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Ook in 2021 hebben als gevolg van de Covid-19 maatregelen veel van de geplande 

ac�viteiten geen doorgang kunnen vinden. In de 2e hel  van 2021 werden de 

beperkingen wat minder, waardoor in die periode de meeste clubs weer opgestart 

konden worden en er ook nog enkele evenementen georganiseerd konden worden.

Ook de Algemene Ledenvergadering (ALV) kon vanwege de de Covid-19 beperkingen 

pas in augustus 2021 gehouden worden. In eerste instan�e werd gedacht om de ALV 

virtueel te organiseren, maar veel leden hadden hiermee terechte bewaren.

Het bestuur van de afdeling bestond in 2021 uit:

�  Wiel Berden, voorzi.er

�  Ben van den Berg, secretaris

� Hans Verburg penningmeester

�  Ton Zeegers, bestuurslid belangenbehar�ging

�  Rob Goudvis, bestuurslid pr & communica�e. Rob is in april 2021 vanwege 

persoonlijke redenen afgetreden en zijn werkzaamheden zijn in de loop van 2021 

overgenomen door en PR commissie.

� Ineke Suijs, bestuurslid Evenementen

�  Leo Wolf, bestuurslid club-ac�viteiten. Leo is in november2021 afgetreden.

� John Rooijakkers, algemeen bestuurslid

Het bestuur vergaderde afgelopen jaar elke maand.

De bestuursleden werden ondersteund door José Klaassen, de ledenadministrateur; 

Jacques    Heemskerk als coördinator van de lezingen; Gert Boogerd als redacteur van 

de Veldpost en vele andere vrijwilligers.

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

vele beperkingen) gedaald van 1508 naar 1453. Daarnaast nemen 26 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

1. ALGEMEEN: Het jaar 2021 is door de COVID-19 opnieuw een ander jaar 

geworden dan de voorgaande. Overleg, huisbezoek en fysieke contacten 

werden geminimaliseerd en overleg hee  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.

2. CLIENTONDERSTEUNING: Prak�sche hulp aan de leden werd vooral verleend 

door onze cliëntondersteuners, voor alle vragen op het gebied van WMO-

voorzieningen. In een samenwerking van PVGE en KBO Veldhoven wordt 

gewerkt aan een verbreding van het service pakket wat de beide organisa�e 

hun leden kunnen bieden

3. HUBA’s: Hulp bij belas�ngaangi e; 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 aangi e met enige 

vertraging afgewerkt

4. 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.

5. 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 hee  het team de contacten met de ouderen 

en zieken per telefoon onderhouden.  

6. SENIORENRAAD: De PVGE is met drie leden vertegenwoordigd in de 

Seniorenraad Veldhoven. Dit jaar is aantal overleggen beperkt gebleven tot 

digitale bijeenkomsten. Om de effec�viteit  van de raad te vergroten is gestart 

met werkgroepen op het gebied van Wonen, Welzijn , Zorg en Samenspraak. 

7. 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.

8. 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 2021 waren 24 clubs ac�ef bij de PVGE Veldhoven. Helaas hee  het bestuur 

moeten besluiten om de Tennisclub op te heffen, vanwege een verschil van mening 

over het financiële  beleid. 

Het aantal leden van de clubs was gemiddeld 630, waarvan 20 lid zijn van een 

andere PVGE vereniging. De bridgeclub is met 102 deelnemers de grootste club 

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

hebben. 

Tot eind meid 2021 waren er vanwege Covid-19  en de daarbij behorende slui�ng 

van de wijkgebouwen geen ac�viteitenbij de meeste clubs. Alleen sommige clubs 

met ac�viteiten in de buitenlucht hebben nog ac�viteiten kunnen organiseren.

Reizen

Ook dit jaar is het door Corona een ander reisjaar geweest dan we gewend waren.

Er is geen informa�ebijeenkomst of Open dag geweest om de dagtochten en 

meerdaagse reizen te promoten. 

Wij, het bestuur van de Reisgroep, hee  toch, tegen de verwach�ng in, 4 

dagtochten en 2 meerdaagse reizen voorbereid in de hoop dat er iets daarvan door 

zou kunnen gaan.

Maar helaas, de meerdaagse reizen, Polen en naar het noorden van Nederland zijn 

gesneuveld doordat de situa�e i.v.m Corona maatregelen het niet toelieten om deze

door te laten gaan. 

Wel zijn er 3 van de 4 dagtochten doorgegaan.

Tiengemeten op 9 juli , Ooijpolder op 3 september  en Ro.erdam op 19 november. 

Er waren ruim voldoende deelnemers hiervoor.

De verslagen hebben o.a. in de Veldpost gestaan en/of zijn te lezen op de website.

Tijdens deze dagtochten hebben we gemerkt dat de deelnemers blij waren dat er 

wat georganiseerd kon worden.

