
Jaarrede 2013 

De Algemene Leden Vergadering is ook dit jaar weer geopend met het uitspreken van de Jaarrede 
door de voorzitter. Hieronder de tekst van de door Hans Owel uitgesproken jaarrede 2013. Dit was 
tevens zijn laatste jaarrede. Hij heeft, na vele intensieve jaren, besloten zijn bestuurstaken neer te 
leggen. 

De LVGO in beeld 

Wanneer ons gevraagd wordt wat de LVGO eigenlijk doet hebben we, vinden we, een goed 
antwoord klaar. We zijn een belangenvereniging voor het gemeenschappelijk wonen van ouderen 
als een geaccepteerde woonvorm. Dat is misschien een kort antwoord, maar dat korte antwoord 
omvat heel veel verschillende taken. We hebben het immers over een woonvorm die haar 
relevantie in sociaal en maatschappelijk opzicht steeds meer weet waar te maken. Een woonvorm 
die er, na bijna 30 jaar, nog steeds toe doet en haar sporen heeft verdiend. 

Dat wil niet zeggen dat we nu achterover kunnen leunen. Integendeel, het is nu, meer dan ooit, 
nodig om te laten zien dat we er nog steeds zijn; we staan, zogezegd, nog steeds op de kaart! Er 
blijkt ook nog altijd behoefte te zijn, die zelfs weer toeneemt, aan woongroepen of 
woongemeenschappen van mensen in hun derde levensfase, ouderen dus. Ik zie het daarom als 
een van onze belangrijkste taken om onze vereniging en onze visie op het gemeenschappelijk 
wonen van ouderen breed in beeld te brengen en op de kaart te houden. We willen onze visie ook 
graag uitdragen naar de samenleving, maar vooral ook naar overheden en andere beleidsmakers. 
Op die manier hopen we te bewerkstelligen dat bij het ontwikkelen van beleid rekening gehouden 
wordt met onze belangen. 

Voorzichtig meen ik te kunnen constateren dat die beleidsmakers rekening met onze woonvorm 
lijken te gaan houden. Daar kan ik allerlei redenen voor bedenken, maar feit is dat we kortgeleden 
door het Ministerie van BZK zijn benaderd met het verzoek om mee te werken aan een verkenning 
alternatieve woonvormen. U hebt daarover in het voorjaarsnummer van ons kwartaalblad Wijzer 
Wonen kunnen lezen. 

Onze taken liggen natuurlijk niet alleen buiten. Ook binnen onze vereniging willen we ons draagvlak 
bij onze leden versterken. En ook dat is nodig. De zich ontwikkelende kijk op wonen en zorg zal ook 
voor de woongroepen niet zonder gevolgen blijven. Sterker nog, wij denken dat door de 
maatregelen die ontwikkeld worden het karakter van die groepen wel eens ingrijpend zou kunnen 
gaan veranderen. 

Bij het versterken van draagvlak en betrokkenheid bij onze leden gaan we steeds meer gebruik 
maken van de ons ter beschikking staande mogelijkheden. Zo is er, ik noemde het al, ons 
kwartaalblad Wijzer Wonen. Daarin willen we, aan de hand van actuele thema’s, kennis en 
ervaringen van andere woon- en initiatiefgroepen met u delen. Ook het internet willen we in 
toenemende mate inzetten om die met elkaar te delen. Dat mag, vinden wij, geen 
eenrichtingverkeer worden. Om dat te voorkomen biedt onze geheel vernieuwde website veel 
mogelijkheden. Ook die mogelijkheden worden beschreven in ons blad en zijn beslist de moeite van 
het proberen waard. 
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Natuurlijk zijn wonen en zorg in het licht van de bezuinigingen weer regelmatig onderwerp voor de 
politiek en de media. Maar dat biedt ook kansen voor ons. We merken dat ook andere organisaties, 
op het gebied van wonen-welzijn-zorg, de belemmeringen die wij ervaren ook kennen. Een mooi 
en, volgens ons, kansrijk moment om de contacten die we incidenteel al hadden aan te halen en 
naar een bredere samenwerking te streven. Het in contact komen (en blijven) met landelijke 
organisaties op het gebied van wonen-welzijn-zorg vinden we daarom onontbeerlijk. Het is dan ook 
geen toeval dat wij mensen van twee organisaties bereid hebben gevonden onze themamiddag te 
verzorgen. 

