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 Samen Actief 
    
  

Werkplan PVGE Son en Breugel e.o. 2023 
 

Algemeen 
Een belangrijk speerpunt en uitdaging voor 2023 blijft de noodzakelijke verjonging van onze 
vereniging, vooral door het aantrekken van nieuwe leden en het aantrekkelijker maken van 
de vereniging voor jongere leden. In juni hebben we als eerste stap een gezellige 
bijeenkomst met de jongere leden tot 70 jaar georganiseerd. 
Een belangrijke gebeurtenis voor wat betreft de verjonging is gerealiseerd door de uitbreiding 
van de Evenementencommissie met Diana Solomos in september 2022 en met Marjorie de 
Pee in januari 2023. Na benoeming in de ALV van maart 2023 tot bestuurslid Evenementen 
en Reizen zal Marjorie de Pee ook actief in het bestuur zijn. 
 
Een ander speerpunt is via onze vereniging een positieve bijdrage leveren aan het 
leefklimaat in Son en Breugel e.o. door een actieve inbreng in organisaties die opkomen 
voor de belangen van 50-plussers, zoals de SeniorenRaad, de LEV-groep en de Adviesraad 
Sociaal Domein (ASD). We zijn heel blij dat de SeniorenRaad op 1 januari 2022 een 
doorstart heeft gemaakt. Ook voor 2023 liggen hier belangrijke uitdagingen, waar we als 
PVGE onze bijdrage aan zullen blijven leveren. Denk bijvoorbeeld aan het optimaal gaan 
gebruiken van het nieuwe Dommelhuis t.b.v. de senioren in ons dorp. Dankzij de doorstart 
van de SeniorenRaad is ook een belangrijke voorwaarde geschapen voor de samenwerking 
met andere organisaties in het dorp zoals de KBO’s en het HOi-Huis. 
 
Andere speerpunten zijn, deels in lijn met die van voorgaande jaren: 

- regelmatig introductiebijeenkomsten organiseren voor nieuwe leden o.a. met het 
doel deze leden nauwer bij onze vereniging te betrekken; 
- actieve inbreng leveren vanuit onze vereniging in het Koepelbestuur, de 
Koepelcommissies en de Verenigingsraad; 
- optimaal gebruik gaan maken van de mogelijkheden van de PVGE-website die in 
het bijzonder ook interessant kan zijn ter ondersteuning van de activiteiten van een aantal 
clubs; 
- continue aandacht blijven schenken aan de werving van nieuwe vrijwilligers voor 
vacatures binnen clubs en ter ondersteuning van onze activiteiten. 

 

Evenementen en Reizen 
De Evenementencommissie werkt een gevarieerd programma uit met o.a.: 

- Rondleidingen 
- Muziekuitvoeringen 
- Lezingen over reizen, kunstgeschiedenis, informatieve onderwerpen, etc. 
- Excursies 
- Gezellige avond voor de jongere leden 
- Feestelijke seizoenopening 
- Feestelijke viering 75-jarig jubileum PVGE 
- Dag-/busreis 
- Bijeenkomst voor onze vrijwilligers 
- Eindejaarslunch en -diner 

 
De samenwerking met andere plaatselijke organisaties wordt voortgezet. 
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In 2023 bestaat de Koepel van de PVGE 75 jaar. De Koepel werkt plannen uit om dat te 
vieren met alle PVGE-leden. Te beginnen met een groot feest op 31 mei in het Parktheater 
in Eindhoven en op 9 juni een symposium over wonen, zorg, etc. bij de TUe. 
Ook PVGE Son en Breugel bereidt een feest voor, waarschijnlijk in september, dat ook 
toegankelijk is voor leden van de andere PVGE-verenigingen. 
 

Clubs 

We zijn in 2023 gestart met 19 clubs met in totaal 364 leden. 
Goed nieuws: er zijn 2 clubs in oprichting namelijk de Concert- en Theaterclub en een 
2e Kookclub. 
De Concert- en Theaterclub is al een keer samen naar het theater geweest en na een 
evaluatie zullen ze het vervolg nader bekijken. De 2e Kookclub heeft er in de maand januari 
al een avond van koken en kennismaking opzitten en heeft een agenda voor het eerste 
halfjaar gemaakt, dus de vooruitzichten zijn goed. 
Verder zijn de werkplannen van de bestaande clubs ook goed en gaan ze allemaal door 
zoals ze gewend zijn. 
Het bestuur geeft ondersteuning bij het opzetten van een nieuwe club en het werven van 
leden daarvoor. 
 