Voordat de deelnemers in de bus mochten stappen werd ieder gecontroleerd of ze 

hun QR code bij

zich hadden. Dit i.v.m. de toegang tot de bezienswaardigheden en restaurants die 

op het programma staan. En in de bus is het mondkapje verplicht. Dit werd goed 

nagevolgd.

De meerdaagse reis naar Polen die op het programma stond is gecanceld, de 

deelnemers hebben hun al betaalde reisgeld retour ontvangen. Hetzelfde geldt voor

de dagtocht die niet door is gegaan.

Zie hiervoor het financieel verslag. De andere meerdaagse reis is niet opengezet 

voor inschrijving.

De voorbereidingen voor het reisjaar 2022 zijn ook vast opgestart.

Het voornaamste hierbij zijn de aangepaste reisvoorwaarden die ingaan op 1 januari

2022.
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Evenementen en Lezingen

2021  Was ook weer een heel bijzonder jaar voor de Evenementencommissie.

We hadden ook dit jaar weer veel beperkingen door het coronavirus.

In januari kon onze gebruikelijke nieuwjaarsrecep�e niet doorgaan.  De live ALV 

werd verschoven van maart naar 26 augustus. 

Voor Pasen hadden we paasei zoeken georganiseerd. Mensen vonden brieRes in 

hun Veldpost. Indien zij naar aanleiding daarvan reageerden, ontvingen zij thuis een

zakje paaseitjes. Ook aan de digitale Veldpost ontvangers was gedacht. Er werden 

daar een aantal geprikt. Ruim 30 mensen ontvingen deze versnapering. Wij 

brachten ze aan de deur en kregen hele leuke reac�es.

Daarna een fotozoektocht door Veldhoven. Mensen die zich hadden ingeschreven 

ontvingen een �ental foto’s. De opdracht was ongeveer dezelfde foto’s te maken op 

deze loca�es en in te sturen. We hadden vier winnaars.

In mei hadden  we voor de leden een digitale pubquiz georganiseerd, met 

medewerking van de computerclub, waarbij prijzen te winnen waren.  Op de 

ledendag van 28 oktober konden we gelukkig onze jaarlijkse ledendag  wel houden 

waarin  we een live pubquiz hebben gespeeld.

In het najaar werd de lezer van de Veldpost voor diverse puzzel uitdagingen gesteld.

De eerste was een rebus, de tweede een kruiswoordraadsel en de derde kwam in 

een  overzicht met foto’s van de �telpagina’s van Veldposten uit het verleden. Deze 

diende in volgorde te worden gezet. De uitslag werd in de Veldpost geplaatst.

Ook waren er weer een aantal soosmiddagen, 1x per maand op de maandagen.

tot Corona roet in het eten gooide. 

De soos is gewoon gezellig samen zijn met een kopje koffie of zo en de mogelijkheid 

om spelletjes te spelen, waarvan er inmiddels  een hele voorraad aanwezig is. 

Een sjoelbak was al aanwezig.

Het aantal deelnemers is de laatste �jd ongeveer 30 personen.

In november kon helaas ook onze jaarlijkse open dag weer geen doorgang vinden, 

evenals de jaarlijkse kerstlunch bij de Rooi Pannen in december.

M.b.t. de lezingen;  deze konden gelukkig live doorgaan.

    1. Schilderes Frida Kahlo  door Erna Charbon ( sept)

  2. Film over Veldhoven 100 jaar i.s.m. de gemeente Veldhoven (okt)

3. Invloed van het internet op de samenleving (nov)

Toen ging Nederland voor de 3e keer  op slot en moesten wij, zoals velen met ons, 

al onze ac�viteiten staken. Voor 2022 hopen we weer veel leuke live ac�viteiten te 

mogen organiseren.
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PR & Communica�e

De PR/Communica�e Commissie is halverwege het jaar 2021 in het leven geroepen.

Er was een leegte ontstaan doordat het bestuurslid Rob Goudvis zijn func�e eerder 

had beschikbaar gesteld. Deze commissie bestaat uit:

    • Gert Boogerd Redacteur Veldpost;

    • John Rooijakkers Bestuurslid en Webmaster/Content manager;

    • Jos Sanders PR Reisgroep;

    • Hans Verburg Bestuurslid MARCOM.

Gebaseerd op het PR beleid van de PVGE hee  de commissie een aantal 

onderwerpen opgepakt zoals het stroomlijnen van de huiss�jl en een 

evalua�e/herziening van de PR ui�ngen en promo�e.

Samen met de Evenementen commissie richt de commissie zich op het thema 

Ledenwerving.

Tevens is vastgelegd dat de profilering van onze vereniging gebaseerd zal zijn op 

thema’s zoals Het Ontmoe�ngsplaVorm voor senioren in Veldhoven, sociale 

contacten, gezamenlijk ac�viteiten ontplooien, kennismakingsdagen, 

ledenondersteuning, enz.

