
Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2020 PVGE Veldhoven 

Het jaar 2020 van PVGE Veldhoven is grotendeels beheerst door de beperkingen als gevolg 

van de Covid-19 maatregelen, waardoor een groot deel van de geplande ac#viteiten geen 

doorgang hebben kunnen vinden. 

Het bestuur van de afdeling bestond in 2020 uit zeven personen:

�  Wiel Berden, voorzi+er

�  Ben van den Berg, secretaris

�  Gerard van Veldhoven, penningmeester. Gerard is op 7 april 2020 overleden en 

(#jdelijk)vervangen door Hans Verburg

�  Ton Zeegers, bestuurslid belangenbehar#ging

�  Rob Goudvis, bestuurslid pr & communica#e

�  Leo Wolf, bestuurslid club-ac#viteiten

� John Rooijakkers, algemeen bestuurslid

Het bestuur vergaderde afgelopen jaar elke maand, waarvan 5x als virtuele vergadering via 

GoTo Mee#ng.

De bestuursleden werden ondersteund door José Klaassen, de

ledenadministrateur; Gerrie Berden, de coördinator lezingen/evenementen en vele andere 

vrijwilligers met betrekking tot het verenigingsblad de Veldpost, de clubs e.d.

Het aantal leden van de vereniging het afgelopen jaar (waarschijnlijk ook vanwege de vele 

beperkingen) gedaald van 1561 naar 1508. Daarnaast nemen 42 leden van andere PVGE 

verenigingen deel aan de clubs van PVGE Veldhoven.

Hieronder wordt kort s#lgestaan bij de doelstellingen van onze vereniging:

 Belangenbehar�ging gericht op het welzijn van de leden;

 Het organiseren van ontspannende ac�viteiten in clubverband;

 Het organiseren van reizen;

 Het organiseren van lezingen/evenementen;

 PR & Communica�e ter ondersteuning van de hiervoor genoemde

ac#viteiten.
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 Belangenbehar�ging

ALGEMEEN: Het jaar 2020 is door de COVID-19 een ander jaar geworden dan de 

voorgaande. Overleg, huisbezoek en fysieke contacten werden geminimaliseerd en overleg 

heeE via de digitale weg zijn in trede gedaan. Met de flexibiliteit van alle team leden 

hebben de meeste lopende zaken in een aangepaste vorm doorgang gevonden.

CLIËNTONDERSTEUNING: Prak#sche hulp aan de leden werd vooral verleend door onze 

cliëntondersteuners, voor alle vragen op het gebied van WMO-voorzieningen. In het 

koploperproject van de Gemeente is door een combina#e van PVGE en KBO deelgenomen 

om cliënten met een hulpvraag beter de weg te wijzen naar de organisa#es die 

clientondersteuning bieden.

HUBA’s: Hulp bij belas#ngaangiEe; ruim 50 cliënten werden ook dit jaar weer bijgestaan 

bij het invullen van de inkomstenbelas#ng. Door een flexibele opstelling van de HUBA’s 

zijn de huisbezoeken in een aangepaste vorm gedaan en waar nodig is door het aanvragen

van uitstel de aangiEe met enige vertraging afgewerkt.

BELASTINGCAFE: Ook was er weer het “Belas#ngcafé”, opgezet samen met KBO, Bureau 

Sociaal Raadslieden en Bibliotheek: de mogelijkheid om, met begeleiding, zelfstandig 

online het belas#ngbiljet in te vullen. Door de COVID-19 maatregelen is slechts aan een 

beperkte groep de service verleend. t.g.v. de lockdown.

OUDERENBEZOEK: Ook het ouderenbezoek, gecoördineerd door Betsy v.d. Boom, is een 

vast onderdeel van de prak#sche hulp aan leden. Door de beperking van fysieke bezoeken

heeE het team de contacten met de ouderen en zieken per telefoon onderhouden.  

