contactgroep ‘Oogcontact’
Er zijn geen bijeenkomsten vanwege de coronamaatregelen.
Overige
De activiteiten bij het Aletta Jacobs College en de ontspanningsavonden bij Sint Jozef en De Burcht konden helaas niet plaatsvinden vanwege de coronamaatregelen.
Conclusie:
Ondanks de beperkingen door de pandemie hebben veel deelnemers genoten van de activiteiten, georganiseerd door of in
samenwerking met de POSO.
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