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Doelstelling en werkwijze van de SeniorenRaad Tilburg 

De SeniorenRaad Tilburg (O.T.O.) heeft als doel en stelt zichzelf als taak de 

behartiging van de belangen van senioren in de gemeente Tilburg en alles wat 

daarmee verband houdt en hiervoor bevorderlijk kan zijn, in de ruimste zin van 

het woord. 

Drs. G.J.M. Doorenbosch, voorzitter. 

November 2021 
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1. Voorwoord 
 

Het jaar 2020 werd gekenmerkt door de invloed die het Coronavirus had op 
de samenleving, dus ook op het werken met en binnen de SeniorenRaad. 
Ondanks die (opgelegde) beperkingen zijn we toch in staat geweest de 
relaties te onderhouden en regelmatig, zij het onder aangepaste 
omstandigheden, overleg te hebben, zij het niet de statutaire 10 maal. 
Met name de activiteiten rond GGoud en het overleg met de daarbij 
betrokken partners is redelijk geslaagd te noemen. 
Dus een jaarverslag met hobbels waarvan de oorzaak bekend moge zijn. 
Wel prettig te constateren is het feit dat de fysieke onmogelijkheid tot 
ontmoeting niet heeft geleid tot een afname van de betrokkenheid. 
Hiervoor complimenten en dank. 

 
Drs.G.J.M. Doorenbosch 
Voorzitter 

 
 

2. Doelstelling en werkwijze van de SeniorenRaad Tilburg. 
 

De SeniorenRaad Tilburg heeft als doel en stelt zichzelf als taak de 
behartiging van de belangen van senioren in de gemeente Tilburg en alles 
dat daarmee verband houdt en hiervoor bevorderlijk kan zijn, in de ruimste 
zin van het woord. 

De SeniorenRaad blijft moeite doen om erkenning te verkrijgen als 
spreekbuis voor alle senioren in de gemeente Tilburg. 

 
      De SeniorenRaad Tilburg tracht dit doel te bereiken vanuit de speerpunten 
      VERBINDEN – VERENIGEN en VERTEGENWOORDIGEN. 

Hij doet dat door: 
 

• De belangen van senioren te inventariseren en deze bij de relevante 
actoren onder de aandacht te brengen; 

• Senioren en ouderenorganisaties te stimuleren om problemen zelf aan te 
pakken of kansen zelf aan te grijpen 

• In noodzakelijke gevallen de lokale overheid aan te spreken, c.q. de 
daarvoor geëigende organisaties, en hen te wijzen op hun 
verantwoordelijkheid voor de aanpak van problemen of het aangrijpen 
van kansen op het brede gebied van Zorg & Welzijn, Wonen & 
Woonomgeving en Mobiliteit en Veiligheid  
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• Stimuleren dat senioren en ouderenorganisaties een beroep doen op 
elkaars kennis en vaardigheden, zodat zij niet steeds opnieuw het wiel 
hoeven uit te vinden, maar elkaar ruimhartig met raad en daad bijstaan.  

• De mondigheid van senioren te bevorderen. 
    
 

Bij dit alles wordt de zelfstandigheid en de eigen identiteit van de 
aangesloten organisaties en bonden in alle opzichten erkend en 
geëerbiedigd. 

 
 

3. Organisaties die vertegenwoordigd zijn in de SeniorenRaad Tilburg 
 

In de SeniorenRaad Tilburg participeerden in het verslagjaar de volgende            
organisaties: 

 

• De Protestants Christelijke Ouderenbond (PCOB) afdeling Tilburg 

• De Stichting Surinaamse Ouderen Tilburg (SOT) t/m juni 2020 

• De Stichting Caribische Senioren Tilburg (SCST) 
 

4. De samenstelling van het bestuur 
 
         Dagelijks bestuur: 

• De heer drs. G. Doorenbosch – Voorzitter (onafhankelijk) 

• De heer P. van der Horst – Vicevoorzitter (onafhankelijk) 

