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VOORWOORD 
 
 
Het jaar 2020 was ook voor onze organisatie een jaar vol onzekerheid. Bij herhaling moesten 
voorgenomen activiteiten worden afgelast of vergaderingen worden uitgesteld. Het was 
nauwelijks mogelijk elkaar te ontmoeten, anders dan via het beeldscherm. Maar dat is niet 
hetzelfde. Als dit jaar één ding duidelijk heeft gemaakt, dan is het wel dat de technische 
ontwikkelingen en mogelijkheden steeds meer sturend worden in onze samenleving. 
Ontmoetingen en besluitvorming, zijn daarvan afhankelijk. De informele momenten, rondom 
een vergadering, het even bijpraten, informeren naar elkaars gezondheid, waardoor je je 
realiseert dat we allemaal mensen zijn, zijn schaarser geworden. 
 
Niettemin zijn wij met ons overleg doorgegaan. We houden de kaars brandend, zoals blijkt 
uit dit jaarverslag, door de situatie van de ouderen onder de aandacht te brengen bij de 
politiek, waakzaam te blijven, juist in deze tijd, waarin veel mensen kwetsbaarder blijken, 
maar ook over verbazingwekkende veerkracht beschikken. We blijven dat doen, ook het 
komend jaar, al moeten we vaak zoeken en tasten naar de beste manier. 
 
Frans Bouwers, voorzitter Cosbo 
  



 

 4 

INFRASTRUCTUUR 
 
Het COSBO Samenwerkingsverband overkoepelt vier partners, te weten OOVH (de 
Onafhankelijke Ouderen Vereniging Heerenveen e.o.), PCOB (Protestants Christelijke 
Ouderen Bond), KBO (Katholieke Bond voor Ouderen) en FNV Senioren. De bonden hebben 
gezamenlijk zo’n 2000 leden. 
Het COSBO ziet het als haar primaire doel om de belangenbehartiger voor alle senioren in 
Heerenveen te zijn. Hiertoe hebben de ouderenbonden in Heerenveen zich verenigd. 
 
Op landelijk niveau werken KBO en PCOB in federatief verband samen. In de gemeente 
Heerenveen werken de afdelingen van de KBO en PCOB ook nauw samen, zij het nog niet 
in een formeel federatief verband. De activiteiten vinden onder gezamenlijke 
verantwoordelijkheid plaats.  
 
De partners hebben elk afgevaardigden in hun eigen gewestelijke en/of provinciale gremia 
en zijn tevens vertegenwoordigd in de provinciale Samenwerkende Friese Ouderenbonden 
(SFO) en een provinciaal platform KBO/PCOB overleg met regio coördinatoren. 
 
COSBO en sociale kaart 
Het COSBO in onze gemeente bestaat 35 jaar. De partners/afdelingen bleven niet dezelfde, 
hun vertegenwoordigers volgden elkaar op. Ondanks hun achtergrond delen zij vele 
inzichten. Met name dat senioren, ongeacht hun leeftijd, gezondheid, woonplek of 
inkomenspositie, ongehinderd en volwaardig aan het maatschappelijk leven moeten kunnen 
deelnemen. Daarom ijvert het COSBO namens de aangesloten bonden naast 
belangenbehartiging, afleiding en gezelligheid vooral voor kennisoverdracht, activering en 
participatie van senioren.  
 
 
Overlegpartner 
Het COSBO staat niet op zich. Als belangenbehartiger van senioren neemt het een duidelijke 
plaats in op ‘de sociale kaart’. Het fungeert als gesprekspartner van de gemeente en is 
overlegpartner bij instellingen die zich met senioren(beleid) bezighouden. Daaronder zijn de  
Participatieraad, welzijnsorganisatie Caleidoscoop en gemeenteraadsfracties. Het COSBO 
kent daarnaast reguliere afvaardigingen in diverse gremia die zich met seniorenzaken bezig- 
houden. Het is actief in het Seniorcafé, participeert in de Regiegroep Armoedebeleid  
 
 

BESTUURLIJKE ZAKEN en ONDERSTEUNING 
 
Het COSBO is een samenwerkingsverband. Vertegenwoordiging, stemgerechtigdheid en 
stemverhouding, alsmede werkwijze en afvaardiging van de partners, zijn vastgelegd in een 
samenwerkingsovereenkomst. Elke partner heeft twee stemmen in het bestuur. Vijfmaal per 
jaar vergadert het voltallige algemeen en dagelijks bestuur door middel van een 
gecombineerde vergadering van algemeen en dagelijks bestuur.  
 
