
 

 

 

Nog enkele dagen dan is dit jaar teneinde. Een bewogen jaar door de verschillende 

crisissen die onze maatschappij in een greep houden. Alles is duurder geworden, 

een aanslag op onze portemonnees. Vanzelfsprekende zekerheden staan op de 

tocht. Toch zullen we door moeten. Kop d’r veur is hier de uitdrukking.  

In het Nieuwe Jaar wensen we elkaar veel heil en zegen toe, hopende op veel ge-

zondheid en voorspoed. Op een beter jaar. Als bestuur wensen wij u dit ook toe.  

Als bestuur hebben wij ook een wensenlijstje voor het nieuwe jaar 2023 welke wij 

aan u voor willen leggen. Een Seniorenvereniging met leuke activiteiten, leerzame 

bijeenkomsten en ontmoetingen, plus een vooruitzicht op een groeiend aantal leden. 

Helaas loopt ons ledenaantal drastisch terug. De SVO is vijfjaar geleden tot stand ge-

komen met een aantal van dik 100 leden. Helaas staat de teller nu op 89 leden. Dit  

betekent dat wij minder inkomsten derven om die dingen te kunnen organiseren die 

wij graag u willen aanbieden.    

Aan de bovenkant vallen leden weg door een verdergaande vergrijzing, verhuizingen 

naar zorgcentrums buiten ons gebied, ziektes, Corona en overlijdens.  

Aan de onderkant komen vanzelfsprekend nieuwe ouderen erbij die wij proberen 

over te halen om lid te worden. van onze SVO. Mensen die de leeftijd van midden 

zestig hebben bereikt. Wanneer wij hun aanspreken krijgen we meestal te horen dat 

zij er nog niet aan toe zijn om lid te worden van een seniorenvereniging.  Want zo 

oud zijn we toch niet?  Wanneer dan wel?  Wij hebben juist deze mensen nodig voor 

het voortbestaan van onze SVO.  

Ons bestuur wordt er ook niet jonger op en zouden graag het stokje een keer willen 

overdragen aan jongere enthousiaste ouderen.  

Een opgaven voor ons allemaal, leden en bestuur om niet bij de pakken neer te zit-

ten,  door te gaan met de werving van nieuwe leden. Het zou toch eeuwig zonde zijn 

dat ook de SVO zou moeten verdwijnen terwijl het een belangrijke verbindingsfunctie 

heeft voor ons ouderen, jong belegen of oud.   

Als secretaris van de SVO wens ik u heel fijne feestdagen toe en een gezond 2023.  
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