• De heer F. Wouters – penningmeester (onafhankelijk) 
 
         Algemeen bestuur: 

• Mevrouw C. Mohammed (SOT) t/m juni 2020 

• Mevrouw N. Overbeeke  

• Mevrouw E. Taylor (SCST) 

• Mevrouw K. Oosterloo (vanaf november) 

• Mevrouw T. van Nunen (vanaf november) 

• De heer L. Verhiel 

• De heer J. Meijlinck (PCOB) 

• De heer B. van Loon (t/m juni 2020) 
 
         Secretariële ondersteuning: 
 

• Mevrouw A. Brocken (vanaf maart 2020) 
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5. Vergaderingen 

 
        Het Algemeen Bestuur vergaderde 8 maal in het verslagjaar 
        Het Dagelijks bestuur vergadert maandelijks voorafgaand aan de   
        Algemene Bestuursvergadering. 
 

6. Activiteiten 
 

Vanwege de Corona-maatregelen werden geen activiteiten gehouden       
noch werd deelgenomen aan activiteiten. 

 
7. Overlegonderwerpen 

 
De meeste onderwerpen hadden te maken met de aandachtspunten 
vanuit  
“Integrale kijk op ouderen ”en het daaruit voortvloeiende document 
“GGoud, gelukkig en gezond oud in Tilburg. 
Ook de positie van de SeniorenRaad in de gemeente Tilburg bleef een 
belangrijk aandachtspunt. 

 
8. De SeniorenRaad was in 2020 vertegenwoordigd in: 

 

• Platform Sociale Zekerheid 

• Overleg met gemeente in zake “Integrale kijk op ouderen”. 

• Overleg met gemeenteraad 

• Overleg Contour de Twern 

• Overleg woningbouwcorporaties. 
Opgemerkt moet worden dat veel van deze overlegmomenten digitaal             
plaats vonden.   

 
         9.    Werkgroepen: 
 

9.1 Werkgroep Zorg & Welzijn 
         
           Deze werkgroep bestond in het verslagjaar uit de volgende personen 
 
 Mevr. N. Overbeeke 
 Dhr. F. Wouters 
 Dhr. J. Meijlink 
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9.2  Werkgroep Wonen & Woonomgeving 
 
 Deze werkgroep bestond in het verslagjaar uit de volgende personen  
 
 Dhr. L. Verhiel 
 Dhr. B. van Loon (t/m juni 2020) 
 Dhr. G. Doorenbosch 
 
  Vanwege de coronamaatregelen heeft geen fysiek overleg  
 plaatsgevonden. 
 Onderwerpen werden per mail verwerkt. 
 

9.3  Commissie PR & Communicatie 
 Deze commissie is in het verslagjaar opgeheven. 
 
         10.  Financieel overzicht  
 

OVERZICHT FINANCIËN SENIORENRAAD TILBURG 2020 

 

Bestuurskosten/secretariaat 

Vergaderkosten    284,41 

Bankkosten     139,17 

Software/apparatuur   216,49 

Onkostenvergoeding           1450,= 

Promotie/representatie 

Seniorenbeurs       90,=  

Overig     216,40 

 

UITGAVEN TOTAAL            2396,47 
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Inkomsten 

Subsidie gemeente Tilburg  6199,= 

 

INKOMSTEN TOTAAL   6199,= 

 
 
 

11.Slotwoord 
 

Het afgelopen jaar was er een met hindernissen. 
Toch werden belangrijke contacten, zij het niet optimaal, zo goed 
mogelijk in stand gehouden. 
De SeniorenRaad blijft intensief betrokken bij de uitwerking hiervan en 
wij zullen allen die hier een rol bij vervullen naar beste vermogen 
steunen en daar waar nodig en gewenst onze bijdragen leveren. 
De SeniorenRaad blijft een voorstander van een centraal meldpunt, 
ingericht als een servicecentrum van waaruit de Tilburgse senioren 
bediend kunnen worden. 

 
  
 
 
    
                  
 
 


