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Beleid, VISIE en Strategie van de PVGE-Best e.o. voor de periode van 5 jaar, van 2018 tot en met 2023. 

 

 

Beleid PVGE Best e.o. 2018-2023 (Laatst gewijzigd: 5 april 2018) 

Het beleid van de Lokale Vereniging PVGE Best e.o. is geheel in lijn met het beleid van de PVGE- 
koepelvereniging en dient dat principieel ook altijd te blijven. 
 

MISSIE of “De reden van ons bestaan” 

PVGE Best e.o. is een vereniging die als doel heeft om het welzijn van senioren van Best e.o. te 
bevorderen en dat in zeer brede zin. PVGE Best e.o. helpt senioren gelukkiger te worden. 
 

Wat bedoelen we met Welzijn? 
Welzijn verwijst naar het vervullen van menselijke behoeftes, zowel materieel als immaterieel zoals 
gedefinieerd in de bekende piramide van Maslow. Alle initiatieven en activiteiten van PVGE Best e.o. 
kunnen gekoppeld worden aan een of meerdere van deze trappen. Streven naar een optimaal welzijn 
komt neer op streven naar gelukkiger (oud) worden. 
In het boek “Gelukkiger Ouder worden” van Wim van Kreij wordt Welzijn ook behandeld in een achttal 
hoofdstukken, namelijk: lichamelijk welzijn, sociaal welzijn, geestelijk welzijn, cultureel welzijn, ruimtelijk 
welzijn, psychisch welzijn, financieel welzijn en algemeen welzijn. Het zal duidelijk zijn dat het hier om 
een andere indeling en verduidelijking van dezelfde behoeften gaat. 
 

Senioren als Doelgroep 
PVGE-Best is er voor alle senioren van Best en omstreken vanaf 50 jaar. 
De vereniging biedt een programma aan dat aantrekkelijk is voor mensen van alle opleidingsniveaus, alle 
levensbeschouwingen, met alle soorten werk- en levenservaringen en ongeacht inkomen en vermogen. 
Daarbij ligt het zwaartepunt op de actieve en redelijk gezonde senior met een breed ontwikkeld 
interessegebied. 
In tegenstelling tot het idee dat bij sommige buitenstaanders leeft en in weerwil van haar naam (PVGE is 
de oorspronkelijke afkorting van Philips Vereniging van Gepensioneerden Eindhoven e.o.) is de relatie 
met Philips bijna nog alleen historisch. De vereniging heeft en staat open voor alle senioren ouder dan 50 
jaar, zowel (ex-) werknemers van bedrijven, (ex-)zelfstandigen en mensen zonder werkervaring of 
arbeidsverleden. De vereniging houdt rekening met mensen met beperkingen, maar vindt het onnodig 
activiteiten te organiseren die speciaal op hen zijn afgestemd, zoals al gebeurt door andere organisaties 
in Best (denk aan Algemene Hulpdienst, Avondje-Uit, Scootmobielclub, Zonnebloem, Rodekruis, etc.), 
organisaties waarmee PVGE Best een warme ondersteunende relatie onderhoudt. 
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VISIE voor 2018/2023 - “Wat we over 5 jaar bereikt willen hebben” (Laatst gewijzigd: 5 april 2018) 

• PVGE-Best e.o. (verder: PVGE-Best) is in Best de seniorenvereniging voor actieve senioren: Plezierig, 

Verrassend, Gezellig en Enerverend. 

 

• PVGE-Best biedt een programma van effectieve collectieve en individuele belangenbehartiging 

vanuit eigen initiatief en in afstemming en samenwerking met relevante partijen. 

 

• PVGE-Best biedt invulling aan de behoeften van senioren aan sociaal contact, bewegen, culturele 

ontwikkeling en zelfontplooiing. Veel leden zijn daarvoor als vrijwilliger in de vereniging actief en 

betrokken bij het ontwikkelen en tot uitvoering brengen van de activiteiten in clubs, evenementen 

en bij de ondersteuning van mensen die daar behoefte aan hebben. 

