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Beleidsdocument SeniorenRaadBest (versie 01-05-2019) 
 
Inleiding 
De KBO Best en de PVGE Best hebben in 2009 samen met niet gebonden senioren in 
Best hun krachten gebundeld onder de vlag van de Stichting SeniorenRaadBest (SRB) 
om samen de lokale collectieve belangen van alle senioren in Best te behartigen en een 
optimaal leefklimaat te bevorderen.  
  
Missie (Bestaansrecht) 
De missie van de SeniorenRaadBest is de collectieve lokale belangenbehartiging van 
alle senioren in Best. Daaronder wordt verstaan het voortdurend bevorderen van een 
optimaal leefklimaat ten aanzien van welzijn, zorg, wonen en woonomgeving, mobiliteit 
en dienstverlening en dat in brede zin. 
 
Visie (WAT we als SRB in 2023 bereikt willen hebben) 
- De SRB is de breed gewaardeerde, gerespecteerde en erkende gesprekspartner 

voor, en spreekbuis namens, alle senioren in Best daar waar het de lokale 

collectieve belangenbehartiging van senioren betreft.  

 

- De SRB heeft medeverantwoordelijkheid voor de inrichting en het functioneren 

van de Bestse samenleving met name gericht op het behartigen en bevorderen 

van de collectieve lokale belangen van senioren en het leefklimaat.  

 

- De omgeving (zowel in- als extern) waarin de SRB functioneert is eenduidig in 

kaart gebracht en geanalyseerd en er zijn adequate maatregelen genomen om 

tijdig in te spelen op relevante zaken en nieuwe ontwikkelingen. 

 

- De SRB heeft een optimaal functionerende structuur en werkwijze die continu is 

afgestemd op het zo effectief en efficiënt als mogelijk realiseren van de door haar 

gestelde doelen. 

 

Strategie (HOE we onze visie willen realiseren) 
Het behartigen van collectieve lokale belangen van alle senioren wil de SRB doen door:  
- Te beschikken over een up- to- date strategische agenda met speerpunten van 

beleid voor de komende 5 jaar met daaraan gekoppelde jaarplannen ter 

realisatie. Monitoring vormt in dat geheel een onlosmakelijk element.  

 

- Voeling te hebben met de in Best gevestigde seniorenverenigingen te weten KBO 

Best en PVGE Best en waar mogelijk ook met de niet georganiseerde senioren. 

 

- Het zijn van de exclusieve gesprekspartner met de gemeente Best, de 

Adviesraad Sociaal Domein en relevante maatschappelijke organisaties in naam 

van alle senioren daar waar het de collectieve lokale belangen van senioren 

betreft. 
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- Het structureel onderhouden van contacten met alle organisaties die een bijdrage 

kunnen hebben in het bereiken van de doelstellingen van de seniorenraad.  

 

- Het instellen van werkgroepen en projecten voor het halen van haar doelstelling. 

 

- Het stimuleren van actieve deelname van senioren aan het maatschappelijk leven 

in Best. 

 

- Het smeden van samenwerkingscoalities in brede zin die kunnen bijdragen aan 

het realiseren van de doelstellingen van de SRB maar ook aan de verdere 

verbetering van de inrichting en functioneren van de Bestse samenleving in brede 

zin.  

 

- Het werken met een adequaat communicatie- en PR plan waardoor alle senioren 

van Best en alle relevante organisaties geïnformeerd en geconsulteerd worden 

over voor hen relevante zaken en ontwikkelingen.  

 

- Gebruik te maken van een Raad van Advies die expertise inbrengt uit de 

gebieden wonen- en woonomgeving, welzijn, zorg, mobiliteit en dienstverlening. 

-  Gebruik te maken, waar nodig of gewenst, van externe professionele organisaties 
voor het opbouwen en in stand houden van hun eigen expertise. 

-  Het organiseren, in nauwe samenwerking met KBO, PVGE, WBO en Gemeente 
Best, van informatiebijeenkomsten over actuele zaken en ontwikkelingen die in 
het belang zijn van alle senioren van Best.  

- Het werven van vrijwilligers voor projecten, werkgroepen en bestuursfuncties met 
de hiervoor noodzakelijk geachte vaardigheden, kennis en ervaring.   

Organisatie en Bestuur (Structuur volgt uit de strategie)  
- De SRB is opgericht als stichting bij notariële akte waarvan het doel beschreven 

staat in de statuten. De SRB kent geen leden maar belanghebbenden, zijnde alle 

senioren van Best. Verder kent de SRB deelnemers (leden van het bestuur en 

van eventuele werkgroepen en projecten). 

 

- Het bestuur bestaat uit minimaal 6 personen en maximaal 11 personen. Gekozen 

wordt voor een bestuur bestaande uit 7 bestuursleden. Verdere uitbreiding van 

het bestuur vereist altijd het akkoord van de voorzitter van de KBO en PVGE. 

• De voorzitter en secretaris zijn onafhankelijk, zijn geen bestuurslid van 

KBO of PVGE 

• Twee vertegenwoordigers uit de KBO zijnde de voorzitter en het 

bestuurslid collectieve belangenbehartiging 

• Twee vertegenwoordigers uit de PVGE zijnde de voorzitter en het 

bestuurslid collectieve belangenbehartiging 

• Een PR- en Voorlichtingsfunctionaris, zijnde geen bestuurslid van KBO of 

PVGE 
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