De commissie zal de communica�e verzorgen voor indoor en outdoor ac�viteiten 

met een evenwich�ge mix van onderwerpen zoals:

    • Sport en spel zoals:

        ◦ wandelen

        ◦ fietsen

        ◦ tafeltennissen

        ◦ gymnas�ek

        ◦ jeu de Boules

    • Hobby’s zoals:

        ◦ genealogie

        ◦ bloemschikken

        ◦ handwerken

    • Geestverrijkende bijeenkomsten zoals:

        ◦ lezingen

        ◦ yoga

        ◦ luisteren naar muziek

        ◦ discussiegroepen

        ◦ zang

    • Reizen:

        ◦ eendaagse binnenlandse reizen

        ◦ meerdaagse reizen juist over de grens

    • Maatschappelijke ondersteuning zoals:

        ◦ hulp bij belas�ngaangi es

        ◦ hulp door clientondersteuners bij WMO aanvragen
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Ac�viteiten in 2021

    • Een A3 poster voor openbare gelegenheden.

    • Een nieuwe verenigingsflyer.

    • Verschillende adverten�es en ar�kelen in weekbladen.

    • Oplevering van een nieuwe website voor alle PVGE verenigingen.

    • Rela�egeschenken.

    • Aanzet herziening ac�viteiten/Club flyers.

    • Concept PR/Communica�eplan voor 2022.

    • Netwerk externe media versterkt (weekbladen).

Informa�e Technologie

Met name door de onzekere COVID ontwikkelingen was 2021 zo nu en dan een 

las�g jaar voor de IT-ondersteuners van onze vereniging. Het aanpassen van onze 

verenigings-ac�viteiten aan de maatregelen van het RIVM vond voortdurend plaats 

en deze aanpassingen hadden geregeld ook consequen�es voor o.a. 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 waarbij uitstel of afgelas�ng steeds op de loer lagen.

Lezingen

Ook het lezingen programma had onder de lock-down te lijden. Met 60-100 mensen

samenkomen in het Tweespan was er vanwege de beperkte ruimte helaas niet meer

bij.

De strenge COVID maatregelen aan het begin van 2021 maakten het streamen van 

onze lezingen, in aanwezigheid van publiek, ook nagenoeg onmogelijk. 

Gedurende de perioden van versoepelingen is besloten om uit te wijken naar de 

grote zaal van het Patronaat in Zeelst voor de lezingen. De grotere ruimte en het 

hoger plafond maakten het daar mogelijk rela�ef veilig bij elkaar te komen. Voor 

addi�onele veiligheid werden bij de lezingen de 1½ meter en QR-code 

gehandhaafd.

Voor het gemak van onze leden, maar ook die van de lezingen-coördinator én de 

penningmeester, is in het najaar het betalen van de toegang per PIN ingevoerd. Met

een mobiel pin-apparaat kan direct aan de ingang van de zaal snel en veilig ge-pind 

worden. Wellicht kunnen we deze wijze van betaling ook bij andere evenementen 

als alterna�ef gaan bieden.

Digitaal vergaderen

Evenals in 2021 is digitaal vergaderen weer vaak ingezet voor allerlei bijeenkomsten.

De Computer Gebruikers Club hee  het grootste gedeelte van het jaar op deze wijze

gewerkt. Ook vergaderden het bestuur van de PVGE-Veldhoven, de Evenementen 

Commissie en de nieuwe PR & Communica�e Commissie (Veldpost, NieuwsFlits, 

Website) geregeld digitaal. In 2021 is de PVGE-Veldhoven overgestapt van 

GoToMee�ng naar Zoom als vergader plaVorm/systeem vanwege de betere beeld- 

en geluidskwaliteit.

LeaWeb
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Eerder is op PVGE Koepel niveau 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 gezamenlijk overleg binnen de PVGE afdelingen is daarom nu besloten om geen 

verdere nieuwe ontwikkeling te steken in LeaWeb en voorlopig door te werken met 

de huidige versie. In het najaar zijn wel de onderliggende systemen up-to-date 

gemaakt om minder kwetsbaar te zijn voor externe bedreigingen (lees: hackers). 

Terwijl in 2022 doorgewerkt wordt met het huidige LeaWeb trekt een projectgroep 

uit meerdere verenigingen de rest van 2022 uit om naar (commerciële) 

alterna�even te kijken.

Website

 De webmasters van de verenigingen werken er hard aan om de overgang voor onze

leden zo soepel mogelijk te laten verlopen al is enig ongemak waarschijnlijk niet te 

vermijden. Vanuit de PVGE-Veldhoven zijn gelukkig twee ervaren mensen 

beschikbaar bij deze ontwikkelingen. Er is echter nog veel werk aan de winkel en de 

overgangsdatum is al meerdere malen uitgesteld. Ergens in 2022 moet het 

gebeuren.
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