Algemeen bestuur 
Het bestuur wordt gevormd door de samenwerkingspartners, vier afdelingen met ieder één 
stem van de afgevaardigde. In 2020 namen ook de plaatsvervangende afgevaardigden deel 
aan de vergaderingen. Er is geen rooster van aftreden: je blijft COSBO-bestuurder zolang je 
in het bestuur zit van de bond of afdeling die je vertegenwoordigt. 
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Dagelijks bestuur 
Het dagelijks bestuur (DB) bestaat uit de vier bonden en de buitendorpen. Het kent vaste 
bijeenkomsten en ander tussentijds contact.  
Het dagelijks bestuur telde in 2020 vijf leden: 
 De heer F. Bouwers, onafhankelijk voorzitter, 
 Mevrouw W. Bosman-Asselman (KBO), vicevoorzitter tevens voorzitter KBO/PCOB 

De heer A. van der Wal, voorzitter OOVH 
De heer J. van den Berg, voorzitter FNV Senioren 
De heer F. Vogelzang, penningmeester  
 

Bestuursvergaderingen 
Het algemeen bestuur van COSBO is in het kalenderjaar 2020 vier maal bijeengekomen: op 
13 januari, 11 mei, 22 juni en 14 september. De volgende onderwerpen zijn besproken: het 
Koersplan van het Cosbo, de invloed van de coronamaatregelen op de senioren, de 
vaststelling van het Jaarverslag 2019, de communicatie van het Cosbo met de senioren in de 
gemeente Heerenveen en het herstellen van het contact met de cliëntenraad van Meriant. 
Vaste agendapunten zijn verder de verslagen van de vertegenwoordiging in de Regiegroep 
Armoede en Mantelzorg/Caleidoscoop. Verder doet het dagelijks bestuur verslag van zijn 
contacten met Caleidoscoop en van de gesprekken met wethouder Jelle Zoetendal. 
 
Bestuursmutaties  
Er zijn drie bestuurswisselingen geweest: in 2020 namen wij afscheid van mevrouw E. 
Gerritsen en mevrouw M. Vrielink en mevrouw A.H.V. Draaisma. De heer H. van Dalfsen 
heeft de plaats ingenomen van mevrouw E, Gerritsen en is de heer F. Vogelzang de nieuwe 
penningmeester van het Cosbo geworden.  
Zie Bijlage I de namenlijst van algemeen en dagelijks bestuur. 
 
COSBO secretariaat 
Het ambtelijk secretariaat is in handen van de heer A. Heinkens. 
 

Financiën 
Voor 2020 mocht het COSBO wederom een subsidie van € 4.724,-- van de gemeente 
ontvangen.  
Voor het bestuurlijke en financiële jaarverslag geldt het kalenderjaar als verslagjaar. Dit loopt 
van 1 januari 2020 t/m 31 december 2020.  
 
Kascommissie 
De kascommissie voor de financiën van 2020 bestond uit de heer A van der Wal en 
mevrouw W. Bosman-Asselman. De bescheiden zijn gecontroleerd en in orde bevonden. Het 
bestuur verleende penningmeester , de heer F. Vogelzang vervolgens décharge.  
 
 

ACTIVITEITEN  
 
De coronamaatregelen in 2020 hebben er helaas voor gezorgd dat alle geplande 
bijeenkomsten geen doorgang konden vinden. De enige activiteit die wel door kon gaan, was 
de excursie voor alle bestuursleden van de vier bonden naar het Provinciehuis in 
Leeuwarden op 25 februari. 
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AFVAARDIGINGEN  
 
Het COSBO bewaakt het geluid van senioren op strategische plaatsen. Behalve als (mede)- 
oprichter of ‘commissie van goede diensten’ actief, vaardigt het vrijwilligers af naar relevante 
instellingen op sociaal-maatschappelijk vlak.  
 