 

• Behoeften bij onze leden voor activiteiten zijn ingevuld door aanpassing van het 

activiteitenprogramma en door oprichting en opheffing van clubs. 

 

• Binnen de overkoepelende PVGE-vereniging is de PVGE-Best succesvol, innoverend en een 

voorbeeld voor de andere verenigingen. PVGE-Best staat open voor senioren binnen en buiten Best. 

 

• PVGE-Best bereikt zoveel mogelijk senioren in Best en omstreken door haar activiteiten binnen de 

vereniging en haar participatie in afstemming en samenwerking met relevante partijen in continue 

en in projectmatige initiatieven.  

 

• Onder de paraplu van de Senioren Raad Best is intensieve samenwerking van PVGE-Best en KBO-

Best in collectieve belangenvertegenwoordiging en welzijn. Verdere samenwerking is er in de 

openstelling van vele van elkaars activiteiten voor de leden van beide verenigingen. 

 

• PVGE-Best is in 2023 een vereniging van 1500 leden. Van deze leden is meer dan de helft actief, 

neemt elk jaar deel aan een of meerdere evenementen en/of is lid van een of meerdere clubs.  

 

• PVGE-Best streeft naar een ledental dat een evenwicht biedt tussen vraag van de leden en 

realiseerbaar aanbod. PVGE-Best heeft voldoende instroom van nieuwe (jongere) leden om 

uitstroom te compenseren en beschikbaarheid van vrijwilligers in de organisatie te waarborgen. 

 

• PVGE-Best informeert haar leden en de vele vrijwilligers bieden de handreikingen waarmee leden 

zich thuis voelen en hun lidmaatschap als optimaal ervaren en benutten. 

 

• Onze leden ervaren hun lidmaatschap van de PVGE en deelname aan haar activiteiten, als een 

belangrijke bijdrage in hun streven om gelukkiger oud te worden. 
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STRATEGIE  voor 2018/2023 ‘Hoe gaan wij te werk om bovenstaande visie te realiseren?’  
(laatst bijgewerkt 5 juli 2018 ) 
 

• Door het evenwichtig aanbod van een breed scala aan activiteiten, evenementen en 

belangenbehartiging te onderhouden en verder uit te bouwen naar de behoeften en wensen van de 

leden en alle senioren van Best. 

 

• Door deel uit te maken van de PVGE – koepelvereniging 

o Hebben wij aansluiting bij de NVOG, FPVG en de KNVG en trachten zo invloed uit te oefenen 

op het beleid van de provinciale en landelijke overheid inzake inkomen en welzijn.  

o Participeren wij in de Commissie Belangenbehartiging voor uitwisseling van informatie en 

‘best practices’ met alle lokale PVGE-verenigingen. 

• Door deel uit te maken van de SeniorenRaad Best (SRB)  

o Houden wij contact met de Gemeente Best en de Adviesraad Sociaal Domein, 

o Oefenen wij invloed uit op het beleid van de gemeente en van professionele en 

maatschappelijke vrijwilligersorganisaties, 

o Waarborgen wij afstemming en samenwerking met de KBO-Best, 

o Participeren wij in haar platforms, werkgroepen en projecten ter realisatie van projecten 

voor senioren en gemeenschappelijke Informatiesessies voor alle senioren in Best op het 

gebied van welzijn in brede zin. 

• Door deel te nemen aan het Samenwerkingsverband Bestwijzer stemmen wij onze activiteiten af en 

werken samen met andere Bestse professionele en - vrijwilligersorganisaties en ondersteunen deze 

organisaties waar mogelijk. 