SENIORENRAAD: De PVGE is met drie leden vertegenwoordigd in de Seniorenraad 

Veldhoven. Dit jaar is aantal overleggen beperkt gebleven tot 3, waarbij het thema 

wonen verder is uitgewerkt 

VELDHOVEN AAN TAFEL: De PVGE is, via de Seniorenraad, ook vertegenwoordigd in 

“Veldhoven aan Tafel”, de Veldhovense Par#cipa#eraad, die 4 x per jaar vergadert over 

onderwerpen betreffende de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Ook hier zijn de 

overleggen waar mogelijk digitaal gehouden.  Naast de lopende zaken is dit jaar veel 

aandacht besteed aan een nieuwe organisa#evorm voor het VaT.

DEMENTIE OVERLEG VELDHOVEN: Samen met SWOVE, Severinuss#ch#ng, KBO, RSZK en 

Zuidzorg. Dit jaar is slecht tweemaal een “fysieke ”voorlich#ngsavond over demen#e 

georganiseerd, het “Demen#ecafé”; digitale voorlich#ng is in voorbereiding. Daarnaast is 

de jaarlijkse informa#e -dag weer gehouden, ditmaal in het City Centrum.
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Clubs

In 2020 waren er een 30-tal clubs ac#ef bij de PVGE-Veldhoven. Er zijn geen clubs 

bijgekomen noch zijn er clubs gestopt, een stabiel geheel dus. Het totale aantal 

deelnemers is ongeveer gelijk gebleven (ca. 711). De bridgeclub is met 111 deelnemers de 

grootste club terwijl de gym club en de computergebruikersclub beiden meer dan 65 

deelnemers hebben. De clubs hebben te maken met wat afnemende aantallen. 

Vanaf februari/maart 2020 tot december 2020 zijn er bijna of geen ac#viteiten geweest bij

de clubs.

Reizen

Als gevolg van het Covid 19 virus zij alle in 2020 geplande dagtochten  en meerdaagse 

reizen helaas geannuleerd. De reisgroep hoopt in 2021 weer iets te kunnen organiseren

Evenementen en Lezingen

2020 Was ook een heel bijzonder jaar voor de Evenementencommissie.

In januari en februari was er nog niets aan de hand, dus konden wij de leden de 

gebruikelijke Nieuwjaarsrecep#e en  2 “normale” lezingen aanbieden. Dat waren :

1. Een lezing over vogels door vogelkenner Robbert van Hiele

2. Een lezing over de toekomst van de maag/lever/darmchirurgie waarbij  Jeroen 

Heemskerk, zoon van Jacques, onze lezingenman, ons op een originele manier de 

vraag stelde: hoe kunnen pa#ënt en arts kiezen voor die behandeling die leidt tot het

op#male compromis tussen kwaliteit van leven en levensduur.

Daarna ging Nederland op slot en lagen alle ac#viteiten s#l. 

We zijn toen gaan onderzoeken of we onze lezingen niet online konden verzorgen en dat is 

dankzij de welwillendheid van bestuur, koster en technici van de Immanuelkerk, die in deze 

#jd ook de zondagsdiensten op die manier bij de mensen thuis brengen, gelukt. Samen met 

onze eigen deskundigen, John Rooijakkers en Thijs Soede en Jacques Heemskerk, konden wij

de lezingen door een flink aantal leden laten volgen in de huiskamer. Daarnaast mochten 30 

bezoekers de lezing bijwonen in de Immanuelkerk.

Op deze manier waren er in september, oktober en december 3 lezingen : 

1. Het fascinerende Japan: een enthousiast reisverslag van John Peeters, verteld aan de

hand van eigengemaakte foto’s

2. De Architecten van ASML : naar het gelijknamige boek van René Raaymakers, verteld

door de schrijver zelf.

3. Op weg naar Kerstmis:  800 jaar kerstmuziek, door de eeuwen heen, aRoms#g uit 

een aantal werelddelen en in verschillende genres. Presenta#e : Clemens Lasance.