Stichting Friese Ouderenbonden, kortweg het SFO. 
Het SFO is een koepel van ouderenbonden in de provincie Friesland. 
De basis afgevaardigden van het SFO waren in Friesland  afgevaardigden van de KBO, de 
PCOB en de ANBO.  De afgevaardigden van de ANBO moesten zich terug trekken uit het 
SFO omdat dit landelijk van ze geëist werd.  Daarvoor zijn nu de Onafhankelijke Ouderen 
(OOVH) in de plaats gekomen. De problematiek van ouderen heeft terecht in onze 
maatschappij meer aandacht gekregen. Hierdoor wordt de opdracht van het SFO de laatste 
jaren steeds breder . Daarom nemen nu ook afgevaardigden van het FNV en het CNV deel 
aan het SFO. Samen proberen we voor alle ouderen, georganiseerd of niet, in de provincie 
de problemen en oplossingen gezamenlijk aan te pakken. Informatie verstrekking is een 
belangrijke poot en met name knelpunten zoals wonen voor ouderen en vervoer krijgen veel 
aandacht. Verder is er overleg met de provincie om mee te denken over de problematieken 
die noch bij de gemeenten, noch bij de provincie liggen, maar er wel zijn. Het SFO 
organiseert, als dit weer kan zonder corona, twee keer per jaar  een Gearwurkingsdei voor 
afdelingen van de bonden en belangstellenden. Dit zijn dagen rond een thema zoals b.v. 
pensioenen, langer thuis blijven wonen, domotica en wilsbeschikkingen. De actualiteit vraagt 
vaak ook om meer informatie. Afgelopen jaar hebben het bestuur en de leden alleen maar 
digitaal kunnen vergaderen en kunnen reageren op stukken die ons bezig hielden. Voorts zit 
de onafhankelijk voorzitter van het SFO ook in  de Landelijke Raad voor Ouderen. Zij doen 
landelijk voorstellen aan de minister als het om ouderenproblematiek gaat. 
 
  

Regiegroep Armoedebeleid 
Met de Regiegroep Armoedebeleid probeert het college van B&W antwoorden te vinden op  
signalen uit de samenleving, waaronder die van senioren. In deze groep zijn diverse sociaal- 
maatschappelijk werkende instanties vertegenwoordigd, waaronder het COSBO. Namens 
het COSBO zit Albert van der Wal in de Regiegroep Armoede. 
 

Cliëntenraad Meriant 
Het Cosbo heeft de voorzitter van de centrale cliëntenraad van Meriant uitgenodigd voor een 
gesprek. Helaas kon die bespreking niet doorgaan vanwege de coronamaatregelen. Een 
nieuwe uitnodiging is uitgegaan voor de bestuursvergadering op 8 maart 2021. 
 

Seniorcafé 
Het Seniorcafé, in 2007 opgericht door Bibliotheek, Caleidoscoop en COSBO, heeft zijn nut 
bewezen. In een ruimte van de bibliotheek biedt het ‘een ontmoetingsplaats aan senioren ter 
bevordering van de onderlinge contacten en ter voorkoming van eenzaamheid’.  
Er staat een werkgroep van zestien vrijwilligers uit de ouderenbonden klaar om bij toerbeurt 
de ontvangst en koffie te regelen.  
Tijdens de eerste lock down in maart 2020 is het seniorcafé gesloten. Namens het COSBO 
is de heer A. van der Wal afgevaardigde en pleitbezorger van het Seniorcafé. Eenmaal per 
jaar legt hij hiervoor verantwoording af in het bestuur. 
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Steunpunt De Barones 
De Barones kent een verenigingsstructuur en is opgericht op 29 april 2003. 
De leden bestaan uit afvaardigingen van de ouderenbonden,  de Raad van Kerken, en  van 
de vakbond. Het COSBO was ook in 2020, als lid van de vereniging, bij het steunpunt de 
Barones betrokken. Per 1 juli 2018 is de Vereniging geliquideerd en onderdeel geworden van 
Caleidoscoop. Er is een klankbordgroep “De Barones” gevormd waarvan het COSBO lid is. 
De klankbordgroep is niet gehoord door Caleidoscoop in 2020. Het is een platform met 
weinig inhoudelijke taken meer. 