PR en Communicatie (PR&C) 

 Algemeen 

De PR&C-commissie wil ook in 2023 een bijdrage leveren aan: 

- de doelstellingen en aandachtspunten van onze vereniging, geformuleerd in de 
speerpunten 2023, zoals het versterken van de clubactiviteiten, het werven van nieuwe 
leden en het aantrekkelijk maken van de vereniging voor jongere leden; 

- het verbeteren van het leefklimaat in Son en Breugel door een actieve inbreng in en 
samenwerking met organisaties in het dorp die opkomen voor de belangen van de 
senioren in ons dorp; 

- het zorgen dat de nieuwe website intensiever door de leden en niet-leden gebruikt en 
geraadpleegd gaat worden; 

- het bevorderen van verder gebruik van digitale hulpmiddelen door onze leden (email, 
website e.d.); 

- het mede opzetten en bekendheid geven aan de overkoepelende Seniorenraad in het 
dorp, in het belang van onze leden; 

- het verzorgen van informatie en nieuws bestemd voor alle leden; 
- het presenteren van onze vereniging aan de buitenwereld door middel van informatie en 

nieuws; 
- een bijdrage leveren aan de informatie rondom festiviteiten die dit jaar plaatsvinden in het 

kader van het 75-jarig bestaan van de Koepel; 
- zorgen dat belangrijke algemene informatie door het wegvallen van De Schouw toch bij 

onze leden terecht gaat komen. 
 

Specifiek 

Binnen de vereniging 

- het verzorgen 1 keer per 2 maanden van een Nieuwsbrief voor de leden; 
- het verzorgen van Nieuwsflitsen voor extra actuele informatie aan de leden; 
- in overleg met de clubs het presenteren van informatie en nieuws van de clubs; 
- het verder verbeteren van de nieuwe website, met vooral aandacht voor de lokale situatie; 
- bijhouden op de website van de agenda van evenementen, reizen en clubactiviteiten; 
- het beschikbaar hebben van promotiemateriaal in de huisstijl van PVGE Son en Breugel; 
- het beschikbaar hebben van promotiemateriaal voor intern en extern gebruik. 

Buiten de vereniging 

- de presentatie en herkenbaarheid in het dorp versterken onder andere met artikelen in het 
lokale blad deMooiSonenBreugelkrant (MSBK); 

- het aantrekkelijk maken van de nieuwe website ook voor niet-leden; 
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- bijdragen aan gezamenlijke presentaties voor alle senioren in het dorp in samenwerking 
met de Seniorenraad, KBO Son, KBO Breugel, HOi-Huis en andere organisaties. 

 

Belangenbehartiging 

Belangenbehartiging op lokaal niveau 

In 2023 zal de PVGE Son en Breugel op zoek gaan naar een nieuw bestuurslid met de 
portefeuille belangenbehartiging, naar jongere vrijwilligers ter versterking van het team 
cliëntondersteuners (CLIO’s), naar vrijwillige ouderenadviseurs (VOA’s) en naar een nieuwe 
afgevaardigde voor de werkgroep Minimabeleid en de werkgroep Son en Breugel 
Dementievriendelijke gemeente van de Adviesraad Sociaal Domein. 

De samenwerking met de KBO's en de door de gemeente opgeleide cliëntondersteuners 
wordt voortgezet, evenals de onderlinge samenwerking tussen VOA's en CLIO's. 

Voor de actieve VOA's en CLIO's is jaarlijkse bijscholing via KBO verplicht. Daarom zullen zij 
ook in 2023 via de LEV-groep en de KBO bijscholingen volgen. Deze worden betaald door 
de gemeente Son en Breugel. 

De verplichte jaarlijkse bijscholing voor de HUBA's (Hulp bij Belastingaangifte) verloopt 
eveneens via de KBO. 

De PVGE wordt door Thijs Wijnakker vertegenwoordigd in de ALV van de Adviesraad 

Sociaal Domein (ASD). Twee bestuursleden (Thijs Wijnakker en Jac Wismans) 

vertegenwoordigen de PVGE in het bestuur van de Seniorenraad Son en Breugel. 

 

Met de LEV-groep, CMD (Centrum Maatschappelijke Deelname) en de gemeente worden 
contacten m.b.t. belangenbehartiging onderhouden. 

Een team van 3 dames bezoekt de jarige leden die 85, 90, 95 of 100 worden. 

 

Belangenbehartiging op bovenlokaal niveau 

Samenwerking met betrekking tot bovenlokale aspecten vindt plaats binnen de Koepel van 
PVGE-organisaties. 

 

Begroting 

De begroting is separaat aangeboden. 

 

 

 

 

 

 

 

Bestuur PVGE Son en Breugel e.o. / vastgesteld door de ALV op 3 maart 2023 