Toen ging Nederland voor de tweede keer op slot en moesten wij, zoals velen met ons, al 

onze ac#viteiten staken. Het wachten is nu op betere #jden; we blijven plannen maken!
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PR & Communica�e

Op het gebied van PR is er niet veel te melden, omdat er vanwege Covid-19 nauwelijks 

evenementen hebben plaatsgevonden waar bij acte-de-presence zouden hebben kunnen 

geven.

De Veldpost is net als afgelopen jaren weer 6x verschenen met een keur aan diverse 

ar#kelen. Nieuw zijn de naslagbladen. De 4 middenpagina’s van de Veldpost zijn er uit te 

halen en in 4 stukken te snijden of knippen. Daarna kunnen deze opgeborgen worden in 

een opbergmap. De PVGE stelde een map met tabbladen beschikbaar aan 

geïnteresseerden. ER zijn zo’n 80 mappen opgehaald.

De redac#e verwelkomde in de tweede helE van het jaar Trees Schermij. Zij verzorgt als 

voornaamste bijdrage de boekbesprekingen. Als oud-lerares Nederlands is dat haar wel 

toevertrouwd.

Informa�e Technologie

Ook op het gebied van de IT ondersteuning was 2020 geen doorsnee verenigingsjaar.

Het steeds aanpassen van onze verenigings-ac#viteiten aan de maatregelen van het RIVM 

vond voortdurend plaats. Deze aanpassingen hadden geregeld ook consequen#es voor 

onze website.

Reisgroep

Voor de Reisgroep stonden de reisbeschrijvingen en aanmeldformulieren aan het begin 

van het jaar al klaar om ingezet te worden, maar de ene na de andere reis werd 

noodgedwongen afgelast. De informa#e op de site moest daarom geregeld aangepast 

worden.

Digitaal vergaderen

Uiteraard vielen ook bij vele clubs de ac#viteiten s#l. Onze Computer Gebruikers Club liet 

het er echter niet bij zi+en en onderzocht in maart direct al de mogelijkheden om digitaal 

bij elkaar te komen. Na enkele proefsessies werd een abonnement genomen op 

GoToMee#ng.

Met dit digitaal vergadersysteem kon de club haar reguliere bijeenkomsten (2-3 maal per 

week) normaal voortze+en met gemiddeld 20-30 deelnemers. 

Ook de Genealogieclub heeE, ondanks de Corona beperkingen, toch een aantal sessies 

digitaal kunnen houden met GoToMee#ng. Daarbij deden zelfs externe sprekers mee die 

normaal gesproken vanwege Corona hun optreden hadden moeten afzeggen.

Tot slot vergaderden het bestuur van de PVGE-Veldhoven, de Evenementen Commissie en 

de Redac#e Veldpost geregeld met dit systeem. 

Het systeem heeE zijn nut bij de PVGE Veldhoven bewezen en de lopende abonnementen 

worden ook in 2021 verlengd.
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LeaWeb

In 2020 is op PVGE Koepel niveau ook gekeken naar een vervanging van LeaWeb; ons 

systeem voor de ledenadministra#e. LeaWeb voldoet op een aantal vlakken niet goed en 

men zoekt naar een oplossing die beter bij de structuur van de PVGE past. Na gekeken te 

hebben naar het zelf programmeren door onze vrijwilligers wordt nu toch meer naar kant-

en-klare oplossingen gezocht. Men hoopt in 2021 te kunnen overstappen.

Website

Tot slot bleek aan het einde van 2020 dat onze provider voor de website in financieel 

zwaar weer was terecht gekomen. Inmiddels is deze provider failliet gegaan maar men 

heeE een doorstart kunnen maken in afgeslankte vorm. De ondersteuning voor onze 

website zal echter op korte termijn ophouden en er wordt door diverse vrijwilligers uit de 

gehele PVGE nu hard gewerkt om de website(s) #jdig veilig onder te brengen bij andere 

dienstverleners.
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