REGULIER OVERLEG  
 
De belangrijkste taak van het Cosbo is op te komen voor de belangen van senioren in de 
gemeente Heerenveen. Daarvoor is het noodzakelijk dat het Cosbo het veld van 
maatschappelijke en politieke ontwikkelingen blijft monitoren. Zoveel als het mogelijk en 
noodzakelijk is, heeft het COSBO contact met die organisaties en instanties.  
 

Gemeente Heerenveen 
Belangrijkste gesprekspartner is de gemeente Heerenveen. Het Cosbo bewaakt de 
beleidsterreinen die voor senioren van belang zijn, zoals zorg en gezondheid, participatie, 
openbaar vervoer, woon- en bouwbeleid.  
 
Het COSBO voert constructief overleg met de gemeente over onder meer Wmo-zaken en 
zorgde daarnaast voor toegespitste voorlichting over alle naderende veranderingen bij de 
doelgroep Senioren. Met het College stemt het COSBO af over welke dossiers voor senioren 
van belang zijn en waarover geadviseerd kan worden.  
 
Overleg met wethouder de heer J. Zoetendal, verantwoordelijk voor onder meer de WMO 
(Wet Maatschappelijke Ondersteuning) heeft op 14 januari, 25 juni en 26 november 2020 
plaatsgevonden. 
 
Gespreksonderwerpen 14 januari 2020 waren:  

1. Veranderingen binnen de WMO-financiering 
2. Voortgang nota Soarch foar thûs 
3. Wonen 
4. Participatie en samenwerking 
5. Vervoer WMO en Openbaar vervoer 
6. Participatieraad 

 
Gespreksonderwerpen 25 juni 2020 waren: 

1. Eenzaamheid in de gemeente Heerenveen, specifiek onder senioren 
2. Vertegenwoordiging Cosbo in de cliëntenraden van o.a. Anna Schotanus 
3. Veranderende kijk op de seniorenmarkt en hoe de gemeente haar beleid erop richt. 
4. Goed openbaar vervoer in Skoaterwâld. (Kleinschalig openbaar vervoer). 

 
Gesprekonderwerpen op 26 november 2020 waren: 

1. Wat heeft gemeente gedaan met de correspondentie Samen aan de slag voor 
kwetsbare ouderen van de KBO/PCOB? 

2. Beleid gemeente t.a.v. senioren op de arbeidsmarkt 
3. Mogelijke gemeente bezuinigen op de huishoudelijke hulp nu iedereen, ongeacht het 

inkomen in aanmerking kan komen voor deze hulp 
4. Huisvesting senioren: mogelijkheden om van een grote woning te verhuizen naar een 

kleinere, zodat de doorstroming op gang komt. 
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Participatieraad 
In 2019 is afgesproken dat het Cosbo en de werkgroep Ouderen van de Participatieraad 
elkaar op regelmatige basis zullen ontmoeten om zaken die senioren in de gemeente 
Heerenveen aangaan op elkaar af te stemmen. Die gesprekken hebben op 10 februari en 7 
december 2020 plaatsgevonden. Gespreksonderwerpen waren:  

1. Betrokkenheid bij Buitengewoon Greiden 
2. De beweegtuin van Coornhert State 
3. Stand van zaken nota Soarch foar thús 
4. Eenzaamheid onder de senioren 
5. Impact van de coronamaatregelen op het welzijn van senioren 
6. Seniorenuurtje in supermarkten 
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BIJLAGE  I Bestuursleden  2020 
 