In de eerste plaats komt mevrouw Yvonne Witter van het Aedes-Actiz “Kenniscentrum Wonen en 
Zorg” ons het een en ander vertellen over, zeg maar, de “randvoorwaarden” voor het 
gemeenschappelijk wonen van ouderen. Het gaat daarbij om actuele ontwikkelingen, regelgeving 
enz. Aedes is de branche-organisatie van de Woningcorporaties in ons land. 

Daarnaast begroeten we vanmiddag Jan Ruyten, oprichter van de “Stichting Thuis in Welzijn” en 
initiator van de “thuishuizen”, ook een vorm van gemeenschappelijk wonen, waarbij ook zorg een 
rol speelt. Jan, met wie wij al langer contact hebben komt, met een aantal mensen uit zijn team, op 
zijn aansprekende manier vertellen over de thuishuizen en de overeenkomsten en verschillen 
tussen onze organisaties. 

In oktober van het afgelopen jaar hebben we een bijeenkomst gehouden met regiovertegen-
woordigers uit het hele land. We hebben toen nog eens duidelijk de nadruk gelegd op het belang 
van hun inzet om elkaar (zowel bestuur als groepen) te ondersteunen en te informeren. We zijn nog 
steeds overtuigd van het belang van regiovertegenwoordiging, maar ook van het feit dat het goed is 
om, als bestuur vaker “het land in” te gaan. Zeker is in elk geval dat die bijeenkomst met de 
regiovertegenwoordigers niet de laatste zal zijn. Wij willen verder op die koers! 

Maar we moeten, bij al onze ambities en plannen, wel realistisch blijven. Zoals tijdens die bijeen-
komst fijntjes werd opgemerkt moet je als bestuur wel beschikken over voldoende “mankracht” om 
al die plannen uit te voeren. We hebben al vaker oproepen gedaan voor steun (in de regio’s) en 
bestuurskracht (voor het landelijk bestuur). Helaas moet ik constateren dat die oproepen tot dusver 
weinig gehoor hebben gevonden. Ik kan hierbij niet anders dan benadrukken dat wij de steun van 
onze leden hard nodig hebben, willen wij onze taken zo goed mogelijk uit kunnen voeren. Wij 
kunnen daarbij niet zonder uw steun want SAMEN STAAN WIJ STERK! 

Als ex-secretaris, ex-penningmeester, voorzitter en nu al twee jaar als interim-voorzitter heb ik 
velen van u gedurende vele jaren tijdens en buiten de ALV mogen begroeten. Ik heb uw 
enthousiasme en passie voor het gemeenschappelijk wonen mogen delen. Als (interim)voorzitter 
leg ik nu mijn functie neer. Niettemin hoop ik nog enige tijd het bestuur in haar vele activiteiten te 
kunnen ondersteunen. 

Ter vervulling van de daarmee ontstane urgente vacature zijn we daarom nu op zoek naar iemand 
met passie en ruime bestuurservaring. Wij zouden graag in contact komen met een man of vrouw 
die bereid en in staat is onze al uitgezette koers samen met ons verder uit te werken. Verder waren 
we op zoek naar een penningmeester voor het bestuur. Zoals u in Wijzer Wonen heeft kunnen 
lezen zijn we sinds het laatste kwartaal 2012 “penningmeesterloos”. Die taak is voorlopig door de 
secretaris vervuld, maar dat is natuurlijk niet ideaal. We zijn dan ook heel blij dat we iemand 



gevonden hebben die bereid is de functie van penningmeester op zich te nemen. Wij hopen dat u 
haar benoeming ondersteunt. 

Ik wil afsluiten met twee wensen: 

Ik wens u een goede en sterke vereniging toe met een krachtig bestuur! 
En ik wens u allen een goede woontoekomst zonder veel zorg of zorgen toe. 

Hans Owel, interim voorzitter (aftredend) 
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