 

• Door met inzet van onze vrijwilligers belangstelling te tonen, advies te geven of hulp te bieden aan 

individuele leden 

o Met een netwerk van die vrijwilligers die de behoeften en problemen van onze (5) minder 

daadkrachtige leden signaleren en melden, 

o En vanuit een meldpunt daartoe contact te leggen in de vereniging of elders,    

o Met de diensten van onze ouderenadviseurs, samen met die van Bestwijzer, 

o Met ondersteuning en advies van onze cliëntondersteuner voor alle Bestenaren bij 

aanvragen en contacten met de Gemeente, 

o Met onze commissie en teams voor belasting invulhulp, administratieve ondersteuning, 

aandacht bij ‘vreugde en verdriet’, vervoerservice, en klushulp. 

• Door het initiëren, participeren in, of ondersteunen van projecten en activiteiten die het individueel 

belang van de senioren in Best aangaan. 

 

• Door het organiseren van maandelijkse activiteiten en evenementen van verschillende aard.  

• Door het organiseren van een breed scala aan activiteiten in clubverband. 

• Door alle bestuurlijke en financiële lasten onder te brengen bij het verenigingsbestuur kunnen 

vrijwilligers als inhoudelijke trekkers van clubs of commissies, binnen het kader dat door het bestuur 

wordt vastgelegd op basis van de behoeften van leden, eenvoudig activiteiten en evenementen 

organiseren en clubs oprichten of opheffen. 
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• Door als lokale PVGE-vereniging aan onze leden toegang te kunnen bieden tot alle activiteiten die 

door de PVGE-koepelvereniging en alle lokale PVGE-verenigingen worden georganiseerd. 

• Door met de Katholieke Bond voor Ouderen Best (KBO) waar dat voor allen meerwaarde biedt 

elkaars activiteiten en clubs open te stellen voor leden van beide verenigingen. 

 

• Door het bieden van kortingen bij een aantal lokale en regionale bedrijven, IAK-verzekeringen en de 
Philips personeelswinkel. 

• Door het organiseren van collectieve evenementen onder gunstige financiële voorwaarden 

 

• Door participatie in commissies voor PVGE-brede ontwikkeling van PR en communicatie. 

• Door communicatie met onze leden en doelgroep over de mogelijkheden en het aanbod middels het 

uitgeven van nieuwsbrieven, elektronische nieuwsvoorziening, via website, open dagen, flyers, 

deelnemen aan plaatselijke informatiedagen en gebruik van de plaatselijke pers en lokale omroep.  

 

• Door werven van nieuwe leden als deelnemer en/of als vrijwilliger door: 

o Mond tot mondreclame door de leden en bestuur, 

o Het houden van open dagen/ informatiedagen, 

o Inzet van onze PR en communicatiekanalen, 

o Openstelling van een aantal evenementen voor niet leden en die breed bekend te maken, 

o Eenmalige deelname van niet leden aan clubactiviteiten en niet opengestelde evenementen ter 

kennismaking, 

o Uitzetten van informatiemateriaal in openbare gelegenheden als bibliotheken etc., 

o Benaderen van bedrijven voor informatie aan haar te pensioneren medewerkers. 

• Door de (potentiële) leden (persoonlijk) te benaderen voor bijdragen die zij als vrijwilliger incidenteel 

of meer permanent kunnen leveren.  

• Door potentiële vrijwilligers ter kennismaking actief te betrekken, zowel in bestuur, 

belangenbehartiging, evenementen als binnen de clubs. 

 

• Door in de organisatie en uitvoering van alle activiteiten aandacht te besteden aan de zogenaamde 

ABC factor (Aandacht, Begrip en Complimenten). Ter bekwaming worden cursussen aangeboden en 

worden nieuwe vrijwilligers begeleid in hun nieuwe activiteiten om zich te bekwamen op 

organisatorisch of bestuurlijk gebied. 

• Door vanuit het bestuur al onze vrijwilligers voor hun bijdragen aan onze vereniging jaarlijks als blijk 

van waardering een feestelijke ‘vrijwilligers-dag’ aan te bieden en voor bijzondere bijdragen een 

‘schouderklopje’ of ‘lid van verdienste-status’ toe te kennen. 

NVOG (Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden) 
FPVG (Federatie van Philips Verenigingen van Gepensioneerden) 
KNVG (Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden) 
 

 


