
Update 
 
Of het iets is van de laatste tijd weet ik niet, maar het lijkt alsof een aantal van onze leden zich 
steeds meer afvragen wat precies de toegevoegde waarde is van het lidmaatschap van onze 
vereniging. Er zijn leden die zich ronduit afvragen wat het lidmaatschap voor hen, als individueel 
lid of als woongroep, nu ècht oplevert. Helaas vinden wij het antwoord op die vraag nogal eens in 
het besluit, van zowel individuele leden als van woongroepen, om het lidmaatschap van onze 
vereniging op te zeggen. Met in ons achterhoofd de doelstellingen van de LVGO vinden we dat een 
zorgwekkende ontwikkeling.  
We willen daarom met dit artikel proberen te verhelderen wat een vereniging in het algemeen en 
de LVGO in het bijzonder is. We willen u daarmee aan het denken zetten over wat de LVGO en het 
lidmaatschap ervan eigenlijk inhouden. En wij hopen dat u begrijpt waar wij ons zorgen over 
maken.  
Een ‘update’ dus van uw kennis en hopelijk ook uw betrokkenheid. 
 
Vereniging en doel 
In een woordenboek vond ik een 
definitie van het woord ‘vereniging’.  
Een vereniging is, zo staat daar, een 
‘organisatie met leden die een 
gemeenschappelijk doel nastreven’.  
Het gemeenschappelijke doel van de 
LVGO staat beschreven in onze statuten, zie het tekstkader. Die beschrijving is, zoals bij de meeste 
statuten, nogal formeel, ambtelijk en in algemene bewoordingen en daardoor helaas ook nogal 
vaag. Ik doe daarom een poging om in “gewone-mensentaal” te vertellen wat het doel is van onze 
vereniging. 
Heel in het kort en in gewoon Nederlands gezegd betekent het dat we waar nodig mensen 
ondersteunen die samen een woongroep willen starten. Dat we willen zorgen dat (voor nu en ook 
voor de toekomst) het gemeenschappelijk wonen van ouderen door de maatschappij, dus ook 
door de overheid,  geaccepteerd wordt (en blijft) als een erkende woonvorm van ouderen. Daarbij 
willen we de kennis en ervaring inzetten die in de nu bijna 30 jaar van het bestaan van onze  
vereniging zijn opgebouwd. Maar natuurlijk ook die kennis en inzichten op peil houden. Tot zover 
even het doel van de vereniging.  
 
Leden en doel 
Het doel van leden om lid te zijn van onze vereniging  is vooral dat er opgekomen wordt voor je 
belangen. Dus, bijvoorbeeld voor bestaande groepen, dat overheden, zorg- en welzijns-
organisaties en natuurlijk ook woningcorporaties het belang van wonen in een groep (óók voor de 
maatschappij) duidelijk weten en erkennen. Daarbij gaat het om toewijzingsbeleid, sociale huren, 
huurverhogingen enzovoorts. Je gesteund weten door een vereniging die je belangen kent is 
belangrijk; samen sta je sterk! Dat geldt natuurlijk (misschien zelfs meer dan ooit) ook voor 
initiatiefgroepen, groepen dus die nog in ontwikkeling zijn. Ook zij hebben soortgelijke belangen. 
 
Bestuur en doel 
Het ‘nastreven’ van het doel van de LVGO, als vereniging, is volgens velen de belangrijkste taak 
van het bestuur. Maar is dat wel zo? Ik bedoel, is dat wel alléén de taak van het bestuur?  

DOEL EN MIDDELEN 
Artikel 2 

1. Het doel van de vereniging is het bevorderen en 
ondersteunen van het groepswonen van ouderen. 

2. De vereniging tracht haar doel te bereiken door: 
…. 
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Er staat in de definitie toch niet voor niks “een gemeenschappelijk doel”? Gemeenschappelijk 
slaat op iets wat van ons allemaal is; van de leden dus en ook van het bestuur (wij zijn trouwens 
ook vrijwilligers, gewone leden dus). Die taak hebben we, als bestuur, op ons genomen en 
proberen we, vanuit ònze betrokkenheid, naar vermogen uit te voeren.  
Een klus die wij, als bestuursleden, niet opgepakt hebben om persoonlijke belangen of gewin na te 
streven. De LVGO is een vrijwilligersorganisatie. De vereniging ontvangt geen subsidie, 
bestuursleden geen salaris; onze motivatie is óók betrokkenheid en ons loon voldoening. 
 
Betrokkenheid 
Het voorgaande wil niet zeggen dat we het zonder de betrokkenheid van onze leden (ù dus) 
kunnen! In de definitie die ik eerder noemde staat, behalve het woord ‘nastreven’, ook nog iets 
over ‘een gemeenschappelijk doel’.  
Dat houdt óók in dat het bestuur, zeker een bestuur van een vrijwilligersorganisatie als de LVGO, 
het niet alleen kan. Sterker nog, het bestuur màg het in feite niet alleen doen; we zijn immers een 
vereniging waarin leden (dus) op grond van hun lidmaatschap óók hun inbreng hebben en horen 
te hebben… Wij (het bestuur èn de leden) hebben een gemeenschappelijk doel, en dus ook een 
gemeenschappelijk belang.  
Betrokkenheid, die óók betekent dat je, wanneer je in een woongroep woont waar alles lekker 
draait en je het prima naar je zin hebt, je dat ook ànderen gunt. In elk geval hoort een houding 
(die we helaas wel eens horen) van “zo, wij zijn klaar, ik woon goed…” eigenlijk niet bij het 

groepswonen/gemeenschappelijk wonen. 
Met die betrokkenheid kunnen wij, als bestuur, met de 
vereniging (u dus; onze leden) achter ons  de nieuwe 
uitdagingen aan die de actuele maatschappelijke en politieke 
ontwikkelingen opleveren. Zowel de toegankelijkheid van het 
gemeenschappelijk wonen van ouderen en, in toenemende 
mate, het op langere termijn beschikbaar blijven van zorg als 
het allemaal wat moeilijker wordt, zijn onderwerpen die op 
allerlei manieren onder vuur liggen. Die onderwerpen vragen 
om de stevige belangenbehartiger die we als LVGO willen zijn 
(of weer worden).  

Helpt u mee? 
Simon Zwart (secretaris) 