Dagelijks bestuur 

De heer F. Bouwers, voorzitter 

Mevrouw W. Bosman-Asselman, waarnemend voorzitter  (tevens voorzitter KBO/PCOB) 

De heer A. van der Wal (tevens voorzitter OOVH)  

De heer J. van den Berg (tevens voorzitter FNV Senioren)  

De heer F. Vogelzang, penningmeester 

 

Overige leden van het bestuur 

Mevrouw R. Wassenaar, waarnemend voorzitter KBO/PCOB 

De heer B. de Jong, secretaris FNV Senioren 

De heer H. van Dalfsen, secretaris KBO-PCOB 
 
Ambtelijk secretaris 

De heer A. Heinkens 
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BIJLAGE  II Winst- en verliesrekening 2020  
 
 

 

 
Inkomsten  Uitgaven  
Saldo per 01-01 368,51 Bankkosten 60,66 
Subsidie gemeente 4724,00 Secretariaat 270,00 
  Vergaderkosten 128,50 
  Representatie 45,00 
  Saldo positief 4588,35 

Totaal 5092,51  5092,51 
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Begroting 2021 
 
 Begroot Werkelijk Begroot 
Ontvangst 
 

2020 2020 2021 

Subsidie gemeente 4800 4724 4800 
Bijdrage deelnemers 50   
    

Totaal 4850 4724 4800 
    
Uitgaven 
 

   

Huur vergaderruimte 300 128,50 300 
Advertentiekosten 400  400 
Themabijeenkomsten 2000  **1000 
Studiedagen bestuur 500  120 
Kosten secretariaat 460 360,00 460 
Kantoorkosten 160  160 
Bankkosten 60 60,66 70 
Drukken boemerang 200   
Promotie 270  350 
Representatiekosten 100 45 100 
Bijdrage seniorencafé      
 

500  500 

Nieuwe website   600 
Beheer   150 
Secretariaatskosten 90   

Totaal 4850                     504,16                 4300 
 
 
 
 
Stand werkrekening      4588,35 
Stand spaarrekening       7767,14 
De spaarrekening brengt geen rente. 
 
Gereserveerd en nog uit te betalen in 2021: 
Jaar 2020 secretariaat nog te betalen    90,-- 
Jaar 2020 seniorencafé nog betalen    500,-- 

 
* Bijdrage seniorencafé voor het jaar 2020 wordt in het jaar 2021 overgemaakt.  
 

** door de beperkingen is het bedrag verlaagd en er wordt mogelijk uit de reserve ge put als we over 

het begrote bedrag gaan als de coronabeperkingen worden opgeheven en we weer activiteiten 

kunnen organiseren.  
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BIJLAGE  III Activiteitenplan 2020/2021 
 
 
De plannen voor 2020/2021 behelzen: 
 
1 Vergaderingen van het AB (5x p.j.) en contactmomenten van het DB (minstens 1x 

p.m.) 

2 Twee inhoudelijke themamiddagen voor alle senioren 

3 Studiemiddagen/deskundigheidsbevordering met specialisten t.b.v.  alle bestuurders 

4 Excursies naar seniorenprojecten en -experts op diverse terreinen 

5 Vergaderingen commissie kleine dorpen (2x p.j.) 

6 Jaarlijks overleg met afzonderlijke afdelingen ouderenbonden (6 1x p.j.) 

7 Contacten met Caleidoscoop (4x p.j.), Participatieraad (beoogd 2x p.j.) en 

  De Barones (4x p.j.) 

8 Deelname Alzheimercafé (1x p.m.) 

9 Deelname Seniorcafé (minimaal 1x p.m.) 

10 Zichtbaarheid vergroten tijdens seniorenbeurzen en -markten  

11 Contact met de Stichting Friese Ouderenbonden (SFO) 

12 Contact met landelijke/provinciale bonden en onderzoeksbureaus (CPB, Partoer e.d.) 

13 Overleg met gemeente en deelname aan gemeentelijke instanties over 

ouderen(beleid). 

14 Overleg met de afzonderlijke politieke partijen 


